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� Escultura de Rosa Serra, a Tuïr. El reconeixement
als deportats de la guerra per les autoritats nord-catalanes
va presidir la inauguració del Monument a la deportació,
fet per l’escultora olotina Rosa Serra. L’obra, situada a
l’avinguda Guillaume de Tuïr, és de bronze i pedra, i es
completa amb una inscripció d’un dels deportats. / J.C.
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● El Teatre de Roses serà
avui (22.00 h) el marc de la
primera representació de
la gira per Catalunya de
l’espectacle L’home, la
bèstia i la virtut, una co-
mèdia de Luigi Pirandello
dirigida per Pep Pla i co-
produïda pel Centre d’Arts
Escèniques de Terrassa
(CAET) i pel Teatre Na-
cional de Catalunya.

La peça, que també és
una reflexió al voltant de
la necessitat de no trencar
les convencions socials,
de seguir unes determina-
des regles morals imposa-
des, és, tot i això, lleugera,
ja que l’autor planteja un
joc a l’espectador. El plan-
tejament inicial parteix
amb tres personatges i
atorga un rol a cadascun,
una màscara que la matei-
xa societat els ha atorgat.
Pep Pla, director d’escena
de l’obra, afirma que Pi-
randello critica la comèdia
burgesa clàssica «amb les
seves mateixes armes,
amb el seu propi esque-

ma». En l’obra, Paolino
(Eduard Farelo) és un pro-
fessor que està enamorat
de la senyora Perella (Te-
resa Sánchez), la mare
d’un dels seus alumnes,
que està casada amb el ca-
pità Perella (Jordi Martí-
nez), un mariner rude que
fa anys que defuig els seus
deures conjugals i que
quan és fora de la ciutat
duu una doble vida. La do-
na descobreix que està en-
cinta de Paolino, i aquest,
per evitar l’escàndol, orga-
nitza una trobada eròtica
entre la muller i el marit.
Paolino (l’home), el mari-
ner (la bèstia) i la senyora
Perella (la virtut) protago-
nitzaran un sopar inobli-
dable. Segons Pla, el final
«feliç» de l’obra «consa-
gra el triomf de la mentida
i de la falta d’enteresa mo-
ral, tot basant-se en una
pretesa defensa de la vir-
tut». Aquesta obra també
es podrà veure al Teatre
Municipal de Girona el di-
vendres 9 de maig, a les 9
de la nit.

Roses obre avui la gira per
Catalunya de «L’home, la

bèstia i la virtut» del CAET i
el Teatre Nacional

DANI CHICANO / Roses

El pavelló de Fontajau
s’omplirà avui com en els
seus millors moments amb
motiu d’aquesta gran festa
de la música en català, per
a la qual l’emissora gironi-
na ha repartit milers d’in-
vitacions. No s’ha facilitat
l’ordre en què actuaran els
grups, que interpretaran
tres temes cadascun, com-
partint el mateix equip
perquè el concert sigui
més dinàmic i no hi hagi
grans interrupcions entre
grup i grup. La relació de
formacions participants és
la següent: Teràpia de
Shock, Rauxa, Recelo,
Xaviss, Vitruvi, Pitjores-
tastu, Manu Guix, Dani
Flaco, El Tercer Hombre,
Jofre Bardagí, Filippo
Landini, Lexu’s, La Puerta
de los Sueños, Gertrudis,
Miquel Abras, Dept., Jo-
sep Thió, Whiskyn’s i, per

acabar, Lax’n’Busto, un
dels grups que ha tocat
més vegades en els con-
certs de Sant Jordi dels 40

Principals a Girona. En
principi, es preveu que hi
assisteixin sols els nois i
noies a partir de 16 anys i

que, per sota d’aquesta
edat, accedeixin al pavelló
acompanyats d’un adult
que se’n faci responsable.

Una vintena de grups actuaran durant més de cinc hores al pavelló de Fontajau

Lax’n’Busto clourà avui el concert
de Sant Jordi dels 40 Principals

X. CASTILLÓN / Girona

● La promotora gironina
Raggattack Crew ha orga-
nitzat aquesta nit a La Mi-
rona de Salt el Hot Reggae
Festival (22 h, 13 euros),
amb el jamaicà Reggie
Stepper i els catalans Hek-
tor Banton i Mochi, que
cantaran sobre la base so-
nora que elaboraran tres
sound systems, Soul Ste-
reo (França), Raggattack i
Dinero Negro. Serà una
càlida nit de vibrants sons
jamaicans que està previst
que s’allargui fins a les
cinc de la matinada.

● Lax’n’Busto tancarà aquesta nit la
quinzena edició del concert de Sant
Jordi dels 40 Principals, que reunirà
al pavelló de Fontajau una vintena de

Lax’n’Busto, en un concert recent a La Mirona. / E. PICAS

grups i solistes d’arreu dels Països
Catalans. Entre les 6 de la tarda i la 1
de la matinada, hi haurà actuacions
curtes de Whiskyn’s, Josep Thió,
Dept., Gertrudis, Miquel Abras i Jo-

fre Bardagí, entre altres formacions,
per acabar amb un concert més ex-
tens de Lax’n’Busto. Avui encara es
poden recollir les invitacions distri-
buïdes per Cadena 40 Girona.

Sons jamaicans
a La Mirona

● El professor veneçolà
resident a París, Gustavo
Guerrero, ha guanyat el
XXXVI Premi Anagrama
d’Assaig, dotat amb 8.000
euros, amb Historia de un
encargo: ‘La catira’, de
Camilo José Cela. Litera-
tura, ideologia y diploma-
cia en tiempos de la His-
panidad, mentre que el gi-
roní Andreu Domingo ha
quedat finalista amb l’as-

saig Descenso literario a
los infiernos demográfi-
cos. Distopía y población.
L’obra guanyadora s’en-
dinsa en el context en què
Cela va redactar La catira
(1955) i recull una investi-
gació de sis anys que l’ha
dut pels escenaris que el
premi Nobel va recórrer
per Amèrica Llatina.

Andreu Domingo
(Saus, 1958) és doctor en
sociologia, subdirector del

Centre d’Estudis Demo-
gràfics i professor associat
al Departament de Geo-
grafia de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
L’obra finalista analitza un
fenomen literari que es va
produir després de la Se-
gona Guerra Mundial,
quan els escriptors van co-
mençar a reflectir la por,
d’una banda, a un holo-
caust nuclear i, de l’altra, a
l’extensió del moviment

revolucionari al Tercer
Món, atès el boom demo-
gràfic.

Les «distopies» són el
subgènere literari que ima-
gina una societat inexis-
tent projectada en un futur
i està caracteritzada pel
seu valor negatiu. Algunes
de les novel·les d’aquesta
serie són La màquina del
temps, d’H.G. Wells; Un
món feliç, d’Aldous Hux-
ley, i 1984, de G. Orwell.

Gustavo Guerrero guanya l’Anagrama
i Andreu Domingo queda finalista
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