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� Un Primavera Sound en
petit. Aquest és el plante-
jament del Faraday, el fes-
tival de música indepen-
dent de Vilanova, que arri-
ba a la quarta edició els
dies 29 i 30 de juny. I no és
una comparació gratuïta.
Especialment pel fet que
alguns grups estrangers es
donen a conèixer en
aquesta plataforma, com
va ser el cas de The Pipet-
tes l’any passat, que des-
prés van passar pel Prima-
vera Club i també seran
aquest estiu a Benicàssim.

Enguany són tres les

bandes que debuten a l’Es-
tat en aquest escenari: els
britànics These new puri-
tans i Sunny day sets fire, i
els danesos I got you on ta-
pe. Es podrien incloure en
aquest àmbit The Teena-
gers, que es van presentar
recentment a Razzmatazz.
L’aposta forta d’aquest
any són dos exemples del
ventall pop que busca el
festival: Luke Haines, mú-
sic anglès vinculat a The
Auteurs, Black Box Re-
corder i Baader Meinhoff;
i el suec Jens Lekman, que
ja va estar l’any passat al
Primavera Sound. Nou de
les disset bandes són

estrangeres, com ara The
Ladybug Transistor, Carla
Bozulich i Neils Children;
l’andalús Sr. Chinarro serà
el principal representant
estatal. Completen el car-
tell altres bandes, espe-
cialment de l’òrbita barce-
lonina: Hidrogenesse,
Nueva Vulcano, Evripidis
& his tragedies, Los Car-
radine, Cuchillo i Don the
tiger, i la quota local la po-
sen The Light Brigade,
tres components de la qual
formen part de l’equip di-
rectiu del festival. L’oferta
musical l’arrodoneixen els
discjòqueis Coco i Gra-
ham, Girls spin the hits! i

Our favourite club.
L’associació La Medu-

sa, que organitza el Fara-
day, té clar per ara que cal
mantenir el format petit
actual, i consolidar el festi-
val com a referència de
qualitat a l’Estat, amb for-
ta presència de bandes in-
ternacionals. L’aforament
màxim és de 800 persones,
i un dels grans atractius és
precisament l’indret on es
fa, el Molí de Mar, a tocar
de la platja, que enguany
tindrà algunes novetats: es
potenciarà el segon espai
(vela Juanita), on es faran
petits tastos de diversos ar-
tistes, i es crea un tercer

àmbit on se situarà la zona
de marxandatge. El pres-
supost del Faraday és de
60.000 euros, dels quals
l’Ajuntament de Vilanova
n’aporta aproximadament
un 10%. L’abonament de
dos dies, que ja és a la ven-
da, costa 35 euros de for-
ma anticipada, 40 a taqui-
lla.

Les festes de presenta-
ció comencen aquest di-
vendres al bar Sunsito de
Vilanova. A Barcelona se-
ran el 8 de juny a La [2] de
Nitsa i el 21 a la sala Apo-
lo. També n’hi haurà una
al Nasti Club de Madrid el
9 de juny.

Luke Haines i Jens Lekman, al Faraday de Vilanova
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Vilanova i la Geltrú

Coca lamenta
l’oblit de les
institucions
en el suport a
la història del
teatre català
� Barcelona. L’escriptor i
exdirector de l’Institut
del Teatre, Jordi Coca,
va denunciar en la pre-
sentació del llibre His-

tòria del teatre català

(Arola Editors), dilluns
al jardí de l’Ateneu
Barcelonès, l’oblit de
les institucions a l’hora
de finançar un treball
de recerca imprescindi-
ble: «Hem iniciat un
període de decadència
per la falta de suport de
les institucions.» Coca,
però, va elogiar el tre-
ball individual ingent, i
va comparar l’autor
Francesc Massip amb
l’historiador Xavier Fà-
bregas. Massip ha edi-
tat aquest llibre, que re-
cull el compromís de 15
anys enrere de realitzar,
amb el suport de l’Insti-
tut del Teatre, una enci-
clopèdia catalana de les
arts de l’espectacle. Per
ara, Massip ha editat un
primer volum que re-
passa la tradició teatral
des de l’edat mitjana
fins al 1800. L’any vi-
nent espera treure al
carrer la segona part,
que completarà la his-
tòria des del 1800 fins
ara. Dilluns, el director
general de l’Institut del
Teatre, Jordi Font, as-
sumia el repte de re-
orientar aquella enci-
clopèdia, sempre que hi
hagi el suport econòmic
necessari. El treball de
Massip és innovador
dins la bibliografia ca-
talana ja que es basa en
tots els referents artís-
tics i en la relació entre
el poder i els creadors
escènics. / J.B.

El govern
respecta la
decisió de
Sergi Pàmies
� Barcelona. Segons va
informar ahir el conse-
ller de Governació i
Administracions Públi-
ques, Joan Puigcercós,
el govern respecta la
decisió personal de
l’escriptor Sergi Pà-
mies de no participar en
la delegació catalana de
la Fira del Llibre de
Frankfurt. Puigcercós
ha recordat que la llista
de convidats a la fira és
un punt de referència
per a la indústria catala-
na. / AGÈNCIES

� Ja fa més de quaranta
anys que en Pitus va tornar
de Suècia recuperat d’una
greu malaltia (per a
aquells que encara no ho
saben...). Han transcorre-
gut quatre dècades, doncs,
des que aquest vailet del
Raval va marcar per sem-
pre la història de la litera-
tura infantil en català i va
decidir convertir-se en el
protagonista del que avui
és, sens dubte, tot un clàs-
sic. Sebastià Sorribes, el
pare de la criatura, se sent
«feliç». Content malgrat
que ahir es va posar punt
final a la celebració de
l’Any Sorribes, la festa
que l’editorial La Galera
va engegar ara fa 12 mesos
per celebrar el 40è aniver-
sari d’El zoo d’en Pitus i
els 300.000 exemplars ve-
nuts. Per acomiadar la ce-
lebració calia escollir un
bon escenari, i quin millor
que el zoo de Barcelona?
«Cap ni un», assegurava
Sorribes.

Els tret de sortida es va
donar a les deu del matí i
més de 5.000 nens de pri-
mària de tot Catalunya van
començar a posar els peus
sobre el terreny. Al davant
els quedaven més de sis
hores de jocs, activitats i
una gimcana que obligava
a conèixer els racons del
parc zoològic. Tots ells
eren representants de les
més de 250 escoles i dels
12.000 nens que a princi-
pis de curs van optar per
inscriure’s al concurs de
manualitats i d’activitats
solidàries. «L’allau de
propostes va superar les
expectatives», explicaven
ahir fonts de La Galera, «i
és que fins i tot hem comp-

tat amb la participació de
classes de P3 i d’escoles
d’educació especial, tot i
que el llibre està recoma-
nat a partir dels 8 anys».

Els centres que volien
formar part del concurs
només havien d’enviar les
seves propostes. En el ter-
reny de les manualitats es
van arribar a presentar més
de 350 exemplars d’ani-
mals de colors (fets a base
de paper, cola i materials
reciclables) i al concurs
solidari es van mostrar un
grapat d’exemples sobre
com treballar l’empatia
entre els més menuts. La
classe de quart de l’escola

Sant Gregori de Barcelona
es va endur el primer pre-
mi d’aquesta categoria.
«Arran de la proposta de
l’editorial vam decidir tre-
ballar els valors solidaris a
través de jocs sensibilitza-
dors», explicava ahir la tu-
tora dels nens. Per grups,
els alumnes s’havien de
posar a la pell de les perso-
nes discapacitades per ex-
plicar què sentien quan no
hi veien o no podien cami-
nar. «Ens ha agradat molt
participar en aquest con-
curs», assegurava una de
les alumnes.

I és que precisament un
dels valors que transmet el

llibre de Sorribes és el de
la solidaritat: els amics de
la colla d’en Pitus organit-
zen un zoo per poder re-
captar diners i ajudar-lo a
curar-se. Per l’autor del lli-
bre, però, hi ha alguna co-
sa més darrere de l’èxit
d’aquesta història. «Són
les aventures que poden
esdevenir reals, el llen-
guatge planer, la veracitat
dels problemes d’en Pitus,
el que ha seduït els lec-
tors», explica. Sorribes ho
sap del cert perquè al llarg
d’aquest any ha acudit a
desenes de centres esco-
lars per conèixer de prime-
ra mà els seus joves lec-

tors. «És una experiència
fantàstica trobar-te amb
una audiència tan agraï-
da», comentava ahir men-
tre contemplava la munió
de joves estudiants vestits
amb les samarretes de co-
lors que passaven pel seu
costat. Una d’aquestes ex-
pedicions, la dels alumnes
de CEIP Emili Vallès
d’Igualada, volia una de-
dicatòria per a l’exemplar
de la classe. Els nens el ro-
dejaven i li tibaven la ca-
misa per fer-se veure. Sor-
ribes somreia i es deixava
estimar. «Si això no és la
glòria, no sé pas què ho se-
rà», exclamava.

Més de 5.000 alumnes de primària de tot Catalunya participen en la festa de cloenda de l’Any Sorribes

HELENA CAPERA / Barcelona

En Pitus torna al zoo

Sebastià Sorribes, rodejat d’un grup d’escolars, ahir al zoo de Barcelona. / QUIM PUIG




