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Lluís Permanyer
ens explica el que
1.000 forasters han
dit de Barcelona

Cites

San Agustín
ARTURO

EL PIANISTA
DEL MAJESTIC

E
l cronista Lluís Perma-
nyer, mosqueter del ci-
visme, terror de les ter-
rasses invasores i de tots

aquells –propis i estranys– que es
pixen, com si diguéssim, a les sa-
bates del nostre senyor alcalde,
acaba de publicar 1.000 testimonis
sobre Barcelona.

Aquest llibre, com vostès ja es
poden imaginar, recull algunes
de les cites que la nostra ciutat,
Barcelona, ha merescut des de fa
més de 2.000 anys. Cites de ciuta-
dans no catalans, de forasters. Ci-
tes de personatges com per exem-
ple el poeta cristià i expert en
màrtirs, Prudenci, segons el qual,
Barcelona sorgeix confiada pel
clar patrocini de l’excels Cucufa-
te, és a dir, Cugat. El també ja
llunyà Benjamí de Tudela, rabí
d’ofici, va deixar escrites les pa-
raules següents sobre la nostra
ciutat: «Allà es troba una comuni-
tat de jueus, homes savis i ente-

sos, i grans prínceps».
El geògraf Al-Idrisi explica que

a Barcelona viu el rei d’Ifranja
(Catalunya). I que el territori de
Barcelona produeix molt blat, lle-
gums i mel. Més pròxim, Paul
McCartney assegura sentir una
atracció especial per Barcelona.
«Quan tenia 11 anys em cartejava
amb un noi barceloní. Abans de
l’últim concert que vaig fer a Bar-
celona, un obrer, al Parc Güell,
em va invitar a col.locar-hi una
rajola».

Leonard Cohen, en un dels
versos de la seva cançó El traïdor,
parla de Barcelona. «En les bata-
lles des d’aquí fins a Barcelona/
sóc a la llista dels enemics de
l’amor». I l’any 1920, l’argentí
Borges li escriu a un amic el
següent: «Barcelona es una ciudad
desagradable. Fea, vulgar, gritona.
Unos tíos macizos y unas niñas de
una elegancia agresiva navegan por
las Ramblas con un aire de tranvías
de domingo».

Federico García Lorca va es-
criure: «La única calle de la tierra
que yo desearía que no acabara nun-
ca, rica en sonidos, abundante en
brisas, hermosa de encuentros, anti-
gua de sangre, es la Rambla de Bar-
celona».

Permanyer, cronista aplicat i
només aparentment distant, sap
tant de Barcelona que no hi ha
Hereu que se li resisteixi. O sigui,
que dinar amb aquest home glo-
riosament abigotat és un suplici
per a qualsevol alcalde.H

DIUMENGE
16 DE DESEMBRE DEL 2007 39Cosesde lavida GRAN BARCELONA el Periódico

L’espectacle que va obrir els dos
últims Jocs arriba a Barcelona

FESTA D’HIVERN DE L’INSTITUT FRANCÈS DE BARCELONA

b

ROSA MARI SANZ
BARCELONA

Circ, acrobàcies
i teatre en l’aire
ocuparan dijous la
plaça de Catalunya

U
n espectacular xou aeri
que combina circ, teatre i
acrobàcies il.luminarà la
nit de dijous dia 20 la

plaça de Catalunya, el perímetre de
la qual quedarà restringit al trànsit
per facilitar la previsible afluència
massiva de públic. Allà recalarà la
companyia francesa Transe Express,
en un acte gratuït que estarà prece-
dit, al mateix escenari, per la projec-
ció de missatges de participants de
la regata que està fent la volta al
món felicitant el Nadal als barcelo-
nins. Aquesta jornada festiva, amb el
cel i el mar com a protagonistes,
està organitzada per l’Institut
Francès de Barcelona i la Barcelona
World Race amb la col.laboració de
l’ajuntament a través de l’Institut de
Cultura.

El que veuran els milers de barce-
lonins que es preveu que acudiran a
la plaça de Catalunya a partir de les
vuit del vespre serà l’espectacle Mau-
dits sonnants (Maleïts sonants), un xou
que va inaugurar els Jocs de Sydney,
el 2000, i els d’Atenes, el 2004, i que
transcorre sobre una grua de 200 to-
nes que se situarà al centre de la
plaça. La instal.lació de l’artefacte,
donada la seva aparatositat, co-
mençarà la vigília, dimecres, quan
també es podran veure els primers
assajos d’aquest espectacle que por-
tarà a Barcelona 18 membres de la
companyia.

A aquesta jornada lúdica, emmar-
cada en la Festa d’Hivern de l’Insti-
tut Francès, que organitza des de
primers d’any una celebració per ca-
da estació, s’ha sumat la Barcelona
World Race, que ambientarà a partir

de les onze del matí la plaça de Cata-
lunya, on es reservarà un espai per a
300 convidats vip. Serà llavors quan
a través d’una pantalla gegant, a la
part sud de la plaça, l’organització
de la competició transoceànica co-
mençarà la projecció de vídeos de la
regata.

CONNEXIÓ TRANSOCEÀNICA / A les
15.00 hores, i si la tècnica ho per-
met, està previst realitzar una con-
nexió en directe amb alguna de les
embarcacions que hi participen, i a
les vuit, minuts abans de començar
el xou circense, s’oferiran diversos
missatges gravats d’alguns tripu-
lants felicitant les festes a la ciutat,
des d’on van salpar l’11 de novem-
bre passat.

El plat fort arribarà a continua-
ció, de la mà de Transe Express. Un
grup d’artistes, elevats a 40 metres,

brindaran el que qualifiquen de con-
cert celestial, amb una escenografia
barroca, i amenitzat amb música de
carilló en la seva primera actuació a
la capital catalana.

El muntatge Maudits sonnants,
creat el 1996 i que ha fet la volta al
món amb les seves originals i atrevi-
des propostes, juga amb el so de 26
campanes harmonitzades i llums in-
crustats a la gran estructura per pro-
duir un ambient sonor que evoca la
nostàlgia infantil d’una capsa de
música i provoca el vertigen d’una
tradicional fira.

Durant el muntatge, de 50 mi-
nuts de durada, els artistes elabora-
ran un espectacle al més pur estil de
la Commedia dell’Arte, en el qual ju-
garan amb el públic, per passar a la
part més espectacular, l’aèria.
Aleshores, l’estructura metàl.lica
s’anirà desplegant fins que adquirei-
xi la forma d’un carilló musical ge-
gant que anirà obrint-se i tancant-se
al so de la melodia, i acabarà confi-
gurant una flor de lotus de 17 me-
tres de diàmetre amb sis pètals.
Quan arribi a la màxima altura tres
trapezistes faran una demostració
de destresa i agilitat, el moment àl-
gid de la festa, que acabarà a les nou
del vespre.

CONSOLIDAR VINCLES / Amb la inicia-
tiva l’Institut Francès de Barcelona
treu per primera vegada les seves
propostes culturals fora del seu en-
torn habitual, la seva seu, al carrer
de Moià (Sarrià-Sant Gervasi). La fina-
litat, explica el seu director, Pierre
Raynaud, és acostar mitjançant pro-
postes artisticoculturals el centre
d’ensenyament als barcelonins i
consolidar vincles amb l’Administra-
ció. Aquesta obertura coincideix
amb l’ampliació de l’institut, que ac-
tualment compta amb 3.000 alum-
nes, una xifra que aspiren a doblar
l’any que ve, quan acabi d’habilitar–
se al Liceu Fancès, a Pedralbes, un
nou espai per a l’institut.H
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33 Un moment de l’espectacle Maudits sonnants, representat a Sydney el dia de la inauguració dels Jocs, el 15 de setembre del 2000.
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33 Els Maudits sonnants en una de les seves actuacions.

el grup
DEBUT DAVANT
ELS BARCELONINS

25 ANYS D’HISTÒRIA
< Transe Express, fundada el
1982, agrupa més de cent
persones i ja va actuar en ciutats
espanyoles com Bilbao, València
o Madrid, ara s’estrenarà a
Barcelona, després de caure del
cartell de la Mercè del 2000.

TEATRE DE CARRER
< Les obres, de teatre de carrer
de gran format, es representen
en zones urbanes i se situen a
mig camí entre el Cirque du
Soleil i La Fura dels Baus.




