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● El festival Pallassò-
drom de Vila-seca, que ar-
rencarà aquest diumenge,
tindrà enguany uns pa-
drins d’honor: el carismà-
tic duo de pallassos Ger-
mans Totó. Els dos pallas-
sos seran presents en la ga-
la inaugural, Uala!, que
tindrà lloc demà, a les sis
de la tarda, a l’Auditori Jo-
sep Carreras. Tot i que ja
estan retirats dels escena-
ris, durant l’acte els Ger-
mans Totó oferiran una pe-
tita actuació a l’escenari i
seran guardonats com els
primers padrins d’honor
del Pallassòdrom. L’es-
pectacle Uala! i el festival
també tenen enguany el
suport de l’APCC (Asso-
ciació de Professionals del
Circ de Catalunya), «una
demostració que el Pallas-

sòdrom està agafant cada
vegada més força i popula-
ritat», segons diuen fonts
municipals.

Una altra de les sorpre-
ses preparades per a la in-
auguració del Pallassò-
drom serà la cursa de pa-
llassos i pallasses pels car-
rers del nucli antic de Vila-
seca, que també tindrà lloc
demà, a dos quarts de dot-
ze del migdia, a la plaça de
les Voltes. La cursa està
oberta a tothom, amb els
únics requisits d’anar ma-
quillats, portar un nas de
pallasso i un dorsal fet de
casa.

Els dies forts del festi-
val, però, tindrà lloc el cap
de setmana que ve, del 16
al 18 de gener, coincidint
també amb la festa major
de Santa Antoni. L’orga-
nització ha programat es-

pectacles per a adults a la
nit i per als més petits du-
rant el dia. Entre les actua-
cions estel·lars d’aquesta
edició destaca la del cone-
gut pallasso i actor Pepe
Viyuela, que el dissabte 17
de gener presentarà al parc
de la Riera l’espectacle per
a adults Encerrona (22 h).

La programació desti-
nada a públic adult també
inclou l’espectacle ¡Dime
que sí!, de la companyia
Caroline Dream (16 de ge-
ner, a les 22 h). Pel que fa
al públic familiar, s’han
programat els espectacles
Barrabum!, de la compa-
nyia Xumet i Xinxeta (16
de gener); El xiulet del riu-
re, de Puça Espectacles
(17 de gener, amb dues
sessions, a les 17.30 i a les
19 h), i Hey!, de Tot Circ
(18 de gener).

Els Germans Totó apadrinen el
Pallassòdrom de Vila-seca

C.F. / Salou

Pello Alberdi, Juan Luis
Goikolea, Iñigo Arregi,
Ricardo Azkargorta, Car-
los Garcia Angulo, Bingen
de Pedro i Xabier de Zerio.
Aquests són els set artistes
bascos que participen en
l’exposició col·lectiva Ka-
joitik, que ahir es va inau-
gurar al Museu de l’Ebre
de Tortosa, situat a la pan-
xa del pont del Mil·lenari
de la capital del Baix Ebre.
Han viatjat des d’un altre
riu, el Deba, i han embar-
cat al costat mateix de
l’Ebre per iniciativa de
l’associació cultural
Amics i Amigues de
l’Ebre, i més concreta-
ment de l’artista tortosí
Jaume Rocamora, que els
coneix des de fa temps i
que ha estat el contacte im-
prescindible per fer-la
possible. «Em semblava
interessant donar-los a co-
nèixer», diu. Aquests set
artistes, que utilitzen llen-
guatges diferents –a l’ex-
posició hi ha pintures, es-
cultures i gravats– i estils
diversos –hi trobem des de
paisatges figuratius fins a
quadres plenament abs-
tractes– tot i la seua proxi-
mitat generacional i geo-
gràfica –tots, excepte un,
són de Guipúscoa– no ha-
vien exposats mai junts, ni

a Catalunya, i això dóna un
valor afegit a l’exposició
de Tortosa.

L’han batejada com Ka-
joitik, que en basc signifi-
ca ‘des del calaix’, per tot
allò que simbolitza un ca-
laix com a continent de co-
ses diverses. «I també per-
què per muntar-la ens re-
uníem en un bar de Mon-
dragón que es diu Kajoi i
que és on ens trobem habi-
tualment», explicava Iñ-

igo Arregi, un dels artistes
participants. Tots set van
assistir ahir a la inaugura-
ció de la mostra.

L’exposició, que es po-
drà visitar fins al 8 de fe-
brer al Museu de l’Ebre,
inclou una mitjana de set
obres per artista, el que su-
ma una cinquantena de pe-
ces, algunes d’elles de
gran format, que ocupen
els tres pisos del Museu de
l’Ebre de Tortosa. A l’hora

de distribuir les peces no
han seguit cap criteri con-
cret. «Ha estat una rifa»,
bromegen, però sí que pre-
cisen que a la planta baixa,
la primera que troba el vi-
sitant, han volgut que hi
hagués almenys una obra
de cadascun d’ells, com a
manera de presentació.
Així que només d’entrar a
les entranyes del pont del
Mil·lenari, el visitant ja es
pot fer una primera idea

del que trobarà als dos pi-
sos superiors.

Els set artistes, tot i que
des de la llunyania geogrà-
fica ens poden semblar
desconeguts, tenen una
trajectòria consolidada ja
que la majoria es van en-
dinsar al món de l’art a la
dècada dels anys 70. «La
resistència és el seu deno-
minador comú», diu el text
introductori del catàleg de
la mostra. Aquest mateix
catàleg destaca de Pello
Alberdi la utilització dels
colors en els seus paisat-
ges urbans. De Juan Luis
Goikolea, la transforma-
ció d’objectes i éssers en
taques de color. D’Iñigo
Arregi (escultor), la «im-
provisació» de les seues
escultures que recorden
màquines de caldereria.
Ricardo Azkargorta es ca-
racteritza perquè fragmen-
ta els seus quadres. Carlos
García Angulo mostra pin-
tures «profundes i visce-
rals», mentre que Bingen
de Pedro és «l’exponent
més clar de l’herència bas-
ca constructiva». L’altre
escultor, Xabier Zerio,
transmet amb les seues
creacions de ferro i fusta
«una serenitat que ens re-
corda el món de les tradi-
cions».

Del Deba a l’Ebre
Set artistes bascos amb una llarga trajectòria exposen junts per primera vegada i a Tortosa

«Kajoitik» recull una cinquantena d’obres de set artistes diferents./ R.ROYO

● Diferents discursos, diferents llenguatges,
però una mateixa generació i un mateix territo-
ri: Guipúscoa i més concretament la zona del
Deba. El Museu de l’Ebre, a Tortosa, va inau-

ROSER ROYO / Tortosa gurar ahir una exposició tan interessant com di-
versa, una col·lectiva de set artistes bascos que
es coneixen des de fa molts anys i que formen
part d’una mateixa generació, però que mai ha-
vien exposats junts. Tenen entre 50 i 60 anys i

una trajectòria artística ja consolidada, però
mai han abandonat la recerca constant que im-
posa la creació. La mostra es diu Kajoitik (‘des
del calaix’, en basc) i estarà oberta fins al 8 de
febrer, a la panxa del pont del Mil·lenari.

El Suprem rebutja
el recurs de la
Generalitat per
protegir l’assut
de Xerta
● Xerta. El Tribunal Su-
prem ha desestimat el
recurs de cassació in-
terposat per la Genera-
litat de Catalunya con-
tra la sentència del Tri-
bunal Superior de Justí-
cia de Catalunya del 14
de setembre del 2005
que dictaminava que el
govern català no té
competències per cata-
logar com a bé cultural
d’interès nacional l’as-
sut de Xerta i el molí de
l’assut, perquè estan si-
tuats al riu Ebre, on no-
més té competències
plenes l’Estat. Això vol
dir que aquella sentèn-
cia és ferma. «Ja ens ho
esperàvem», va mani-
festar el director dels
Serveis Territorials de
Cultura a l’Ebre, Xa-
vier Vega, tot precisant
que aquesta resolució
judicial no implica que
el govern català es des-
entenga del tema. «Els
nostres serveis jurídics
ho estan estudiant per-
què aquesta sentència
podria tenir repercus-
sions en altres indrets
de Catalunya. És un
dels problemes que
comporta ser una co-
munitat autònoma i no
una nació indepen-
dent», va lamentar Ve-
ga, qui a més va desta-
car que a instàncies de
l’Ajuntament de Xerta
tant l’assut com el molí
són ara béns culturals
d’interès local i comar-
cal. / R.R.

Nou cicle a Reus
de cinema infantil
en català
● Reus. L’Ajuntament
de Reus, el Centre de
Normalització Lingüís-
tica, la secretaria de Po-
lítica Lingüística de la
Generalitat i l’Orfeó
Reusenc han organitzat
una nova edició del Ci-
cle de Cinema Infantil
en Català, que s’estre-
narà el 17 de gener amb
la pel·lícula Kung Fu
Panda. Les altres pel·lí-
cules previstes són
Wall-e (31 de gener),
Space Chimps (14 i 15
de febrer), L’esperit del
bosc (28 de febrer),
Madagascar 2 (14 i 15
de març) i Bolt (28 de
març). Les projeccions
seran a l’Orfeó Re-
usenc i el preu de l’en-
trada serà de quatre eu-
ros. / EL PUNT.

● El dissenyador i empre-
sari Armand Basi va morir
ahir a Barcelona, la ciutat
on havia nascut feia 85
anys, a causa d’un càncer
que feia temps que tenia,
però que s’havia agreujat
els darrers mesos. Interes-
sat per la moda des de ben
jove, juntament amb el seu
germà Josep, mort ara fa
poc més d’un any, Basi va
crear un petit negoci en un
garatge que esdevindria la
potent firma de prestigi in-
ternacional que du el seu
nom. El 1962 va aconse-
guir la concessió de la
creació, fabricació i distri-
bució dels productes de
Lacoste a l’Estat, un fet
que li va permetre crear,
des del 1987, una col·lec-

ció pròpia que ja fa uns
anys que desfila en la set-
mana de la moda de París.
El seu funeral serà a quarts
de dues al tanatori de Sant
Gervasi, on ahir es va ins-
tal·lar la capella ardent.

La firma creada per Basi
sembla que és una de les
empreses tèxtils i de moda
que han sabut superar mi-
llor les dificultats amb què
s’ha enfrontat en les últi-
mes dècades la indústria
tèxtil catalana, afectada en
molts casos per tanca-
ments o pel trasllat de la
producció a països del
Tercer Món. Amb una
plantilla de 450 treballa-
dors, la firma que presi-
deix Núria Basi va facturar
117,5 milions d’euros el
2007.

Mor als 85 anys el
dissenyador i empresari

Armand Basi
XAVI AGUILAR / Barcelona


