
(COLOR) - Pub: PERIODICO ND CATALAN  Doc: 03095M  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 01  Enviado por:  
Dia: 27/08/2005 - Hora: 01:44

DISSABTE
27 D’AGOST DEL 200530 Cosesde lavida GRAN BARCELONA el Periódico

Poesia al costat del Port Vell
Unes 2.000 persones assisteixen a les actuacions nocturnes a la terrassa del Museu
d’Història de Catalunya H L’èxit de la primera experiència en garanteix la continuïtat

REPORTATGE

ROSA MARI SANZ
BARCELONA

ELISENDA PONS

33 Jaume Sisa 8 L’artista, en versió Ricardo Solfa, dijous, en un moment de la seva actuació.

3 LA REIVINDICACIÓ

Els organitzadors critiquen
el dèficit d’oferta cultural
municipal que hi ha a l’agost

3 EL COLOFÓ

Jaume Sisa va tancar dijous
davant uns 600 seguidors
el cicle ‘Versos i cançons’

No tots els barcelonins busquen
bars i discoteques a la nit. I al mes
d’agost, quan l’ajuntament penja
el cartell de tancat per vacances a
la seva oferta cultural, les variades
propostes dels museus s’han con-
vertit en una atractiva alternativa
per als que es queden a la ciutat.
Aquest any s’ha sumat al circuit
nocturn el Museu d’Història de Ca-
talunya, que dijous passat va tan-
car a la seva privilegiada terrassa el
cicle poeticomusical Versos i
cançons. Va omplir.

L’espectacle va començar el 4
d’agost amb un concert de Pau Ri-
ba, va continuar amb la interpreta-
ció del músic i cantant Santi Arisa,
a qui va seguir el cantautor Josep
Tero, i va finalitzar amb Jaume Si-
sa. De fet, qui va actuar no va ser
Sisa, sinó Ricardo Solfa, que al seu
torn va portar els seus amics Ar-
mando Llamada i Ventura Mestres,
altres alter ego del galàctic autor
de Qualsevol nit pot sortir el sol. Sigui
com sigui, el públic s’hi va aclarir,
perquè la majoria dels que han
anat a aquestes cites setmanals gra-
tuïtes són seguidors dels artistes.

Impagables vistes

La terrassa, situada al costat del
Port Vell, al Palau de Mar, i amb
unes impagables vistes de la ciutat,
va aconseguir el millor aforament
en el seu comiat. Van faltar cadires
i més d’un va presenciar l’actuació
de Sisa dret. La ubicació i el progra-
ma, una aposta clara per la poesia,
van convidar el nombrós públic a
estar en un respectuós silenci fins
a prop de la mitjanit.

A l’abandonar el museu, la pre-
gunta més repetida als organitza-
dors va ser: «¿L’estiu que ve es tor-
narà a celebrar?» Afirmatiu. I pro-
bablement dues vegades per setma-

na, com va avançar Lluís Marrasé, el
president de l’Associació de Can-
tants i Intèrprets Professionals en
Llengua Catalana (ACIC), que ha im-
pulsat aquesta activitat.

Quatre sessions

L’èxit d’aquesta convocatòria, al
qual han respost en les seves quatre
sessions prop de 2.000 persones –la
terrassa té capacitat per a unes 600–,
ha animat els organitzadors a seguir
amb la iniciativa. Sobretot, expli-
quen, perquè volen aportar el seu
granet de sorra a un agost amb dèfi-
cit d’oferta cultural a la ciutat. «És
una manera de col.laborar. És obvi
que hi ha una falta d’activitat in-
comprensible. Sembla mentida que
l’ajuntament tanqui el festival del

Grec al juliol i no vegi que el públic
que es queda a Barcelona omple
els llocs a l’agost», es va lamentar
Marrasé.

Opinió que va compartir Magda
Gassó, subdirectora del museu. Per
ella, un dels beneficis que ha obtin-
gut el centre obrint per primera ve-
gada la seva terrassa a la celebració
d’un acte no relacionat directa-
ment amb la institució és donar-lo
a conèixer a un segment de públic
més ampli.

«Hi ha la idea que un museu pot
ser una cosa avorrida, i més si és
d’història, però s’està trencant
aquesta imatge i s’estan fent pro-
postes alternatives, com al Centre
de Cultura Contemporània de Bar-
celona o el Museu Marítim», va
destacar.H

El PP culpa l’alcalde
de la falta de civisme
+ ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ, líder
del grup municipal del PP, va acusar
ahir Joan Clos de ser «l’únic respon-
sable del desbordament de l’incivis-
me a la ciutat, per la seva permissivi-
tat en la no aplicació i exigència per-
què es compleixin les ordenances i
per la falta de Guàrdia Urbana». El
regidor va dir que el desplegament
dels Mossos no serà la solució. EP

Sortida d’un avió amb
ajuda per a Níger
+ L’AERONAU s’enlairarà demà del
Prat cap a la ciutat de Niammey,
amb més de 20 tones de medica-
ments, aliments, motobombes, man-
tes, tendes, mosquiteres i material
divers d’ajuda humanitària, desti-
nats als centres que l’ONG Acció
Contra la Fam té al castigat país
africà. L’ajuntament i la Generalitat
financen una part de l’enviament.

Pantalles acústiques
a la C-31 i la C-32
+ LA CONSELLERIA de Política Ter-
ritorial ha aprovat instal.lar dos
murs per esmorteir el soroll al tram
de 275 metres de la C-31 que passa
davant el col.legi Pare Enric d’Ossó,
a l’Hospitalet, i al llarg de 230 me-
tres de la C-32, a l’altura del barri de
les Botigues de Sitges. Les obres co-
mençaran a l’octubre, duraran dos
mesos i costaran 340.000 euros. A.P.

Primer casament gai
de BCN oficiat per Clos
+ L’ALCALDE va casar ahir al mig-
dia una parella d’homosexuals amb
14 anys de relació, en el primer casa-
ment civil entre persones del mateix
sexe que se celebra al consistori.
«Hem fet un pas molt important a la
ciutat», va explicar Clos després de
la cerimònia, a la qual només van as-
sistir familiars i amics pròxims a la
parella.

Corea i la Xina guanyen
el Mundial de Go a BCN
+ DESPRÉS DE SIS DIES de parti-
des, el campió de Corea del Sud
sènior Sang-Min Song, 15 anys i cinc
dans, va conquistar ahir a Barcelona
més territori que el xinès Wei Xing
Tang, 12 anys i set dans, i va gua-
nyar el Mundial Juvenil de Go. En
júniors, el vencedor va ser el xinès
Xing Wen Liao, 11 anys i cinc dans.

Barcelona q Tres motocicletes
i tres automòbils es van cremar
ahir a la nit per causes
desconegudes en un aparcament
ubicat als números 10 i 12 de
l’avinguda de Mistral. Agents
del cos de bombers van precintar
part de la via i desenes de
persones es van reunir davant de
l’edifici, d’on va sortir una gran
quantitat de fum que va envair la
via pública. Els bombers també van
entrar a l’edifici adjacent, l’escala
de veïns del qual es va veure, així
mateix, afectada pel fum
de l’incendi.

ELISENDA PONS

INCENDI EN UN
PÀRQUING DE
L’AVINGUDA MISTRAL


