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La comarca celebra la Diada amb desenes
d’activitats festives i segell reivindicatiu
La coordinadora Figueres per la República va fer un mural de suport a les preses polítiques des del Puig de les Basses
nals de bon matí, per deixar temps
perquè la gent que ho vulgui vagi
Borja Balsera
a manifestar-se a Barcelona. A FiFIGUERES
gueres, per exemple, el consistori
convoca, a les deu del matí, una
Aquest dilluns s’han celebrat al- ofrena floral al monument dels
gunes de les activitats que servien Drets del poble.
Per anar cap a Barcelona a la
de preludi de la Diada. En el moment del tancament d’aquesta edi- manifestació, Òmnium i l’ANC
ció, s’estava acabant d’elaborar un han organitzat autobusos. De Figran mural davant del centre pe- gueres sol sortiran una dotzena de
nitenciari del Puig de les Basses en la vintena de vehicles que mobilitsolidaritat amb les preses políti- za la comarca
Aquells que no han trobat desques. Aquest mural va ser projectat
com a decorat de l’acte central que plaçament s’han organitzat a trala coordinadora Figueres per la Re- vés de les xarxes socials amb l’etipública organitzava a la plaça Jo- queta DiadaEnCompanyia perquè tothom qui vulgui anar a la
sep Pla.
Xavier Diez, Albano Dante Fa- Diada de l’Onze de Setembre hi
pugui anar encara que no
chin, Mireia Boya i Josep
hagi pogut reservar auMaria Terricabras van
tocar. Amb aquesta
ser-ne els parlamenEl castelloní Marc
etiqueta, usuaris
taris convidats. En
Timón ha fet els
acabat, després
amb places en vehicles privats les
d’una botifarrada
arranjaments de
han posat a dispopopular, els grups
l’espectacle de
sició de qui en tinJoina i Els Delai pol’acte institucional
gui necessitat.
saven música a la
de la Diada
La gran mobilitzavetllada. La tradicioció de la Diada té l’obnal marxa de torxes no
s’ha celebrat a la capital aljectiu d’omplir l’avinguda
tempordanesa com els darrers Diagonal de Barcelona des de la
anys però sí que s’ha programat a plaça de les Glòries fins al Palau
Reial. El organitzadors han expliCastelló d’Empúries.
El castelloní Marc Timón ha cat que el seu punt àlgid serà a les
participat dels actes institucionals . h, quan es farà un silenci que
previs a la Diada, que s’han dut a culminarà amb una onada de so:
terme a la plaça Sant Jaume: “És un els assistents faran sentir la seva
honor immens dirigir el concert veu progressivament des de la
institucional de la Diada Nacional zona del carrer Castillejos fins a
de Catalunya”, va explicar Timón. l’escenari. Un coet marcarà el tret
Ha dirigit la Giorquestra amb Xavi de sortida de la gran onada i difeLloses. També és l’autor dels rents voluntaris, amb banderoles
arranjaments que han musicat de color corall, marcaran el ritme.
Aquest dilluns, més de .
l’espectacle “poètic, èpic i reivinpersones ja s’havien apuntat a la
dicatiu” dirigit per Lluís Danés.
També han participat de l’es- mobilització independentista, on
pectacle la ballarina i coreògrafa no s’ha donat cap consigna conMarta Carrasco, el cantautor Roger creta i es permet als assistents porMas, les cantants Paula Valls i Judit tar la seva cartelleria amb les reiNeddermann, el grup Obeses i el vindicacions que considerin oportunes, tot i que, previsiblement, els
Cor Jove de l’Orfeó Català.
Com fan cada any molts ajunta- presos polítics i els exiliats seran el
ments celebren actes institucio- focus de moltes de les proclames.

CONXI MOLONS

Pintada del mural que servia de teló de fons per a l’acte de la vigília de la Diada.
EDUARD MARTÍ

 Visionat i col·loqui sobre el documental 20-S El cinema Las Vegas de Figueres va acollir la projecció del documental produït i dirigit per Jaume Roures on es repassen els fets que van tenir lloc el 20 de setembre de 2017 quan
es va produir l’escorcoll de la Conselleria d’Interior i la Policia Nacional va intentar entrar a la seu de la CUP. Posteriorment, es va fer un debat amb el director, l’advocat Jaume Alonso-Cuevillas i l’activista Gabriela Serra.
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Jordi Vives i Faig
HISTORIADOR I EDUCADOR

I ARA, QUÈ?

ners estiguessin en bancs catalans
i no en espanyols o estrangers? Què
passaria si estiguéssim afiliats a sinn any després tornem dicats obertament catalanistes com
a la càrrega i de nou passa al País Basc? Què passaria si
allò vell torna nou. deixéssim de pagar els nostres subAquell  a favor d’un ministraments a empreses de
referèndum d’autodeterminació l’IBEX ? Què passaria...?
torna reconvertit en una nova maPassaria que seríem més forts i
joria que denuncia les vulnera- molt més a prop de ser sobirans de
cions de drets i llibertats i el judici facto. És a dir, de ser independents.
contra els presos i les preses políti- Hem d’aprendre a no dependre;
ques, per part de l’Estat esqui té el cul llogat no seu on
panyol. Això ens demosvol, que dirien a casa
tra que no estàvem del
meva. Hi ha moltes
tot equivocats. La via
fórmules, passant
«S’ha de
encertada és la deper la via pública, la
reconèixer que no
mocràtica.
privada (empreses i
hem avançat gaire
Ara bé, s’ha de
cooperatives), el
aquest darrer curs
reconèixer que no
tercer sector, movipolític,
per
dir-ho
hem avançat gaire
ments socials, etc.
de forma suau»
aquest darrer curs
Busquem en cada cas
polític, per dir-ho d’una
quina ens és útil i, si cal,
forma suau. Encara que siinventem-la. Som un país
gui necessari tancar files en molts
ideològicament divers; aprofiaspectes, davant un llarg etcètera tem-ho per portar amb naturalitat
d’atacs que hem patit, potser és accions de desobediència a grans
hora també de fer autocrítica. No empreses com és el cas del “No pahem aconseguit la independència, guem” contra Abertis i també inii que totes les persones empreso- ciatives com Parlem.
nades i exiliades tornin a casa no
No obstant això, seríem més? La
pot ser l’únic objectiu.
gran pregunta! Hi ha altres aspectes
Hem de reprendre la iniciativa, a treballar en aquesta línia, com
anar per feina i no sols actuar de també a escala internacional o la
forma reactiva. Allò que és tan em- diagnosi necessària i estratègia
pordanès d’anar a la ideia.
compartida dins l’indepenRetirar el  ha millorat
dentisme entre altres,
la situació? És bo que
que són importants,
hi hagi diàleg amb
que no podem obli«Deixem-nos de
Madrid? Sí, però
dar i cal tenir preromanços. Volem
hem de ser més desents. Però, deila independència,
terminats. És la soxem-nos de roo no? Doncs
cietat civil la que va
manços. Volem la
prediquem
amb
posar el referèndum
independència, o
l’exemple»
sobre la taula i la que
no? Doncs prediel va fer possible. Ens
quem amb l’exemple i
urgeix marcar nous objecfem el que estigui a les nostius compartits com a moviment
tres mans. No podem canviar l’opipolític, i nosaltres no podem fer nió de França de la independència,
d’espectadors. I si mai arriba un re- però podem contractar SomEnerferèndum a l’escocesa, què farem? gia i engegar Endesa.
No podem cedir la nostra lluita
Un dia com avui, no només ens
sols a les institucions. Hem estat ca- serveix per demostrar al món les
paços de parar un país, però, seríem nostres aspiracions, també ens ha
capaços de governar-lo? I quan dic d’ensenyar (a nosaltres!) la força
governar no em refereixo al govern d’actuar coordinadament en petide la Generalitat de la futurible Re- tes (grans!) decisions. Utilitzem, dia
pública catalana. No! Em refereixo a dia, aquesta força per conquerir
a un sentit més ampli del terme: a la nostra sobirania. Manllevant A.
ser sobirans en un sentit quotidià. Gramsci, mobilitzem-nos, però
Què passaria si tots els nostres di- instruïm-nos i organitzem-nos!

U

AGENDA PER L’11 DE SETEMBRE
BORJA BALSERA

Bàscara Cursa
Despertaferro

 A les nou del matí, Bàscara
organitza la Cursa Despertaferro,
amb recorreguts de cinc, deu i vinti-un quilòmetres. El lloc de trobada
és el paller d’en Xirau.

Cadaqués Marxa,
castellers, sardanes
i festa ﬁnal

 A les vuit del matí, s’inicia el
període d’inscripcions a la 26a
Marxa del Cap de Creus, que
s’iniciarà a les nou des del Passeig.
 A les dotze del migdia, es fa un
esmorzar i botifarrada per als
participants, i actuació de la colla
castellera dels Vailets de l’Empordà
al Cap de Creus.
 A dos quarts de vuit del vespre,
es fan Sardanes de la mà de la
Principal de Banyoles al Passeig.
 Per tancar la jornada, a dos
quarts de deu del vespre, tindrà lloc
la traca final de la festa major al
Passeig.

Castelló d’Empúries
Lectura del manifest,
«Els Segadors» i sardanes

 A les deu del matí, es fa una
lectura del manifesta. A
continuació, hi ha el cant d’Els
Segadors amb la col·laboració de la
Cobla Rossinyolets i la Coral
Castellonina. Tot això es fa a la
plaça Mossèn Cinto Verdaguer.
Seguidament, i a la mateixa
ubicació, es fa mitja audició de
sardanes amb la Cobla
Rossinyolets.

El Port de la Selva
Autobusos i sardanes

 Al Port de la Selva, a un quart
d’onze, es fa la sortida de l’autobús
cap a la manifestació de Barcelona.
 A les dotze del migdia, es podrà
gaudir de sardanes amb la cobla Els
Rossinyolets, a la plaça d’en Pol
Nadal.

Figueres Ofrena ﬂoral,
coral i sortida amb bus

 A les deu del matí, es fa una
Ofrena Floral al monument Els
drets dels pobles amb motiu de la
Diada de Catalunya, a la plaça
Frederic Marès. Actuarà la Coral
Polifònica de Figueres. Aquest és un

La setmana passada es repartien senyeres a la plaça de l’Ajuntament.

acte organitzat conjuntament per
l’Ajuntament de Figueres i Òmnium
Empordà.
 A la una del migdia, es fa la
sortida dels autocars cap a
Barcelona, des de l’Institut Olivar
Gran, per assistir a la manifestació
«Fem la República Catalana». L’ANC
Figueres ha estat l’encarregada de
gestionar les inscripcions al
transport, i la venda de samarretes
de color corall des del seu local del
carrer Vilafant.

L’Armentera Audició
d’havaneres

 A dos quarts de deu del vespre,
l’Ajuntament de l’Armentera
organitza una audició d’havaneres
amb el grup Les Anxovetes, a la
plaça de l’Església. Hi haurà coca i
cremat per a tothom.

L’Escala Acte
institucional i música

 A les onze del matí, se celebra
un acte institucional, la lectura del
manifest i l’actuació musical del Cor
Indika. Tots els actes són a davant
de l’Ajuntament.

La Jonquera Acte
institucional i sardanes

 A les deu del matí, té lloc un acte
institucional amb l’Orfeó
Jonquerenc al MUME.

 A dos quarts de set de la tarda,
es farà una audició de sardanes
amb la Cobla Vila de la Jonquera, al
carrer Major.

Llançà Ofrena, discursos
i música

 A les onze del matí, es fa una
ofrena floral al monument de
Catalunya, seguida d’un discurs de
l’alcalde, Pere Vila i Fulclarà. Tot
seguit es podrà escoltar cant coral a
càrrec de la Coral Palandriu de
Llançà a la plaça de Catalunya.
 A les dotze del migdia, tindrà lloc
el Cant dels Segadors i es podran
escoltar les sardanes de la cobla
Baix Empordà, a la plaça Major.

Maçanet de Cabreneys
Esmorzar, lectura del
manifest i sortida del bus
 A les onze del matí, es fa un
esmorzar i lectura del manifest.
Seguidament, s’efectua la sortida
de l’autobús cap a la manifestació
de Barcelona des de l’Ajuntament
del poble.

Roses Ball i sardanes

 A les sis de la tarda, es fa ball
amb la Gemma i la Blanca a la Sala
la Ciutadella.
 A les set, es fan sardanes amb la
Cobla Vila de la Jonquera, a la plaça
Catalunya.
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TEMA DEL DIA
ALEJANDRO GARCIA/EFE

Torra i Torrent
encapçalen la «marxa
per la llibertat» al
centre de Barcelona
La tradicional ofrena ﬂoral del Govern al

Fossar de les Moreres dona el tret de sortida
als actes institucionals de l’11 de setembre
EFE BARCELONA

El president de la Generalitat,
Quim Torra, i el president del Parlament, Roger Torrent, van encapçalar una «marxa per la llibertat»
reivindicativa, que va recórrer el
centre de Barcelona a peu i va
concloure a la plaça Sant Jaume,
on va tenir lloc un espectacle artístic amb motiu de la Diada.
Passat un quart de nou del vespre, al final de l'acte de lliurament
de la Medalla d’Honor del Parlament, en la categoria d'or, a l'Associació de Mestres Rosa Sensat,
Torra i Torrent van rebre un fanalet amb la Flama del Canigó, a les
portes de la seu parlamentària,
acompanyats de la resta de membres del Govern i dels representants sobiranistes a la Mesa de la
cambra catalana.
Després d'escoltar davant de la
façana del Parlament l'actuació
musical d’Obeses, que van interpretar Ens en sortirem, una cançó
composta en homenatge a la gent
que va participar en l'-O, els
membres del Govern, així com diputats sobiranistes i altres representants institucionals, encapçalats per Torra i Torrent, van iniciar
la marxa que va travessar el barri
antic de Barcelona.
Aquesta marxa, en la qual no
van participar Ciutadans, el PPC
ni tampoc el PSC -però sí els comuns, representats per la seva
portaveu parlamentària, Elisenda
Alamany- en senyal de protesta
per les seves connotacions sobiranistes, és la gran novetat en els
actes institucionals organitzats
per a aquesta Diada.
Desenes de persones van
acompanyar al llarg del recorregut els representants polítics, entre crits de «Llibertat presos polítics», «Independència» o «Ni un

pas enrere», sense que hi hagués
cap mena d’incident.
La marxa es va aturar uns moments al Born Centre Cultural,
que havia estat escenari dels últims actes institucionals de la Diada i on ahir a la nit una formació
de la guàrdia d'honor del cos dels
Mossos d'Esquadra va hissar la
senyera al pal instal·lat a la plaça
Comercial, en paral·lel a la interpretació d’El cant de la senyera a
càrrec del cor jove de l'Orfeó Català.
L'anomenada «marxa per la llibertat» es va dirigir després cap a
la plaça Sant Jaume, on a partir de
les . hores va tenir lloc un espectacle de música, dansa i projeccions que van reivindicar els
«presos i exiliats» sobiranistes.
Entre els músics que hi van actuar
hi havia el solsoní Roger Mas.
Abans de la marxa i l’entrega de
la medalla del Parlament, Torra va
encapçalar l'ofrena que la Generalitat va realitzar al Fossar de les
Moreres de Barcelona, acte amb
el qual l'Executiu català va donar
el tret de sortida als actes de commemoració de la Diada d’aquest
any . Ho va fer acompanyat
del vicepresident del Govern, Pere
Aragonès, i dels consellers Elsa
Artadi, Laura Borràs, Miquel
Buch, Josep Bargalló, Teresa Jordà, Alba Vergés, Ester Capella, Damià Calvet, Chakir El Homrani i
Jordi Puigneró. Al Fossar, s’hi va
dipositar una corona de flors signada pel president del Govern de
la Generalitat de Catalunya i es va
cantar Els Segadors.
A més, i davant del cos de gala
dels Mossos, els assistents a l’acte
van fer proclames a favor de la
unitat del Govern català i de la llibertat dels polítics sobiranistes
empresonats.

Torra i Torrent amb un fanalet a les portes del Parlament
ACN

La plaça de Sant Jaume va acollir un espectacle musical en el qual participava el solsoní Roger Mas
EFE

Al Born Centre Cultural es va hissar una senyera

ACN

L’ofrena floral al Fossar de les Moreres
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també van assistir els diputats del
PSC i Catalunya en Comú, a diferència dels de Ciutadans i el PP, els
socialistes van ser esbroncats amb
crits de “Fora” per un centenar d’independentistes que esperaven
l’inici de la “marxa per la llibertat”,
una caminada conjunta des del Parlament fins al Palau dels membres
del govern i de la mesa de JxCat i
ERC, i dels diputats de tots dos partits. Hi duien la Flama del Canigó,
que es guarda tot l’any al Castellet
de Perpinyà i que, excepcionalment, ha sortit aquest any per participar en aquest acte fora de l’inici
del solstici d’estiu. La flama va ser
entregada a la comitiva presidida
per Torra i el president del Parlament, Roger Torrent, que la van
portar fins a El Born envoltats de
crits de “Ni un pas enrere”, “Independència” i “Llibertat”. A El Born
Centre Cultural, la Guàrdia d’Ho—————————————————————————————————————————————

La marxa fins al Palau amb Torra i Colau, la hissada de bandera a la plaça d’El Born i el final de l’espectacle sobre la façana del Palau ■ ACN / EFE

Acte pels presos

INICI · El govern de Torra va fer una ofrena a la tarda al Fossar de les Moreres MARXA · Govern,
mesa i diputats de JxCat i ERC van dur la Flama del Canigó del Parlament al Palau en l’acte
institucional dedicat als presos EMPRESONATS · Les seves veus es van escoltar en la cloenda
Xavier Miró
BARCELONA

L’

acte institucional de la
Diada va començar ahir a
dos quarts de set de la tarda amb l’ofrena floral del
president i el govern català al Fossar de les Moreres. En la petita plaça vorejada per públic expectant,
guinguetes independentistes i símbols com ara el peveter de la Flama
de la Resistència de Cardona, el pre-

sident Torra va dipositar l’ofrena
floral de la Generalitat als caiguts el
1714. Quatre guàrdies d’honor del
cos dels Mossos d’Esquadra flanquejaven el peveter de la flama
mentre agents de la policia catalana
protegien el perímetre del Fossar.
Després de cantar Els segadors, un
“Visca la terra!” va ser contestat pel
públic amb el “Lliure!” abans que
uns breus crits d’“Unitat” dirigits
als partits independentistes es barregessin amb els de “Llibertat”. Tor-

ra va voler visitar breument el punt
d’informació que té en uns baixos
de la plaça l’associació privada Memorial 1714, abans d’enfilar a peu i
acompanyat de tots els consellers
pel Mercat del Born fins al Parlament, on la guàrdia d’honor dels
Mossos els va rebre en formació.
En presència del president i el
govern català, el Parlament entregava la medalla d’or de la institució
a l’Associació de Mestres Rosa Sensat. A la sortida de l’acte, al qual

Otegi a
Lledoners

El líder de Bildu i expres de l’Estat espanyol Arnaldo
Otegi va visitar ahir
la presó de Lledoners, on estan tancats els consellers
de l’anterior govern.

El PSC va ser escridassat
per un públic poc
nombrós en acabar un
acte sense Cs i el PP

—————————————————————————————————————————————

nor dels Mossos va hissar la gran
bandera que hi ha instal·lada habitualment mentre el Cor Jove de
l’Orfeó Català interpretava El cant
de la senyera.
Mentre la comitiva reprenia la
marxa cap a la plaça de Sant Jaume, uns milers de membres i simpatitzants de l’ANC provinents dels
diversos districtes de Barcelona iniciaven una marxa de torxes des del
passeig d’El Born i el Fossar. La comitiva presidencial entregava la flama al Palau i s’iniciava l’espectacle
musical amb lectures gravades de
pròpia veu pels membres de l’anterior govern i dels dirigents civils
empresonats o exiliats explicant
què és per a ells la llibertat. El net de
Pompeu Fabra llegia la definició
que el seu avi va fer del terme al Diccionari General i les lectures dels
presos s’intercalaven amb poemes i
cançons interpretats des de l’escenari per Lluís Llach, Roger Mas, Núria Graham, Judit Neddermann o
Txarango. ■
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Una marxa per la llibertat escalfa motors per a la Diada
ANNA MASCARÓ
BARCELONA

Entre les múltiples reclamacions
que se sentiran durant la Diada, l’independentisme en té una de molt
concreta. Una que porta noms i cognoms. Els dels presos polítics i exiliats que, ara fa un any, es manifestaven pels carrers de Barcelona, a
escasses setmanes d’impulsar el referèndum d’autodeterminació que
bona part del sobiranisme ara torna
a reivindicar. Ahir al vespre, el Govern i el Parlament van donar el tret
de sortida als actes institucionals
precisament recordant els dirigents
polítics i socials perseguits per la
justícia espanyola.
Ho van fer amb una marxa entre
el Parlament i el Palau de la Generalitat, en la qual les dues principals autoritats del país, Quim Torra i Roger Torrent, van caminar
acompanyats de centenars de persones. Els crits d’“independència”
i “ni un pas enrere” es van entonar

en un ambient tranquil que només
es va trencar quan diverses persones van escridassar els diputats socialistes que sortien de la cambra.
Ni el PSC, ni Ciutadans, ni el PP
van assistir ahir a l’acte institucional, que van qualificar de partidista. Els comuns van fer acte de presència a l’inici, però van preferir no
participar en l’anomenada “marxa
per la llibertat”.
La Flama del Canigó –que habitualment encén simbòlicament les
fogueres durant la revetlla de Sant
Joan– va guiar el camí, que abans
d’arribar a la plaça Sant Jaume va
fer parada al Born. Allà, la guàrdia
d’honor dels Mossos d’Esquadra va
hissar la senyera i l’Orfeó Català va
interpretar El cant de la senyera. El
públic, cada vegada més nombrós,
va escoltar silenciosament: una quietud que es va trencar en acabar
l’acte al crit de “Som República”.
Enguany, la imatge dels actes institucionals de la Diada són les quatre
barres de la senyera tapades amb
cinta adhesiva, símbol de la repres-

gó va entrar dins el Palau de la Generalitat, va començar un acte centrat a recordar els presos i els exiliats. Una gran pantalla va projectar
fotografies de tots ells i una veu en
off va entonar accepcions del terme
llibertat i també poemes sobre el
concepte. A continuació, el cantautor Lluís Llach va interpretar la
Cançó a la llibertat a la plaça de
Sant Jaume acompanyant Marta
Carrasco, i la cantant Judit Neddermann va cantar No volem més cops,
recordant la repressió als col·legis
durant l’1-O.
Presidents

Centenars de
persones van
seguir ahir la
marxa.
CRISTINA CALDERER

sió de l’Estat que l’independentisme denuncia i, especialment, un record de l’aplicació de l’article 155,
que va suspendre l’autonomia i el
funcionament de l’administració
catalana durant set mesos.
Un cop els concentrats van arribar al seu destí i la Flama del Cani-

La marxa va concloure amb la projecció del vídeo que Txarango va fer
pel referèndum de l’1-O i amb la interpretació d’Els segadors. Quim
Torra es va emportar bona part dels
aplaudiments dels assistents, però
el clam de “president, president” va
anar dirigit a Carles Puigdemont
quan es va sentir la seva veu a la plaça recitant diversos poemes de Miquel Martí i Pol.e
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De marxa per Barcelona

s

ÀLEX GARCIA

Flama. Roger Torrent lliurant ahir al president Quim Torra la Flama del Canigó per començar
la marxa del Parlament a la plaça de Sant Jaume en què es va demanar la llibertat dels presos

E L M I RA D O R
Àlex Tort

Ahir, davant del peveter del Fossar
de les Moreres, va caure la broma
fàcil: “Colau està amagada en un
d’aquests balcons i premerà el botó
per apagar-lo”. A l’alcaldessa de
Barcelona el fet que s’apagués la
flama del peveter recentment per
dosxàfecslivacostarunaabraonada pluja de crítiques. “Sembla que
ho facin per provocar. Exigim que
l’encenguin de manera immediata!!!”. Així. Tal qual. Amb tres
admiracions es va enfadar a les
xarxes socials una regidora d’ERC.
La prèvia a la Diada de Catalunya va tenir tres actes de tarda.
Quim Torra en va recuperar un, el
de l’ofrena floral al Fossar, que només havia celebrat un president de
la Generalitat abans durant la Diada: Artur Mas, el 2014, per comme-

planta
per haver

morar el tricentenari del final del
setgedeBarcelona.Torravademanar expressament repetir l’ofrena
floral aquest any. De fet, abans
d’esdevenir president de la Generalitat, ell mateix havia assistit a títol personal davant el peveter per
retre homenatge als morts durant
aquell setge.
Va ser un acte molt senzill. Amb
prou feines va durar deu minuts.
Acompanyat pels consellers, el
president va dipositar les flors,
amb una banda amb els colors de la
senyera amb “El president i el Govern de la Generalitat” sobreimprès. Quatre mossos d’esquadra
custodiaven el peveter, sense que
ningú hagués pogut esborrar a
tempsunapintadaenunadelesparets: “ACAB”, o All Cops Are Bastards (tots els policies són uns bastards).
I llavors, confusió entre els crits
d’“unitat” amb els de “llibertat” i el
primer cant d’Els segadors del dia.
Tot seguit, la comitiva inicia la pri-

passat, en al·lusió als plens del 6 i 7
de setembre. Carrizosa també va
denunciar que el Govern sufraga
“aplicacions” amb diners públics
per comptar els assistents a la manifestació de l’ANC. El principal
partit de l’oposició celebrarà un

mera de les marxes: a pas lleuger,
de pressa i corrent, cap al Parlament, on estava previst un acte a
l’auditori de la Cambra catalana
per atorgar la Medalla d’Honor en
categoria d’or a l’Associació de
Mestres Rosa Sensat.

La comitiva de Torra
amb la Flama del
Canigó va transcórrer
en paral·lel a una
altra amb torxes
Segon acte. La Mesa del Parlament va decidir concedir la distincióal’entitat,quevetllaperl’escola
pública, amb tots els vots a favor i
l’abstenció de Ciutadans. Entre els
presents a aquest acte institucional, representants del Govern, de
JxCat,ERC,delPSCidelscomuns.
També representants dels sindi-

11-S “INDEPENDENTISTA”

Ciutadans, el PSC i
el PP no participen
en els actes de Sant

cats i del’àmbit educatiu. No hivan
ser ni Ciutadans ni el PP ni la CUP.
En un context en què diferents
formacions han més que insinuat
que el Govern espanyol que torni a
aplicar el 155, que ho faci amb la
competència de l’educació, i amb
professors que han estat en el punt
de mira judicial, el premi no és casual. L’associació va agrair la Medalla d’Honor i va recordar que
“l’educació no és neutral i cadascú,
cada mestre, té el seu punt de vista.
És bo que els alumnes sàpiguen
que els seus mestres són tan normals que fins i tot tenen la seva opció política, i que són tan mestres
que no la inculquen”. El president
del Parlament, Roger Torrent, hi
vaafegirmés:“Deixemtreballaren
pau els mestres d’aquest país”. I
encara més, el president de la
Generalitat, manllevant, altra vegada, paraules a Nelson Mandela:
“L’educació és l’arma més poderosa per canviar el món”.
En acabat, tercer acte, segon
cant d’Els segadors i primera –i última– esbroncada a Miquel Iceta i
Eva Granados quan van sortir per
la porta del Parlament, on uns centenars de ciutadans esperaven els
membres del Govern i els diputats.
Torrent va rebre la flama del Canigó per donar-la tot seguit a Torra
per començar a peu la marxa, primer cap al Born, on es va hissar la
senyera mentre l’Orfeó Català entonava El cant de la senyera, i després cap a plaça de Sant Jaume.
El tercer acte va ser molt més sorollós que els altres dos. Crits de
“Llibetat”,“Niunpasenrere”i“Independència”. Res de nou. Però
mentre la comitiva que encapçalava Torra va discórrer pel carrer
Princesa per arribar a plaça Sant
Jaume, unaaltrademoltmésnombrosa s’entrecreuava pel carrer del
Rec i enfilava, torxes en mà, el passeig del Born per acabar concentrant-se al Fossar de les Moreres.
Resultat, dues marxes en paral·lel.
Aquest fet va suposar un tancament prematur del cercle, que
van acabar d’arrodonir representants dels partits més enllà de la
mitjanit. La mobilització constant
quevademanarTorrajapodriahaver començat.

està agreujant Torra”, va subratllar el secretari de política municipal del PSC, Jaume Collboni.
Per als socialistes, la Diada està
“instrumentalitzada” i “segrestada” per l’independentisme.
Per la seva banda, el PP tampoc
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IRB

>Educaci6nlLa escuela Montserrat culmina y hacebalancede un
periodo de colaboraci6nde tres a~oscon el IRB, a rafz de un proyecto
de la Fundaci6CatalunyaLa Pedreraque buscainvestigar,
modernizary revolucionar el modode ense~ar.
PorPaulaClemente/P.6,GINA$4V5
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>EDUCACI~)N

La (nueva)’cientificaciSn’

de la ensehanza

El proyectoEscolesT~ndem
es unainiciativa de innovaciSn
peda858ica
queunea escuelase institutos con
institucionesespecializadas
durantetres a~ospararenovarlas estratesiaseducativas.PorPavia ¢le~e~te
ice TomWolfeen su filtimo ensayo, nellh de Llobregat(Barcelona)
y al antes menEl reinodel lenguaje-publicadop6s- cionadoIRB.Y su caso sirve comoejemplode
tumamentepor Anagrama-que a todolo quepuedemoveruna iniciativa de inmediados
de los aflos cincuenta,se novaci6npedag6gicacomoesta.
llegabaal punto/flgido
de la cientificaci6n,que
(,Lo que hemoshechoes singularizarnosen
se habia puestode modaa raiz de la Segunda la ciencia,y trabajara tmv6sde la misma~),
exGuerraMundial.Entiende,por ello, ataviar plica MartaRuizMartinez,maestrade la miscualquierdisciplinapara queaparentela mis- maescuela.(,A partir de eso, hemoscreadoun
maseriedadque la ciencia. Afiadir cfilculos laboratorio nuevoal que vamossemanalmencomplejosy, en consecuencia,sumarleimpor- te cadacurso de la escuela,hemoshechopmctancia. Hoy,a dosdias de los nuevosafios 20, ticas que ponenen marchaprocedimientos
parece que renace otra ola en defensa de la mascientificos: observaci6n,
manipulaci6n,
incientificaci6n,aunqueen un sentidototalmen- vestigaci6n..,y eso es lo quequeremos
incente distinto: el de propagar,
por todadisciplina, tivar>>.
Explica la mismaqueenesta escuela ya
las rutinas propiasdel m6todo
cientifico.
¢(Laciencia,en general,es muyfitil paraque se hacianmuchas
actividadeslfidicas colos niflos nopierdansu curiosidadnata. Yno mosemanasculturales, bailes de fin de
solo en la propia ciencia, sino en cualquier curso..,y quesu participaci~n
en el proaprendizajede cualquiertipo: hacersepregun- yecto Escoles TAndem
les ha ayudado,/’
tas, disefiar c6molas responderfiy sacar unas por ejemplo,a conectartodoeso con
conclusionesque den esta respuesta>>.Voil& actividadespedag6gicasque brinM6todo
cientifico.
denconocimiento
a los nifios. ~o
ido re- .~.:..
Quiensacatal visi6na relucir es MurielAft- ha sido fficil, perohemos
mon,investigadoradel Instituto de Investiga- cibiendo informaci6ndurante
ci6n Biom6dica(IRB,
pot sussiglasen catal~in) y la coordinadora, en dicha institu- ((H~todo
clentifico es hacerse
ci6n, de uno de los preguntas, diseflar el modode
proyectos Escoles
respondery sacar conclusiones)>
TAndem.
Impulsadoy coordinadopor la Fundaci6 Catalunya
La Pedrera,esto es unainiciafivaporla que se concretaun proyectoeducativo que gira en tomoa una especializaci6nen
una materiaque vertebrael curriculumde las
escuelasqueparticipenen el proyecto.La especializaci6nse consiguea trav6sde la alianza
coninstitucionesde referencia(eneste caso,el
IRB),con el asesoramiento,
seguimientoy financiaci6nde la fundaci6ny la colaboraci6n
del departamentode Ensenyament.
((El objetivode todoslos EscolesTAndem
provocarel cambioen una escuela para ofrecer una mejorexperienciade aprendizajey de
educaci6n
en los colegios,para transformarla
formade trabajar, para innovar de verdady
quese repiensetodolo quese estfi haciendo
en
el centro>>,comparte
el directorde conocimiento e investigaci6nde la Fundaci6
CatalunyaLa
Pedrera,Lluis Farr6s.((Ponera trabajar a una
instituci6nqueno tengapor qu6ser del fimbito de la educaci6n,con una escuelaquetenga
ganasde cambiar,que tengauna situaci6nque
necesite esta transformaci6ny que tenga un
alumnado
que quiera y puedabeneficiarse de
esta experiencia,puedelograrestos cambios>>.
Trastres afios, justo acabade terminarel
proyectoque ha unidoa la escuela pfiblica
Montserrat,
del barrio de SantIldefonsen Cor-

D
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los tres cursos,y eso te hacerepensartodolo
quehar~s~,sigueRuizMartinez.~Undia lo haces de un modoy otro dia te das cuenta que
puedeshacerlodistinto. Noha sido uncarnbio
de hoypara maflanm~.
Lobonito, dice, es que
todoel claustro se ha implicadomuchisimo.
Desdela perspectivadel IRB,han existido
dos vertientes para ensefiar a los profesores
que lo forman.Unaes a nivel metodol6gico

-quitar clases magistrales,conseguirque el
alumnosea el centrode aprendizaje,queeste
aprendizaje est6 basadoen retos y proyectos...-, y otra, en cuantoa contenidos
cient/ficos muyb~icos.~d_osprofesorestienen su dia
a dia, y esto es un importantecambiode mentalidad: noes cambiarunadase, es replantear
muchascosas del centro: comofunciona, las
din~imicas,
los ciclos...~, considera
MurielAftmon.~,A1ser unproyectoa largoplazo,la idea
es que la escuela cambiea partir de ahora,
cuandonosotrosno estemos.Para eso, lo que
hemosintentadoes empoderar
al claustro directivoy al claustrode profesores~.
Esosi: sin invadiry sin creersesabedores absolutosde todo. ~Esmuyimportanteno creerse que porquenosotros seamosinvestigadores y
maestros somos m/ts buenos,
ellos [los profesores]sabenc6mo
ensefiar alas criaturas, no es

unaactitudtipo ’los sefioresde la cienciavienen aquia decirnoscomo
funcionanlas cosas’,
es un proyectoentre iguales, dondese comparten herramientaspare que unoshagansu trabajo de formam~seficaz~, matizael director
del IRB,JoanGuinovart.
Este, de hecho,terminaeste proyectoThndemcon el regalo afiadido de que su nombre
sea el del nuevolaboratoriodel colegio,cuya
actualizaci6nha consistidoen reformasestmcturales, renovaciSnde material, la comprade
siete microscopios
6pticosnuevos,materialpara experimentar,una granmuestrade tejidos
biol6gicospreparadosen laboratoriosdel IRB
y m/~sde 150richas de experimentos
que quedar/men la escuelas.
Cuentandesdela instituci6n cientifica que
para ellos lo excitantedel reto reposabasobre
la obligaci6nde comunicar
la cienciaa unpfiblico tan joven.Eneste sentido, por ejemplo,
hanllevadoa cabotalleres de mezclade 1/qui-

dos apmvechados
pare realizar hip6tesis ~qu6
ocurrir/~si se mezclaaceite conagua,aguacon
caramelo,caramelocon cocacola...?- que han
puestode maniriestoque la primerarespuesta
es, por defecto,nos~. Estostalleres, adem~is,
realizados en gruposde trabajo de distintas
edades,todasde parvulario.O,en el casode nifios algomayores,unaactividadque consistia
en observar,microscopio
mediante,las moscas
y susalas.
Dice Muriel Arimon(IRB) que ellos han
vehiculadoel proyectoa trav6s de la biociencia, peroquela idea de partidaes queesto sea
transversal, que se puedaaplicar a cualquier
~eaen general.Puntoimportanteen el queinsiste Lluis Farr6s (Fundaci6CatalunyaLa Pedrera): ~ni en los T~mdems
que son de ciencia
se incidesoloen la ciencia,ni soloen el arte o
la mfisica,es un hilo conductorquesirve para
tmbajaren todaslas ~easy trabajar pot competencias; el hechode que estemoshablando
de la selva o de la metamoffosis
noimplicaque
solo hablemos
de ciencia:los nifios est/~nleyendo, buscandoinformaci6n,compartiendo,
har~canciones,poemasy dibujossobre eso~.
Diricil encontrarunejemplom~sdarode todo lo que puedederivarse de tal cambiode
mentalidadque el que la maestradel centro,
MartaRuiz,saca a relucir: ~doque hemoshecho,porejemplo,es abrir puertasa los padres,
hemosorganizadoactividades para que puedan venir mucho
m/~saver las clases y experienciasde sushijos, las familiashanpreparadoinclusotalleres~.
Yeso es lo quees singular,remataLluisFa-

(d:ontra"fakene~J"y tanto
bombardeode informaciSn,
hayqueser cfitico y exigente>>

Varias
imdgenes
delasdistintas
actividades
Ilevadas
a cabo
en
la escuela
pdblica
Montserrat
deCornell~
deLlobregat,
con
la colaboracidn
delInstituto
deInvestigaci6n
Biom6dica.
M~N~CA
CHICO.
IRB/FUNDACI(~
CAT.
LA
PEDRERA

rr6s, la formade trabajar. ~Esose ha visto en
los distintosT~_ndems,
seano nocientfficos:este modode trabajar a trav6s del m6todo
dent/rico, es el m6todo
de trabajar cuandorealizamosunproyecto,como
adultos, en el trabajo>>.
Enel programa
ya han participadoinstituciones comoel Teatre Nacionalde Catalunya
(FNC),el Museu
Nacionalo el Palaude la Mfisica. Yahora, en septiembre,empezar~iuno
conel Teatrode Salt en Girona,en Temporada
Alta.~E1secretoes el cl/~sico:al niflolo educa
la tribu, y la tribu somos
todosjuntos,la comunidad,los vecinos,los padres..,si tienesunteatro, lo normales queel teatro tambi6nayude,
y para eso tambi6nes importantequela escuela abra las puertasy deje entrar a la comunida&>,opinaFarr6s.
~Sebuscaque se entiendancuales son los
mecanismos
de la ciencia, que uno sea capaz
de hacersepreguntasy respuestascomose las
planteariauncientifico:esta actitudfrentea la
vida es m~isnecesariay critica que nuncm>.
ContraFake Newsy tamahobombardeo
de informaci6n,concluyeJoan Guinovart,hay que
ser critico, preguntarse
cosas,ser exigente...
esta actitud solo la conseguiremos
si entrenamosa los nifios desdebien pequefioscon el
m6todo
cient/fico~.
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Marxa
torxes per
la independència organitzada per l’ANC, ahir a Santa Maria del Mar, a Barcelona.

A LA REI JOAN CARLES
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La ‘rentrée’ musical

Una tardor de

concerts
La música espanyola i llatina assalta el Sant Jordi
amb actuacions de Maluma, Malú, Pablo López i Kase.O

33 Paul McCartney, a la foto en un estudi de gravació, acaba de treure nou disc, ‘Egypt station’.

Un torrent de

discos

El nou curs porta infinitat de novetats: David
Guetta, Rosalía, Cher, Costello, McCartney, Suede, Muse...

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

L’

agenda de tardor està
carregada tant en l’àmbit de les sales mitjanes
com en matèria de macroconcerts. Pel que fa al Palau Sant Jordi,
hi ha una peculiaritat sorprenent: les
estrelles anglosaxones sembla que
s’agafen un descans (U2 passa de llarg
en la seva nova gira, que els portarà a
Madrid després de 13 anys d’absència;
també ens esquiva Mariah Carey) i ocuparan el recinte figures, sobretot, de
l’escena espanyola i llatina.
Com cada any, i ja en són tres, la
temporada la bateja el colombià
Maluma (15 de setembre), ara amb
la seva gira F.A.M.E i el seu filó
d’èxits, com el recent El préstamo. El
seguiran Raphael, amb l’extensió
del tour Loco por cantar (28), Laura
Pausini (17 d’octubre) i, per primera vegada en aquest local, Manolo
García (20 d’octubre) i Loquillo
(14 de desembre).

L’onada de cites amb figures comercials inclou Malú, amb el seu
Oxigen tour (1 de novembre), i al desembre, El Barrio mostrant Las costuras del alma (8), Pablo López (15) i els
repetidors Melendi (20) i Pablo Alborán (21). El 16 de novembre, ració
de nostàlgia pop amb Locos x la música, concert que reunirà Mikel Erentxun, Revólver, La Unión, OBK i La
Guardia. I un significatiu assalt del
hip-hop a Montjuïc de la mà de
l’aragonès Kase.O, excomponent
de Violadores del Verso.
METALERS I MESTISSOS /

Entre les primeres cites internacionals hi ha la
del dream pop de Beach House, el
28 de setembre a Razzmatazz, sala
que acollirà el rearmat rock còsmic de Spiritualized (2 de novembre) i la festa global de The Cat Empire (22 i 25). El Cruïlla de Tardor
ofereix a la sala del Poblenou la inquieta Cat Power (1 de novembre)
i, abans, a l’hivernacle del Poble Es-

33 Foto promocional de Cat Power, que serà l’1 de novembre a Razzmatazz.
J. B.
BARCELONA

T

ot i que els discos ja no siguin necessàriament objectes físics (ni recurs corrent
de regal nadalenc, com ho
van ser durant dècades), la indústria continua produint-ne en
abundància i concentrant molts
dels llançaments en la temporada
tardoral. Novetats concebudes també per donar cobertura a gires. Repassem les que ens esperen en el
pròxim trimestre.
Dues dives del pop (i voltants)
tensen els nervis dels seus admiradors amb anuncis de discos que no
acaben de consumar-se. Madonna
ha confirmat a Vogue Italia material
nou per abans que s’acabi l’any,
apuntant sorprenents influències
de la ciutat de Lisboa, on resideix.
¿Madonna meets fado? Caldrà esperar, però no gaire. I Rihanna també
té obra a punt, informalment coneguda com a R9 i que podria desdo-

blar-se: un disc pop i un altre dancehall. Recordem que Rihanna va
llançar el seu últim producte, Anti
(2016), sense avisar, agafant per sorpresa premsa i fans.
En el camp electrònic mainstream
cal esmentar el francès David Guetta i el seu 7, que veurà la llum divendres que ve i que inclou aportacions de Justin Bieber, J Balvin, Sia i
Nicki Minaj. I la mare o àvia de tots
ells, Cher, estarà d’actualitat el 28
de setembre amb Dancing queen, un
disc de versions d’Abba esperonat
per la seva aparició en la nova entrega de Mamma mia.
Divendres passat van sortir a la
venda els discos de dos gegants encara en actiu: Egypt station, de Paul
McCartney, i In the blue light, de Paul
Simon (aquest, amb regravacions
de cançons poc conegudes del seu
catàleg). També Raise vibration, de
Lenny Kravitz. Discos que succeiran
els llançaments d’altres veterans,
com Rod Stewart (Blood red roses, 28
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panyol, MGMT (25 d’octubre).
Atenció al front de cantautors
tèrbols: José González (4 d’octubre,
Auditori), Xavier Rudd (12, Razzmatazz), Damien Jurado (20, Auditori, sala 2), Kurt Vile (22, Apolo),
Madeleine Peyroux (3 de novembre, Palau, Festival de Jazz) i Elvis
Perkins (22, Razzmatazz 3). En l’altre extrem anímic, els daurats èxits
pop de Rick Astley (10 d’octubre,
Barts) i els menús diàfans de Kool &
The Gang (19 de novembre, debut
al Liceu) i UB40 (3 de desembre,
Razzmatazz), tots dos dins del Festival del Mil·lenni. Aquesta mostra
porta per primera vegada a Barcelona Martha Reeves & The Vandellas
(24 d’octubre) i acull MC50, recreació del seminal grup rocker MC5
(Apolo, 16 de novembre).
Entre els veterans, Peter Murphy, rellegint Bauhaus a Razzmatazz (19 de novembre), i Johnny
Marr, exguitarrista de The Smiths, a
Bikini (26). En el rock dur, la cita es-

trella és la de Slayer, Anthrax,
Lamb of God i Obituary al Sant Jordi Club (18 de novembre). I fora de
l’àmbit anglosaxó, l’estrena de Tribalistas, aliança dels brasilers Marisa Monte, Carlinhos Brown i Arnaldo Antunes (28 d’octubre, Auditori del Fòrum) en un Festival de
Jazz llest per als malians Amadou,
& Mariam (27 de novembre, Barts).
ANIVERSARIS I RETIRADES /

Entre les cites del pop espanyol destaca el 40è
aniversari de Los Secretos, a celebrar a l’Auditori del Fòrum (6 d’octubre), i un gran capítol de comiats.
A saber: gira Nos volveremos a ver, comiat i tancament de La Raíz (19 i
20 d’octubre, Sant Jordi Club),
l’Adiós Tequila tour (Alejo Stivel i
Ariel Rot, passant pàgina el 15 de desembre a Razzmatazz, Room Festival) i el crepuscle de Rosendo (22 i
23 de desembre, Sant Jordi Club). I
més: última cita amb Jarabe de Palo
prèvia a la seva «retirada indefinida»

(18 d’octubre, Auditori, Mil·lenni).
Bebe no es jubila, però acabarà
gira al Barts (15 de desembre), sala
que aquesta tardor acollirà David
Otero (19 d’octubre), Hevia (25),
Manu Tenorio (3 de novembre),
Amparanoia (24) i Marlango (28).
Al Palau, amb la marca del Festival
del Mil·lenni, Sílvia Pérez Cruz
amb el pianista Marco Mezquida
(11 de desembre). A Razzmatazz hi
anirà Soziedad Alkohólika (29 de
setembre) i una supervivent de la
movida, Ana Curra (sala 2, 10 de novembre).
El flamenc es farà sentir particularment al mes de novembre: actuaran al Liceu Miguel Poveda (9 de
novembre) i Vicente Amigo (21); al
Palau, Diego el Cigala (14) i Tomatito amb José Mercé (16), i al Barts,
Mayte Martín (13).
L’agenda de la música catalana
situa en el seu horitzó els dos concerts de Joan Manuel Serrat a l’Auditori del Fòrum (18 i 19 de desem-

U2 passa de llarg de
BCN en la seva nova
gira, que els portarà
a Madrid després
de 13 anys d’absència

bre), dins de la gira Mediterráneo da
capo. Abans, el Palau acollirà, de la
mà del festival Músiques Sensibles,
un programa encapçalat per Maria
Arnal i Marcel Bagés (18 d’octubre)
al qual s’acullen, al Petit Palau, figures com Roger Mas (10 de novembre), Gemma Humet (16) i El
Petit de Cal Eril (21).

El Cruïlla de Tardor
convocarà MGMT
el 25 d’octubre
i Cat Power
l’1 de novembre

ELS PETS, AL LICEU / També a la sala
modernista, Els Amics de les Arts
destaparan el seu Symphonic Project
(23 de novembre), mentre que Blaumut tancarà la gira Equilibri a l’Auditori (28) i Els Pets estrenaran disc al
Liceu, dins del Suite Festival (16 de
desembre). Al Sidecar, dues cites inesperades amb Els Surfing Sirles,
reunió excepcional amb Joan Colomo i Mau Boada a les seves files (10 i
11 d’octubre); a La 2 d’Apolo, Mazoni i Jordi Lanuza (19), i al Barts, Albert Pla amb Miedo (del 18 al 21) i la
cantant i pedagoga Dàmaris Gelabert (11 de novembre). H

JOSÉ IRUN

33 Manolo García, en el concert que va oferir al juliol a Cap Roig.
de setembre) i Elvis Costello, el primer al seu nom en vuit anys (Look
now, que inclou cançons compostes
amb Burt Bacharach i Carole King,
per al 12 d’octubre).
/ Fa mesos que
Bruce Springsteen va anunciar
disc per a final d’any, un àlbum
influït «per la música pop del sud
de Califòrnia a finals dels 70» del
qual s’espera confirmació en qualsevol moment. Més concretes són
les novetats de dues figures carismàtiques desaparegudes, que veuran la llum aquest mes: Piano and
microphone 1983, disc de rareses de
Prince (dia 21), i An American treasure, un box set amb material
inèdit de Tom Petty (28). I el nou
de Chic, It’s about time, primer disc
del grup en 26 anys.
Aquest mes de setembre ens porta novetats de Spiritualized (And
nothing hurt), Paul Weller (True meanings) i Suede (The blue hour). Mentre

ESPERANT EL ‘BOSS’

Guns n’Roses es pensen si tornen a
l’estudi, Slash publicarà aquest
mes Living the dream, amb Myles Kennedy. A l’octubre arribaran els discos de Cat Power (Wanderer, que inclou un duet amb Lana del Rey),
Echo & The Bunnymen (The stars, the
oceans & the moon) i Richard Ashcroft
(Natural rebel). I al novembre, Simulation theory, de Muse.
HOMENATGE A GOLPES BAJOS / Entre els
llançaments espanyols n’hi ha un
que, abans de produir-se, ja ve
acompanyat de la polèmica i de les
crítiques, gairebé res, d’apropiació
de la cultura gitana. Parlem del segon disc de Rosalía, El mal querer,
que, amb producció d’El Guincho,
planteja una trobada de guitarres i
palmes flamenques amb teixits
electrònics i influències de la nova
música urbana. Obra sense data
d’edició, però que s’espera per a
aquesta tardor.
Aquest dijous veurà la llum el

FERRAN SENDRA

33 Concert de Madeleine Peyroux al Palau de la Música el 2016.
nou disc de Taburete, Madame Ayahuasca, i una setmana més tard sortiran els de Malú (Oxígeno) i Iván
Ferreiro (Cena recalentada). Aquest
últim és un homenatge a Golpes Bajos que coincidirà amb l’edició d’un
llibre entorn del grup, Escenes olvidadas. La historia oral de Golpes Bajos, del
periodista Xavier Valiño.
També a l’octubre, discos de Carlos Tarque (M-Clan) i Depedro, i al
novembre, Arizona Baby i Zahara. I
en l’horitzó queda el nou d’Alejandro Sanz, previst per a aquesta tardor-hivern, però sense data assenyalada encara per la seva companyia.
Acabat de llançar, divendres passat,
el nou disc de Joan Colomo, el molt
polític L’oferta i la demanda, així com
un single de Pascal Comelade amb
Ivette Nadal, Arquitectura primera,
aquesta setmana (el 14) veuran la
llum dos àlbums més. Es tracta dels
de Marc Parrot, Refugi, en el qual es
distancia dels personatges convidats en obres passades i s’ofereix en

La nova temporada
reserva una allau de
llançaments, també
concebuts per donar
cobertura a gires
Aquest setembre
sortirà un àlbum de
rareses de Prince i un
‘box set’ amb material
inèdit de Tom Pretty

un to més confessional, i Nyandú,
Fernando Rogelio Estévez, amb un homenatge al club dels 27, els mites del
rock caiguts a aquesta edat.
Joan Miquel Oliver entregarà
nou material (Elektra, presentat
com el final de la seva trilogia post
Antònia Font) el 21 de setembre, el
mateix dia en què Ramon Aragall,
bateria d’Els Amics de les Arts, llançarà Kamikaze. Una setmana més
tard sortiran els discos de Caïm Riba (Nararai) i Guillamino (Fra Júpiter, amb ressonàncies espirituals,
creat després d’una estada al monestir de Poblet).
I per a l’octubre es preveu la tornada d’Els Pets, cinc anys després
de L’àrea petita, amb una gravació
en què han comptat amb la implicació de Joan Pons (El Petit de Cal
Eril) com a productor. Aquest mes
veuran també la llum Estómac, de
Clara Peya, i Fins la fi dels temps, disc
firmat a mitges per Toti Soler i
Gemma Humet. H
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Pere

Quintana

E1 farmac6utic m6s longeu

posava a concedir enguany les medalles als farmac~utics amb50 anys de professi6, es van adonar que
n hi havia
u n quede
j aFarmac~utics
havia as solitdeels
75. Aquest
de fmQ,mc~Uan
el Col-legi
Barcelona
es 6s
dis-el
Pere Quintana, que, caml dels 102 anys, ja exercia
uric quan la medicaci6 es preparava a m~ amb un
morter. Alt, prim i elegant, si passeu per la dreta de l’Eixample de Barcelona algu, n matl, ~s fficil que el trobeu passejant,
fent un caf~ o llegint. Es vidu, la seva dona, quatre anys m~sjove, va morir als 91 anys i des de llavors viu sol ambel suport
d’una cuidadora. "No m’imaginavaarribar als 100. Als 90 ja em
va semblar que aixb ja s’acabava".
La seva rutina dihria no s’ha vist gaire alterada pel fet d’havet complert els 101 anys. Camina45 minuts diaris, els diumengessurt a sopar a fora i ]a tele nom~sla mira ales nits. La
vista i la mobilitat ja no sdn les mateixes. Ara llegeix els diarisen una tablet, ja que la midade la lletra s’adapta millor a
la seva vista. "L’oftalmbleg no em dona solucions i em preocupa quedar-me cec", admet. Perb ]a capacitat de conversa
no l’ha perduda. Cada resposta est’_ argumentada i contextualitzada. Ilelaciona temes i ~poquescorn aquell quiimparteLx
una lli~d d’histbria en directe. Comara quan parla de polltica. "Els problemes que patim avui a Catalunya ja hi eren fa
90 anys. Cada dia quan el pare, que era molt catalanista i un
enamorat de Cambd, arribava a casa comentava que si s’havia parlat catalh o castellh, que si havia vingut el rei, el Primo
de Rivera... Aquests problemes ja existien llavors. Ara estan
m6s aguditzats, si, perb en ess~ncia sdn els mateixos".

Fill d’una familia m6saviat benestant, el Pere era el petit de
deu germansiva n~L’cer el 18 de gener de11917a Arenysde Mar
(Maresme),on el seu pare, membrede la Lliga, feia d’alcalde,
un c~rrec que va mantenir quan tota la famflia es va traslladar a viure a Barcelona abans de la Guerra Civil. "En aquella
~pocaes podia ser alcalde d’Arenysiviure a Barcelonai ell, que
no treballava ni havia treballat mai, cada dia agafava el tren i
se n’anava al poble a fer d’alcalde’, explica. E1 pare es dedicava a administrar elpatrimoni de la seva dona, for~aimportant,
i del qual vivia tota la familia. No obstant, amb deu boques
per alimentar, l’estil de vida dels Quintana-corn recorda el Pcre- era senzill. "Potser perqu~ ~rem molts, perb a casa s’havia de menjar comsi fdssim en un quarter". I/ecorda, sobretot,
menjar molts llegums i croquetes. "Menj&vem
moltfssim perqu~ la societat de llavors tenia por de contraure la tuberculosi. Aixl corn ara tothom parla de cancer, abans tothom era
sospitds de ser tuberculds, i mentre no es demostr~s el contrari, a totes les cases n’hi havia un. I es procurava que tothom
meng6s bastant perqu~ tingu6ssim defenses contra un possible contagi. Ara no es menja tant".
Dels deus germans, tres eren nois i van ser els finics que van
poder fer estudis universitaris. "~dxbara es trobaria fatal ijo
tamb~ vaig trobar-ho, perb llavors a casa encara imperava
aquella educacid del segle XIXi anteriors en qu~ la dona no
acostumavaa brillar mai fora". I ningfl va protestar. "El patriarcat llavors estava molt establert. E1 respecte que tenlem
pel pare era molt gran, rant ~s aixl que sempreel vaig tractar
de vost~, mai de tu", explica el Pere, que reconeix que mai va
tenir gaire confian~a ambel seu progenitor.
llecorda, perb, una inffincia feliq a Arenysde Mar. Vivien al
poble perb tenien una finca als afores, on anaven ales tardes
i els estius ambels amics. Aixbels va permetre gaudir de la natura i del joe a l’aire lliure. "Aquestafinca ens donavamolt bon
viure a tota la familia", admet. Quanel Pete tenia deu anys, la
familia es va traslladar a viure a Barcelona, al carrer Pau Claris cantonada ambConsell de Cent, i ell estudiava als Escolapis, a un carter de casa. "Era tan a prop que jo de petit hi anava tot sol sempre’,diu. Aclasse eren tot nois, l’escola mixtaentara trigaria a arribar. "Els Escolapis eren m6saviat seriosos,
procuraven no tenir gaire relacid ambels alumnes. A partir de
la SegonaIlepfiblica les escoles van ser m~sobertes i hi havia
m~scorrespond6ncia oral entre professor i alumne’, explica.
Un examen accidentat
E1Pere recordaperfectament el diaque esva declarar la Segona Repflblica -"Feia el quart curs de batxillerat i els Escolapis ens van enviar a casa perqu~ estava tothom molt esverat"i el dia que es va declarar la Guerra Civil. E1 va enganxar estudiant ja la carrera de farm~cia, fent el segon curs i en ~poca d’exhmens. E118de juliol de11936 en tenia un. "Vamtenir
un examenel mati del dia 18 de juliol i aqui a Barcelona es vivia tranquil.lament perqu~ les not~cies no arribaven corn arriben ara, i quan vamacabar l’examen el professor ens va dir
ambtota normalitat: <<Dem/tveniu, que ja tindreu les notes,.
I esclar, l’endemh,19 dejuliol, es va acabarla tranquil.litat, tothomfugia, una bogeria, iles notes no van sortir", recorda. Tres
anys despr~s, en acabar la guerra, ell i altres alumnesque havien fet aquell examenes van reincorporar a la universitat i
van reclamar les notes. "La universitat ens va dir que les notes
estaven firmades i ens les va donar llavors’. Recorda perfectament l’assignatura i la nota: mineralogia, aprovat.

Continua a la
p&gina seg~ent
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MANOLO GARCIA

La rutina de Pere Quintana
es mantd inalterable
amb 101
anys: passeig diari, lectura
de la pretnsa i un cafb en
algun bar de l’Eixarnple

Ve de la ph~lina
anterior

Perb abans d’aixb va ser al front corn a sanitari, a Valbncia
primer, on va viure la Batalla de Terol, i a la Batalla de l’Ebre
despr6s, per6 sense disparar mai un tret. "A la guerra tothom
buscava la manera d’enxufar-se. Jo no coneixia ningd perb
quan vaig dir que era estudiant de farmhcia emvan destinar de
sanitari i no vaig hayer de buscar cap influbneia", diu. Amb
20 anys ningd t6 ganes d’anar a la guerra. AArtesa de Segre
6s on va ser m6sa prop de la primeral inia de foc. Era dins d’una
trinxera durant un bombardeig quan una bomba liva eaure
al eostat iva ferir un soldat. "L’f~niea activitat b~l-liea que he
fet va set portar aquell soldat ferit a la infermeria travessant
un campmentre queien les bombesd’artilleria al voltant". Per
sort, cap no els va toear. "Vaig deixar el malalt al lloe de socors m6s proper i reeordo fer el ronso fins que un tinent em
va veure i emva tornar a enviar a la trinxera’. Aquell cop tampoe l iva eaure cap bomba.Tamb6va viure la retirada de r Ebre.
"AIIh hiva hayer una allau de refits ivamtreballar diai nit, perqub corn que de metges gaireb6 no n’hi havia, els que fbiem
de merges6rein els sanitaris. Perb no en sabiem gens", explica. Pr/~ctieament no tenien material m6dic.
El Pete va acabar la guerra a dins d’un pou a Riudoms(Baix
Camp)a l’espera que les tropes dels nacionals passessin de
llarg. Un dels soldats que va conbixer al front era de Riudoms
i la seva familia tenia una farmheia. Aquella va set la primera
farmhcia on el Pere va treballar, durant dos anys, en acabar
la guerra, quan encara no estava llicenciat. "Jo anava estudiant i, de rant en tant, venia a Barcelona, perqub j o el que volia era acabar la carrera", explica. Lavaacabar i primer va ajudara gestionar la farmhcia Coliseum, a Barcelona, i el 1945
va entrar a treballar a la farmhcia del nt~mero15 de la ronda
Sant Antoni, que va acabar compranti on va treballar 37 anys.
"I encara existeix’, diu. Els clients de dia eren"gent humil que
no arribava a classe mitjana", i a la nit eren bhsicament prostitutes. Intentava con~ixerels seus clients. "Jo tenia la pretensi6 de con~ixer personalment m6s de la meitat dels patients".
Perb ara l’ofici no t6 res a veure. ’Waigcomen~ara treballar en
una bpoca en qub no hi havia Seguretat Social ni antibibtics.
Els medicamentsels preparhvem nosaltres ihavies d’anar amb

molt de compte, perqu6 si t’equivocaves de substhncia o de pes
podies ferun disbarat". Ara, diu, tots aquells estris estan ben
tancats en un armari: "Perqub no facin nosa". La seva dona,
Margarita Trias, filla del cirurgi/a JoaquimTrias i Pujol, tamb6 era farmac6utica. Es van con6ixer en una festa a casa d’una
amigaen cored. D’ella li va agradar el "catheter f/~cil i alegre"
que tenia. Ella era titular d’una farm/~eia a la ronda de Dalt
on ell tamb6va acabar treballant anys abans de jubilar-se. E1
Pete i la Margarita no es van poder casar fins que el pare d’ella
va sortir de la pres6. Vanfer una festa petita, no tenien gaire
pressupost, perb en canvi el van eelebrar en un espai privilegiat, a la Pedrera, on va viure el seu sogre des del retorn de l’exili fins a la seva mort.
El centenarl
mediltllc
Quanes va casar, el Pete tenia 33 anys i la Margarita 29. Van
estar 61 anys casats, fins que ella va morir, el 2011. "La guerraens va partir i no teniem manera de defensar-nos econbmicament, no es guanyava prou", sost6. "Una mica corn ara’,
apunta. Vantenir quatre fills: dos nois i does noies. ’W’amtenir la sort que van estar sans i no ens van donar problemes
d’estudis’. Cap ha continuat la saga farmac~utica de la familia. Tampocels nets, tret d’una neta que estudia medicina.
Quintana va fer els 100 anys el 18 de gener i ho va celebrar
amb un homenatgequeli van feral Palau de la Mt~sica, ja que
des dels anys 60 forma part de lajunta del premi de piano Maria Canals. Va bufar 100 espelmes que coronaven un pastis
forma de piano que va fer el pastisser Christian Escribh. Es
un centenari medi~tic.Fins i tot va s ortir a la televisi6. Dela seva generaci6 nom6sli queda viva una cosina. "~s llei de vida,
qub hi vols fer", reflexiona. El pitjor d’envellir, diu, 6s veure
comvas perdent facultats fisique s. La pbrduade visi6 el t6 preocupat, i considera que arribar als 100 anys 6s qfiesti6 de sort.
I de no prendre gaires medicaments."Jo vivia d’aixb, perb la
gent es prenia tantes coses que no servien per ares..." Tamb6
6s qiiesti6 de bon humor. Perb a~b, diu, no es pot cultivar. De
bon humorse’n t6 o no se’n t6. "Es comqui t6 els ulls blaus, tu
no hi fas res, 6s aixi". I ell, yes per on, tamb6t6 els ulls blaus.
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Ahir i avui
C~LIAATSET

"F~IEM CAMPIONATS DE CRIQUET"
"Ambels amics jughvem molt sovint a un j oc que ara ha
desaparegut del mapa, el criquet, que era angles 1 que e
jugava ambunes pales corn si fossin de golf. Havies de
llan~ar una bola de fusta i fer-la
¯ passar
" per unes
’ anelles.
Era molt divertit iamb els amlcs pujavem a 1 horta, a la
finca que tenlem a Arenys de Mar, i f~iem campionats de
crlqu

Octavi, 20 any;
Admira la capacitat del
seu avi per mantenir-se
al dia. Estudia fora i el
seu avi l’ha anat visitar

~" ~ I meu avi net
6sj delove",
conven~ut
l’Octavi,
P, erediu
Quintana.
Maili falta
el somriure. "Es viu i ple d’alegria’, afegeix. La
vida de Fun i de l’altre disten molt de ser
semblants. "Ell va passar una infantesa
molt diflcil comparadaambla nostra: no hemviscut la guerra ni hempassat gana". Despr~s d’escoltar la histbria de la
vida del seu avi, l’Octavi es considera "molt afortunat". "E m
sorpr~n que sempre ha tingut la mateixa energia i sempre
s’ha mantingut al dia", assenyala. E1 Pere ha anat a visitar
el seu net, que estudia fora, i als 96 anys va viatjar, per segon
cop, al 3apd, per assistir al casament d’un familiar.
E1 Pere t~ vuit nets i cap besnet. "3o ja els dic que facin
el favor d’espavilar-se perqug les coses s’han de fer en el seu
moment,despr~s no es pot tornar enrere", avisa. Els divendres la familia t6 per costum reunir-se per dinar a casa del
Pere. "Intentem veure’ns tant tom podemi ell els caps de
setmana s’apunta a tots els plans", explica l’Octavi.
L’Octavi no s’imagina parlant de vost~ als seus pares, tom
sl que feia el seu avi, ni pensaen casar-se tot i que els 33 anys,
comtenia el seu avi, li semblen una bona edat. Perb ara mateix se 1! fa dificil pensar en estar 60 anys ambla mateixapersona. "Es molt dificil, ara hi ha molta m~sllibertat i abans es
donava molta prioritat a la familia, mentre que ara s’ha tornat tot m~s individualista".
Tamb66smolt diferent la manera comels dos han estat educats. El Pere Quintana reconeix que ell no ha entrat mai a la cuina i que no sap ni fer
un ou ferrat. Per a l’Octavi posar rentadores, netejar i cuinar ~s el mils normal quan es comparteix pis. "I ho trobo
molt b6", diu el seu avi. L’Octavi no descarta arribar als 100
anys, el queja no t6 tan clar 6s que ho faci ambla "vitalitat"
iamb "l’alegria" d’ell. Per al Pere, el momentm~sfeli~ de
la seva vida va ser el casamentde la primera filla. A l’Octavi li agradaria pensar que el millor momentde la seva vida
encara estfi per venir. "Espero que no hagi passat ja!"

-

"MENJAVEM MOLTS LLEGUMS"
"Menjfivem molts llegums. Recordo que la noia que
tenfem, corn que no hi havia trituradora, es passava una
hora picant cigrons al morter i feia una espbcie de pastfs,
com si los un bra~ de gitano. Tamb~es menjaven moltes
croquetes, i les d’ara sdn petites perb llavors eren llargues.
I per berenar, pa ambxocolata: no hi havia res m6s. Jo
m’enduia cada dia al coHegi un llonguet amb una presa de
xocolata a dins"¯

"LLAVORS S’ANAVA A BALLAR"
"Sortiem amb companys a sopar, que aixb tamb6 es fa ara,
perb llavors s’anava a ballar. Hi havia llocs a Barcelona on
s’hi podia anar a ballar, i La Palomaera el que tenia mds
tirada. Entraves, pagaves i ballaves".

"EL METRO ENS SEMBLAVA EXTRAORDINARI"An~vemen tramvia. D’autobusos n’hi havia perb no
n’agafaves, i de metros n’hi havia pocs: hi havia el de Liceu
a p.la~a Lesseps iet semblava una cosa extraordin/~ria! E1
primer cotxe va ser el Seat 600, perb com queen feien
molt pocs havies de fer cua durant un any. E1 pagaves un
any abans i llavorst ’~nawes’ d’esperar fins que al cap d’un
any et deien: ,~Ara ja el pot venir a buscar>/’.

"ES VAN POSAR DE MODAELS pANTALONSDE GOLF"
’ amb antal6
curt i camisa,
’Quan era petit, tots vestmm
p
no vestiem amb samarreta. Per abrigar-nos, un jersei i un
abric que jo mai sabia d’on havia sortit perqub corn que
tenia tants germans l’heretava. A1 sastre no hi anava. E,1
primer cop devia tenir uns 14 anys i hi vaig anar perque
em fessin uns pantalons de golf, queen dbiem, que
t’arribaven fins a sota el genolL Els portaven els nois
adolescents, i corn que les mares no els sabien fer els feien
els professionals".

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 80-82,84,86

O.J.D.: 11982

TARIFA: 19062 €

E.G.M.: 136000

ÁREA: 3973 CM² - 473%

SECCIÓN: SUPLEMENTO

11 Septiembre, 2018

El Pere Quintana a la farm6cia del n~mero 15 de la
ronda de Sant Antoni de Barcelona, on va treballar
durant 37 anys i que va comprar el 1945. L ’ofici ha
canviat perb la farm6cia encara existeix.

I/h[bum
de Pere Quintana

EI Pere Q.uintana i la seva dona, Margarita Trias Rubids,
filla del merge Joaquim Trias i Pujol i cunyada del doctor
Mois~s Broggi, en un casament l’any 1955.

El pere arab
la seva dona,
Margarita
Trias, tambd
farmacbutica
corn ell, durant
un viatge als
Estats Units
l’any 1986.
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GUARDIOLA

SU CONTINUIDAD LLEGÓ
AL PALAU DE LA MÚSICA

Mediado su segundo curso en el
banquillo, después de levantar
el sextete en 2009, la renovación de Pep se coló incluso en
un concierto de Manel al que él
mismo asistía como público. Renovó hasta 2011, luego hasta
2012 y en ese punto decidió
marcharse del club de su vida.

Pep Guardiola (47).
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, y el director del Museo, Miguel Falomir (d). / EFE

ima,
e en
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el bidizar
nsti-
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tución por medio de actuaciones
que pondrán de manifiesto los
cambios experimentados gracias a
las exposiciones conmemorativas
Museo del Prado 1819-2019. Un lugar de memoria, que «recorrerá la
historia desde su fundación hasta
llegar a ser uno de los grandes museos públicos del mundo», aseguró
Falomir; Prado 200, centrada en la
creación del originario Real Museo
de Pintura y Escultura y su evolución; y Efímera, una muestra virtual que trazará la historia de la representación gráfica del museo.
Asimismo, el museo combinará
también otras propuestas que incluyen música, teatro, danza, fotografía y jornada de puertas abiertas.

Víctor Manuel
anuncia una gira
por teatros
y auditorios
El cantautor Víctor Manuel
desveló ayer las primeras fechas de presentación de su
nuevo disco de estudio, Casi
nada está en su sitio. Una gira
en la que actuará, entre el próximo 26 de octubre y el 16 de
diciembre, en teatros y auditorios como el emblemático Palau de la Música y en la que
ofrecerá cuatro conciertos consecutivos en la capital.
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Les Anxovetes presenten
«(d)ones», un nou disc amb
deu composicions pròpies

LA CLAU
PRODUCCIÓ ARTÍSTICA
El compositor Joan Díaz
i l’escenògraf Pablo Paz
 Dos professionals de llarga
i reconeguda trajectòria han
col·laborat i han assessorat la
producció del nou disc de Les
Anxovetes. Es tracta del productor i compositor Joan Díaz
i l’escenògraf Pablo Paz.

Tona Gafarot, Marta Pérez i
Montse Ferrermoner.

DdG GIRONA

■ El grup gironí d’havaneres Les
Anxovetes presenta el seu nou
disc, (d)ones, enregistrat als estudis Music Lan d’Avinyonet de Puigventós l’octubre del . La presentació de (d)ones, que també és
un espectacle, a la ciutat de Girona
tindrà lloc l’onze d’octubre a l’Auditori de la Devesa.
Aquest nou disc trenca amb la
dinàmica dels seus dos primers
treballs discogràfics i presenta diverses novetats tant en termes de
format com de repertori perquè la
totalitat de les cançons han estat
creades pels membres del grup.
Tant les tres «anxovetes» (Montse Ferrermoner, Marta Pérez i Tona
Gafarot), com els dos «seitons»
(Salva Gallego i Xevi Pasqual) han
escrit les cançons d’aquest nou
disc, que compta amb un total de
 composicions, la majoria d’elles
inèdites. Prenent l’havanera com
a base, però allunyant-se’n una
mica, aquest nou treball es vesteix
de les sonoritats més creatives, personals i característiques del conjunt gironí.
(d)ones compta, a més, amb un

El proper dia 21 és publicarà un àlbum «genuïnament mediterrani» i

l’onze d’octubre es presentarà a l’Auditori de Girona
El nou membre del grup, el percussionista Jaume Catà, posa la base

rítmica als temes amb un gran ventall d’instruments

nou component: el percussionista
Jaume Catà, que hi posa la base rítmica amb un gran ventall d’instruments. El disc s’ha creat sota l’assessorament musical del productor i compositor Joan Díaz, i l’espectacle s’ha preparat sota la direcció artística de l’escenògraf Pablo
Paz, tots dos amb una llarga i reconeguda trajectòria professional.
Les Anxovetes es van formar a Girona l’estiu del  i van pujar als
escenaris per primera vegada el
maig de l’any següent. Han participat a la Cantada d’Havaneres de
Calella de Palafrugell, la Mostra de
l’Havanera Catalana de Palamós o
les cantades de Getxo (País Basc) i
Dénia (València).
El grup, que ofereix una mitjana
de vuitanta concerts l’any, també
ha participat en festivals i esdeveniments musicals com l’Smithsonian Folklife Festival (USA), el Festival Internacional de Música de
Cadaqués, el Festival Portalblau de
l’Escala, el Festival Interludi de Calonge, o l’(a)Phònica de Banyoles.
A més, també ha actuat en escenaris com l’Auditori de Girona o el Palau de la Música Catalana, a Barcelona, dins el cicle Tardes al Palau.
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ra saca Ampudia su obra Prado
GP, en la que se hace evidente la
pátina de ironía que cubre su trabajo: un vídeo que muestra una
trepidante carrera de moto GP
por los salones del Museo del Prado, una alegoría a esos visitantes
que van a cumplir el plan marcado y acaban teniendo “accidentes
conceptuales”. “Un museo tendría que estar pensado para cambiar la cabeza a los habitantes del
sitio donde se encuentra”, opina,
“pero la cultura siempre pierde”.

Bibliotecas que arden

Una de las obras de Eugenio Ampudia incluidas en la muestra.

/ ÁLVARO GARCÍA

Eugenio Ampudia presenta
una nueva instalación junto a una
retrospectiva de toda su obra

Cómo esquivar
al segundero
SERGIO C. FANJUL, Madrid
Al entrar en la sala Alcalá 31 el
visitante se ve obligado a esquivar
los segunderos rojos de los grandes relojes que Eugenio Ampudia
ha colocado horizontalmente por
toda la sala. Dice el artista que
esta obra simboliza esas decisiones que tomamos en la corriente
temporal y que hacen que nuestros senderos se bifurquen. Desde
las barandillas del primer piso se
domina la escena desde un enfoque cenital: las personas caminan
sorteando los relojes, algunos con
fluidez, otros como ratones en el
laberinto: la vida misma.
La instalación, diseñada para
este espacio, se titula Sostener el
infinito en la palma de la mano,
un verso de William Blake y el

mismo título de la exposición, comisariada por Blanca de la Torre,
que combina esta nueva creación
de Ampudia (Valladolid, 1958)
con una retrospectiva de otras
obras de su carrera anterior, desde el año 2000 (como la videoinstalación El sueño de todo artista).
Sus temas principales: el tiempo,
el juego y el acto de dormir. “Son
tres ejes que siempre han estado
presentes en el trabajo de Ampudia, pero nunca nos habíamos parado a pensar en ellos y en la relación que guardan entre sí”, dice
la comisaria, que colabora con el
artista desde la Bienal de Singapur de 2006.
Estos tres elementos “se enfrentan en la obra de Ampudia a
lo normativo, a lo hegemónico, in-

Ampudia, en la presentación de la exposición. / Á. G.

“El sistema
cultiva a los
individuos en
granjas”, asegura

terpelan al espectador y le invitan
a imaginar otros caminos para
pensar las cosas, otros modos de
pensar la historia del arte”, dice la
comisaria. La muestra, que se presentó ayer, se puede ver hasta el 4
de noviembre. Los sábados, la
compañía de danza FM Art Collective bailará entre los relojes.
“Vivimos en un sistema que,
más que permitir a los individuos
florecer, cultiva a los individuos
en granjas”, dice el artista. El turismo es una de esas formas de
gregarismo contemporáneo, y de
la dialéctica entre este y la cultu-

Obras bien conocidas de Ampudia son las bibliotecas (tituladas
Fuego frío) que pone a arder proyectándoles fuego encima. “Son bibliotecas que arden pero que nunca se queman”, dice, o esas (tituladas Las palabras son demasiado
concretas) en cuyos lomos se proyectan curiosas miniaturas de videoarte, como la figura del actor
Jean-Paul Belmondo en las últimas secuencias de Al final de la
escapada, de Godard. En un Tetris
gigante (titulado Collectors) los jugadores pueden amontonar obras
de arte de las que le gustaría tener
a Ampudia en su casa. Son más de
150 piezas de Rothko, Picasso,
Manzoni, Pollock o Duchamp, “todas de la edad de oro del coleccionismo, entre los años veinte y los
ochenta”, señala el creador, que
satiriza aquí, precisamente, la
práctica de los coleccionistas.
En la serie de vídeos Dónde dormir, filmados desde 2008, el artista, con su saco de dormir, se va a
pernoctar a diferentes mecas culturales: la Alhambra, la feria Arco
o el espacio debajo de Los fusilamientos del tres de mayo, de Goya,
en el Prado. “En el Palau de la
Música dormí sobre un piano de
cola. Me preguntaron si lo quería
afinado. Dije que claro que sí, para dormir mejor”, bromea Ampudia. La idea tiene su punto de
transgresión, pero también quiere hacer del espacio de la cultura
algo más cercano. De hecho, el
propio espacio expositivo ofrece
colchones en los que emular al
artista y echarse una cabezadita
cultural: hacer arte durmiendo.
El catálogo incluye microrrelatos de autores como Marta Sanz o
Mariano Peyrou. “El arte es un
sistema muy eficaz para contar
cosas a los demás, de esta necesidad de contar ha surgido la posibilidad de hacer las piezas de esta
exposición”, concluye el artista.
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VÍCTOR MANUEL, Víctor Manuel actuarà el 4 d’abril al Palau de la Música,
on presentarà el seu nou llançament discogràfic, Casi
AL PALAU DE LA
nadie está en su sitio, que es publicarà el 5 d’octubre.
MÚSICA
Serà el seu primer disc de temes originals des del 2008.
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El cantante Víctor Manuel.

Víctor Manuel
anuncia una gira
por teatros y
auditorios
españoles
EFE

Víctor Manuel desveló ayer
las primeras fechas de presentación de su nuevo disco
de estudio, “Casi nada está en
su sitio”, una gira en la que el
cantautor actuará en teatros
y auditorios como el emblemático Palau de la Música y
en la que ofrecerá cuatro conciertos consecutivos en la capital.
Tras su anunciada actuación inaugural del 26 de octubre en Avilés (Asturias), su localidad natal, para la que no
quedan entradas, recalará el 9
de noviembre en el Auditorio
Lienzo Norte de Ávila, en el
Palacio de Congresos de Plasencia (Cáceres) el 16, en el
Palacio de Congresos de Badajoz el 17 y en el Palau de les
Arts de Valencia el 28.
Le seguirán compromisos
en el Auditorio Mar de Vigo
(Pontevedra) el 14 de diciembre, en el Auditorio Zaragoza
el 20 de ese mes y, ya en febrero de 2019, en el Teatro Calderón de Alcoy (Alicante) el día
9, en el Palacio de Festivales
de Santander el 15 y en el Teatro de La Laboral el 16.
El 4 de abril cantará en el
Palau de la Música de Barcelona y, a continuación, ofrecerá una minirresidencia musical en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía de Madrid del 9
al 12 de mayo.
Las entradas, según ha detallado Sony Music en una
nota de prensa, saldrán a la
venta este viernes a través de
la web oficial de Víctor Manuel, a falta de más fechas por
confirmar.
“Casi nada está en su sitio”, que será su primer disco
de temas originales desde que
en 2008 lanzara “No hay nada
mejor que escribir una canción”, tiene prevista su publicación el 5 de octubre.

12 Septiembre, 2018
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TV3 – Connexió en directe acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya
2018
10 de setembre de 2018
Intervenció del Cor Jove de l’Orfeó Català en els actes de la Diada 2018 interpretant
El cant de la senyera, al Born. Minut 03:50
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/11s-acte-institucional/especial-11s-institucional10092018/video/5785278/

