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DISSABTE 5
BARCELONA
● 18 h, Pla de la Catedral, cobla
Ciutat de Terrassa

BESCANÓ
● 22 h, pavelló d’esports, cobla
Contemporània (concurs final de
punts lliures)

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
● 19 h, auditori Barradas, cobla
Ciutat de Girona (concert)

MONTGAT
● 12 h, ermita de Sant Martí,
cobla La Flama de Farners

SANT CELONI
● 18.30 h, plaça de la Vila, cobla
Contemporània

ST. PERE DE RIBES-ROQUETES
● 17h,plaçadelLlobregat, cobles
Marinada i Ciutat de Cornellà

VIC
● 17.30 h, pl. Major, Genisenca

DIUMENGE 6
BARCELONA
● 12 h, pl. Catedral, cob. Popular
● 12 h, cooperativa La Moral, c/
Güell i Ferrer 86, cobla Marinada
● 18h,pl.St. Jaume,cobla Rambles

BEGET
● 12 h, plaça de l’Església, cobla
La Principal d’Olot

CABRERA DE MAR
● 12 h, La Nova Vallès

CASTELLAR DEL VALLÈS
● 17 h, Can Toldrà, cobla Jovení-
vola de Sabadell

CUBELLES
● 11.30 h, pl. de la Vila, cobla
Ressò de la Passió d’Esparreguera

ESPLUGUES DE LLOBREGAT
● 10.30 h i 16 h, Can Vidalet, La
Principal de Llobregat, Ciutat de
Cornellà i Ciutat de Terrassa

GIRONA
● 16.30 h i 18.30 h, plaça de la
Constitució, cobles La Principal de
Porqueres i Baix Empordà

FONTCOBERTA

● Tarda, ermita de Santa Cate-
rina d’Espasens (aplec d’ermita)

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
● 11.30 h, plaça de l’Ajuntament,
cobla Vila d’Olesa

LES ESCAULES
● 17 h, cobla Vila de la Jonquera

LLIÇÀ DE VALL
● 17 h, pl. Vila, cobla Genisenca

MANRESA
● 16.30 h, Plana de l’Om, cobla
Ressò de la Passió d’Esparreguera

PALAMÓS
● 12 h, passeig del Mar, cobla Fo-
ment de la Sardana

PALAU DE PLEGAMANS
● 12h, Can Cortés, Contemporània
● 17 h, c. Contemporània (Bestial)

RIÀ
● 11 h, església, cob. Mil·lenària
● 15h sala festes, cob. Mil·lenària

RUBÍ
● 12 h, plaça Doctor Guardiet,
Ciutat de Girona
● 18 h, Teatre Municipal La Sala,
cobla Ciutat de Girona (concert)

SALOU
● 10.30hi16.30h, parc Munici-
pal, cobles Sant Jordi, Reus Jove i
Mediterrània (aplec)

SANT ESTEVE DEL ROSSELLÓ
● 15.30 h, espai Sant Mamet,
cobla La Principal del Rosselló

SANT CELONI
● 12h, pl.Nicola,FlamadeFarners

SANT CUGAT DEL VALLÈS
● 11 h, Auditori, cobla Jovenívola
Sabadell i Simfònica Vallès

SANT PERE DE RIBES
● 12.30h, pl. Marcer, cob. Blanes

TERRASSA
● 12h, pl. Cultura, Ciutat Mataró

TORELLÓ
● 16.30h, carpa, c. Bofills i Canigó

VILASSAR DE DALT
● 12 h, Jardinets, cobla Premià

AgendadeSardanes
Òscar Igual

ElComentari Pep Blay

Una de les meves millors ami-
gues, la Laura, va néixer a
Castelló, té 30 anys i no ha

parlat gairebé mai en català. La
seva llengua és el castellà, ja que
sa mare, la Concha, és andalusa i el
seu pare, el Vicent, castelloner i
orellut, li parlava en castellà. Quan
li parlava. El problema no era
només “la comoditat lingüística”,
sinó un mal pare incapaç de perdre
un instant per signar i llegir les
bones notes que amb il·lusió li por-

Homenatge a Ovidi

tava la filla. Tot el pes familiar va
recaure en la mare fins que el ma-
trimoni es va separar i la Laura es
va quedar a l’empar de Concha.

Als 18 anys, la Laura, que es rela-
cionava en castellà amb els amics i
que aprenia valencià un parell de
cops a la setmana a escola, se’n va
anar a estudiar enginyeria aero-
nàutica a Madrid i s’hi va quedar.
Allí va conèixer el seu nòvio, Curro,
ara pare del seu fill. És un madri-
leny que reinvindica la seva identi-

tat castellana, soci del Reial Madrid,
republicà i amb antecedents famili-
ars d’exili a França. Curro i Laura
són simpatitzants socialistes.

La Laura, a qui van explicar una
història d’Espanya que no s’assem-
bla en res a la que propaguen els
premis Octubre, llegeix El País i
mira les notícies a Telemadrid i Tele
5, em truca per saber què opino
sobre l’Estatut, i em diu que el que
li costa més d’entendre és que Ca-
talunya és una nació, que per a ella

conquerir els valencians”.
Jo, que veig les notícies a TV3,

llegeixo l’AVUI, El Periódico i La
Vanguardia i m’han explicat una
història d’Espanya que no té res a
veure amb la seva, li dic que ja en
parlarem un altre dia, perquè estic
a punt d’entrar al Mercat de les
Flors per assistir a un concert d’ho-
menatge a un altre valencià com
ella, l’Ovidi Montllor. “No sé qui és,
però que t’ho passis bé. T’estimo,
Pep”. “Jo també, Laura”.

La Laura, una amiga
de Castelló que viu a
Madrid, vol saber
què opino de l’Estatut

J.M. Hernández Ripoll
MANRESA

Seguint l’obertura interna-
cional iniciada l’any passat,
la Fira Mediterrània de
Manresa es presenta avui
amb el repte de consolidar-
se com una de les cites cul-
turals més interessants del
país. Amb el Magrib com a
territori convidat i amb la
mitologia popular com a eix
temàtic, la Fira d’Especta-
cles d’Arrel Tradicional pre-
senta avui (21 h) al Conser-
vatori el concert inaugural
a càrrec del valencià Miquel
Gil i la grega Savina Yanno-
tou. La seva és la porta d’en-
trada a una programació
amb 139 actuacions, cor-
responents a 86 espectacles
diferents, que transforma-
ran la capital del Bages
d’avui a diumenge.

El principal atractiu de la
Fira de Manresa rau en la
intenció de presentar nove-
tats escèniques. 14 estrenes
absolutes, 9 a l’Estat espa-
nyol, 5 dins l’àrea lingüísti-
ca catalana i 3 a Catalunya;
són unes xifres que no
poden passar desapercebu-
des. Amb aquests especta-
cles multidisciplinaris, la
mostra trenca amb el tòpic
de confondre “arrel amb
exotisme o amb folklorisme
residual”, segons especifica
el seu director, Jordi Ber-
tran. Si bé el 72% dels mun-
tatges procedeixen dels Pa-
ïsos Catalans, el territori
convidat en aquesta vuitena
edició és el Magrib, que pre-
senta 5 propostes artísti-
ques i quatre cooperacions

transfrontereres. Entre
elles, Le Gran Ensemble de
la Mediterranée, el violinis-
ta Akim El Sikameya i el
grup femení Les Filles de
Houara.

En l’àmbit escènic cal des-
tacar la producció La vuite-
na meravella, de Plasticiens
Volants; la recreació que
Lluís Soler fa sobre El comte
Arnau i les coreografies de
Gelabert-Azzopardi. I en
música, destaquen el libanès
Abaji, els marsellesos Mous-
su T et lei Jovents; el cor Lei-
der Camera i Luis Paniagua,
que utilitza instruments de
4.000 anys d’antiguitat.

En aquesta 8a edició, els
organitzadors esperen un
increment de públic respec-
te a l’any anterior, en què es
va viure un autèntic esclat
de participació. Malgrat la
presència d’un públic hete-
rodox, el programa ha min-
vat en xifra d’espectacles.
Les intencions són “mante-
nir el nombre d’actuacions,
però reduint-ne les propos-
tes –explica Bertran–. La
raó és que els diners per a
contractació han minvat un
7,3% respecte a l’any pas-
sat”. El pressupost global de
la Fira enguany és d’1,3 mi-
lions d’euros. ■

Luis Paniagua utilitza instruments de fa 4.000 anys ■ AVUI

ElMagriba
Manresa

Miquel Gil i Savina Yannatou inauguren
la Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional

és “molt fort”. Que s’estranya que
“en temps de la Unió Europea es
defensi la divisió d’Espanya”, i que
li fa gràcia que el Barça exhibeixi
un mapa en què “els catalans volen

Lacoreògrafa
SolPicóestrena
‘Llunapeluda’
alTeatredeSalt

Redacció
SALT

La coreògrafa Sol Picó es-
trena avui al Teatre de Salt,
en una única actuació, el
seu nou espectacle, Lluna
peluda, en què explora la
possible existència d’un
món harmònic. L’especta-
cle, encàrrec del centre de
creació L’Animal a l’Esque-
na, es presenta com un tre-
ball inacabat.

Sol Picó, que firma la di-
recció dramatúrgica i la co-
reografia, suggereix l’exis-
tència d’un espai amb és-
sers curiosos i valuosos que
“ens interessaria conèixer
per recuperar la possibilitat
de viure en l’harmonia i
l’equilibri”. Lluna peluda
està interpretat per les ba-
llarines Leo Castro i Maribel
Martínez i també compta
amb la personal cantant
Uma Ysamat i Mariona Sa-
garra al piano. ■

ClaraSegura
guanyaelpremi
MargaridaXirgu
per ‘Etsaquí?’

Josep Ferrer
MOLINS DE REI

L’actriu Clara Segura ha
guanyat el 32è Premi Tea-
tral Memorial Margarida
Xirgu, que cada any atorga
la Penya Carlos Lemos a la
millor intèrpret femenina
en els teatres barcelonins
durant la temporada 2004-
2005. Clara Segura ha estat
guardonada per la seva in-
terpretació de l’obra Ets
aquí?, dirigida per Javier
Daulte. El veredicte es va
donar a conèixer ahir a Mo-
lins de Rei, lloc on va nèixer
Margarida Xirgu. El premi
es donarà el 21 de novem-
bre a l’Institut del Teatre. ■


