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CONCIERTO QFESTIVAL DE BARCELONA GREC 2007

I INFANTIL

LA LEYENDA
VIVIENTE DEL
SON CUBANO

Màgic d’Oz

La
companyia La Trepa
presenta El meravellós Màgic d’Oz, espectacle infantil per a
nens i nenes de 5 anys
en endavant inspirat
en el relat de L. Frank
Baum. L’obra s’estrena
avui i estarà fent temporada al Jove Teatre
Regina fins al proper
dia 15 de juliol.

Omara Portuondo, la ‘Edith Piaf’ de
LaHabana,cantarásuséxitosjuntoa
laBarcelonaBigLatinBand. M. SALGADO

Sèneca, 22. A partir de
les 19.00 hores. Preu: 9 euros. www.jtregina.com.

L

a llaman la Edith Piaf cubana, la novia del Feeling,
la diva del Buena Vista Social
Club y la Benny Moré de Cuba. Pero, a sus 77 años, Omara Portuondo no necesita que
la comparen con nadie porque su nombre está grabado
en la historia de la música.
Su son, su trova y su fílin,
sus boleros, habaneras y danzones sonarán esta noche
acompañados por la Barcelona Big Latin Band, en el inspirador anfiteatro Grec.

Una suite con poemas
Después de que Portuondo
interprete sus clásicos, como
La Sitiera,Veinte años o Lágrimas negras, se producirá la
auténtica sorpresa del concierto. La banda, dirigida por
el pianista y compositor Ramon Escalé, tocará una suite

en clave latina y jazzística
creada por él mismo, con textos de diferentes poetas de
ambos lados del Atlántico.
Esta actuación musical, la
primera del Festival Grec,
permitirá enlazar la música
de raíz afrocubana y los sones
mediterráneos en un formato
no experimentado hasta el
momento.
En su medio siglo de carrera musical, Portuondo ha
cantado con genios como Nat
King Cole, Compay Segundo
o Chucho Valdés. Hoy sigue
viviendo en La Habana y actuando en elTropicana, el Delirio Habanero y el Café Cantante. Aunque alguna vez tengamos el lujo de oírla aquí.

I CONCERT

Filharmonia Gaudí
Repertori de música
cubana i tangos a
càrrec de la Filharmonia Gaudí, una formació composada per violins, viola, piano i contrabaix.
Nau Ivanow.
Hondures, 28-30. A partir
de les 21.00 h. www.naui-

vanow.com.

I DANSA

Nats Nus

Teatre Grec (Pg. Santa
Madrona, 36). Hoy a las 22.00
horas. Entre 15 y 30 euros.

La cantante y actriz Omara Portuondo (Cayo Hueso, La Habana, Cuba, 1930).

ARCHIVO

El grup
de dansa afegeix al
TNC el muntatge Mies,
amb idea original i direcció de Toni Mira i
creació i interpretació
de Fàtima Campos, Gema Díaz, Emili Gutiérrez, Joan Palau i Noemí Ventura.
TNC. Pl.
de les arts, 1. A partir de les
20.00 hores. Preu: 12 a 17

MÚSICA Q MACROFESTIVAL A LLEIDA

euros. www.tnc.es.

Fermín Muguruza
i Sepultura, al Senglar
El català Antonio Orozco,
amb el disc Cadizfornia,
entra avui a les 22.30 hores en el cartell de la primera jornada del Senglar Rock
de Lleida. Hi ha una llista
gruixuda de grups que
aquest dijous hi intervenen, amb una clara aposta
pel rock en català de Lexu’s,
Obrint Pas i Rauxa, entre

d’altres. El basc Fermín
Muguruza (22.00 h) serà el
reclam de divendres, al
costat dels locals Jofre Bardagí (19.00 h), Lax’n’Busto
(23.30 h) i Gertrudis (2.30
h). Per dissabte, les potents
estrelles brasileres Sepultura (23.30 hores).

I EXPOSICIÓ

Sean Scully

La
Fundació Miró exhibeix
una selecció antològica d’obres de l’artista
irlandès Sean Scully
(Dublín, 1945). El creador combina en les seves intervencions pictòriques l’abstracció
geomètrica, minimal i
l’expressionisme abstracte.
Fundació Miró. www.fjmiro.cat. Preu

de l’entrada: 4 euros.

www.senglarrock.com.

Notícies de la Història de Catalunya

1493: Jaume Ferrer de Blanes
l cartògraf i cosmògraf Jaume Ferrer (ViE
dreres, 1445-Blanes- 1523), conegut
com a Jaume Ferrer de Blanes, va marxar als
13 anys, a Nàpols, que funcionava com a
capital de fet de la Confederació catalano-aragonesa. Fins 1480, va treballar al servei del rei de Nàpols, Ferran I, a la Tresoreria Reial i en temes de comerç marítim,
navegació i cartografia. Retornat al seu
país natal, Jaume Ferrer es va intal·lar a la
vila marinera de Blanes, des d’on va seguir en contacte amb la Corona. En el moment de la descoberta d’Amèrica per part
de Cristòfol Colom (1492), el rei de Portugal i els reis de Catalunya-Aragó i Castella
van decidir recòrrer a una autoritat superior, al Papat, perquè dibuixi, sobre el nou

mapa de les terres i els oceans del planeta
Terra, unes grans àrees d’influència que
permetin definir allò que serà el primer Sistema-Món de la història. El Papat, en concret el papa AlexandreVI, de la família Borja de Xàtiva, va demanar un estudi previ
al cosmògraf Jaume Ferrer de Blanes. El
1493, Alexandre VI, seguint l’estudi de Jaume Ferrer, va emetre una butlla molt important (la Inter Caetera) on es dividia la superfície terrestre en dues macro-regions:
les terres situades a l’est de 100 llengües a
l’oest de les illes de Cap Vert, d’influència
portuguesa, i les situades a l’oest del meridià situat a 100 llengües a l’oest de Cap
Vert (Amèrica) serien d’influència catalano-aragonesa i castellana.

Francesc Roca/ historiacatalunya@accat.org
É Per saber-ne més: R. Carreres i Valls.

