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DISSABTE 14
ARTÉS
● 18.30 h, parc Municipal, cobla
Ciutat de Girona.

BARCELONA
● 18 h, Pla de la Catedral, cobla
La Principal del Llobregat.

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
● 22 h, Patronal Cultural, cobla
Ciutat de Cornellà (concert).

ESPARREGUERA
● 19 h, Teatre de la Passió,
cobla Simfònica de Catalunya
(concert).

MANRESA
● 16.30 h, pl. Major, cobles Ma-
rinada, Jovenívola de Sabadell i
Ciutat de Manresa (aplec).

PALAMÓS
● 17.30 h, Passeig del Mar, ba-
llada, i a les 22 h, Auditori la
Gorga, concert, cobla Els Mont-
grins.

SARRIÀ DE TER
● 22.30 h, Teatre del Centre
Parroquial, cobla Ciutat de Giro-
na (concert).

TERRASSA
● 19 h, pl. Vella, cobla La Princi-
pal de Terrassa.

VIC
● 18 h, pl. Major, cobla Contem-
porània.

DIUMENGE 15
BADALONA
● 12 h, La Rambla, cobla Iluro.

BARCELONA
● 12 h, Pla de la Catedral, cobla
Popular; parc de la Guineueta,
cobla Jovenívola de Sabadell;
12 h, pl. de Can Fabra de Sant An-
dreu, cobla Ciutat de Terrassa.

LA LLAGOSTA
● 11.30 i 16.30 h, parc Popular,
cobles Sant Jordi-Ciutat de Bar-
celona, Jovenívola de Sabadell i
Ciutat de Girona (aplec).

LA NOU DE GAIÀ
● 11 i 17 h, Jardins Municipals,
cobles Blanes i Reus Jove
(aplec).

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
● 12 h, pl. Ajuntament, cobla
Contemporània.

MOLLET DEL VALLÈS
● 18 h, església parroquial,
cobla Sabadell (concert).

ROSES
● 17 h, pl. de Frederic Rahola,
cobla Genisenca.

SABADELL
● 18.30 h, pl. del Doctor Robert,
cobla Contemporània.

SALT
● 16 h, Era de Cal Cigarro, Els
Rossinyolets i Baix Empordà.

SARRIÀ DE TER
● 18 h, La Principal de Banyoles.

SILS
● Matí i tarda, pl. dels Esports,
cobles Mediterrània, La Flama
de Farners i Marinada (aplec).

AgendadeSardanes
Òscar Igual

L’ÈricdelFènix
arribaalteatre

L’obra inspiradaenlahistòriad’ÈricBertrans’instal·laal
BorràsdesprésdepassarambèxitperSantCugat iArenys

Teresa Bruna
BARCELONA

Només s’ha fet dues vegades
i l’èxit ha estat rotund, amb
un públic emocionat i dem-
peus. I és que a Èric i l’Exèr-
cit del Fènix, no cal identifi-
car-se amb el que expliquen
per entrar-hi: tots ho hem
viscut, fa tan poc que encara
no s’ha acabat. És la rocam-
bolesca història que va patir
Èric Bertran, un nen català i
prou, de només 14 anys.
L’autor és Víctor Alexandre i
el director, Pere Planella.
L’obra s’instal·la al Borràs a
partir del dia 20.

L’obra, farcida de cares
conegudes i televisives
(Rosa Andreu, Marcel Bor-
ràs, Manel Barceló, Montse
Pérez, Jaume Ulled, Carol
Muakuku, Santi Ibàñez i Al-
bert Roca), arrenca quan el

nen envia tres mails a tres
firmes demanant que eti-
quetin en català. “Estava
berenant i tenia el bric de
la llet al davant escrit en
molts idiomes. Se’m va acu-
dir demanar a tres mar-
ques que també ho fessin
en català. Vaig pensar, amb
innocència, que potser no
se’ls havia acudit mai”, ex-
plica el mateix Èric durant
la presentació de l’obra. Les
conseqüències les sabem
tots: trenta membres ar-
mats de la brigada antiter-
rorista vinguts expressa-
ment de Madrid truquen a
casa de matinada.

Els dies que segueixen, el
nen i la seva família passen
un veritable calvari: atacs
d’angoixa, por, impotència
i, per acabar-ho d’adobar,
assetjament psicològic d’al-
guns mestres de l’institut, i

també físic dels companys
(clatellots, pedres...).

“La història és rigorosa-
ment certa. És la que escriu
l’Èric al llibre Èric i l’Exèrcit
del Fènix, que jo vaig tutelar
i que a ell li va servir de terà-
pia. Pere Planella em va de-
manar de fer-ne un guió per
al teatre”, explica Víctor Ale-
xandre. Només hi ha una es-
cena de ficció: una amigue-
ta senegalesa de l’Èric que
ve a resumir el fet que a l’es-
cola de Vidreres, amb nens
catalans, va patir assetja-
ment i, en canvi, a la que va
ara, a Lloret, amb molts im-
migrants, tot va bé.

La magnitud de la tragè-
dia la converteix en comè-
dia. L’advocat de la família
va felicitar Montse Pérez
pel seu paper brodat de la
fiscal. “M’he limitat a dir el
que havia escrit, però és tan

esperpèntic...”. Èric diu que
no s’havia ni llegit el mail:
“Deia que estava escrit en
català i jo el vaig escriure en
castellà perquè l’enten-
guessin les empreses”. Li va
arribar a dir: “Di que eres
español o te encierro”.

Res no ha acabat
El cas està camí del Tribunal
de Justícia de les Nacions
Unides i també del dels
Drets Humans d’Estras-
burg. L’Èric ja té 16 anys i
se’l veu content. “Està fan-
tàstic, ja somriu, ja mira el
seu passat com a passat. Va
passar moments molt fo-
tuts”, diu Alexandre. “És
una paradoxa: no podia en-
tendre que, en el mateix
moment, uns altres nens
havien cremat viva una per-
sona i a ell li queien més
anys per un mail!”. ■

Pere Planella, director de l’obra, amb els dos Èrics: a l’esquerra Èric Bertran i a la dreta Marcel Borràs, Èric a la ficció ■ JOSEP LOSADA

ElsBeatles,ara
tambéperInternet

Redacció
BARCELONA

La discogràfica Apple Corps
i el segell EMI han arribat a
un acord que permetrà que
també es pugui descarregar
de Internet la música dels
Beatles, que inicialment
havia quedat fora de les ne-
gociacions entre les dues
discogràfiques. Segons
fonts del diari The Daily Te-

legraph, EMI podria haver
pagat 45 milions d’euros
per obtenir la llicència, tot i
que altres fons apunten que
la suma podria haver arri-
bat als 75 milions. Paul
McCartney i Ringo Starr i
els familiars de John Len-
non i George Harrison re-
clamaven els drets per les
vendes dels àlbums gravats
entre el 1963 i el 1976, i ve-
nuts els anys 90. ■




