música clàssica amb tocs
d’humor. El Palau de la
Música acollirà Versus
diumenge a les 21 h.
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■ Javier Garcés guanya el premi
d’escultura de la Fundació Vila Casas
El saragossà Javier Gracés ha guanyat el premi
d’escultura Fundació Vila Casas 2012, dotat amb
15.000 euros, amb l’obra titulada Mare i filla.
L’obra es podrà veure en una exposició monogràfica que es dedicarà a l’artista a la sala temporal del
Museu Can Framis, a Barcelona.

i més a l’
✔ ELS MILLORS GRATACELS DEL 2012
Un consell internacional ha escollit les
millors torres aixecades aquest any en tots
els continents: eficiència i estètica al poder.
✔ MADONNA Podeu escalfar motors pels
concerts que la Reina del Pop farà al Palau
Sant Jordi a la gira MDNA havent vist l’actuació
de grans èxits que va fer a la Super Bowl.
✔ IMATGES DEL SÓNAR Després de tres dies
de música electrònica, vegeu les millors
imatges que ens ha deixat el festival.
Música, llum i 98.000 persones.
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