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La manera més fàcil de trobar un habitatge
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El 3 de març del 1976, a
Vitòria, en el transcurs
d’una assemblea obrera, la
policia va matar cinc per-
sones i en va ferir més de
cent. Aquella mateixa nit,
empès per la ràbia, Llach
va compondre la mítica
Campanades a morts.
Trenta anys més tard,
Llach va tornar a Vitòria
per interpretar la cançó en
un concert multitudinari
en record de les víctimes.
Aquest és el fil argumental
de la pel·lícula de Lluís
Danés, tot i que en un prin-
cipi, segons va explicar
ahir Llach al públic que
omplia la sala Santa Llúcia
de Reus, havia de ser un
seguiment de la seva vida
durant un any. Però l’e-
quip de realització de la
pel·lícula, «molt jove i
amb una visió idíl·lica de
la transició», es va despla-
çar a Vitòria per conèixer
de primera mà l’episodi
que va originar Campana-
des a morts: «I es va trobar
amb una colla de víctimes
d’un crim d’estat, a les
quals mai no s’ha recone-
gut cap dret. Van tornar
commocionats i van deci-
dir reorientar la pel·lícula.
I, a mi, em van fer un gran
regal.»

A banda de la presència
de Lluís Llach, que no ha-
via estat anunciada prèvia-
ment per l’organització
del festival a petició del
mateix cantant, altres al·li-
cients del Memorimage
d’ahir van ser el film docu-
mental A la diestra del cie-
lo, que explica la biografia

del desaparegut músic se-
villà Silvio Fernández,
que és força desconegut a
Catalunya però que va ser

un personatge de culte en
el món del rock and roll
d’Andalusia dels anys se-
tanta i vuitanta, i la projec-

ció Antonio Gades, la éti-
ca de la danza, un film
biogràfic sobre el gran ba-
llarí flamenc.

Llach rememora en el Memorimage
de Reus el concert mític de Vitòria

El cantant va presentar ahir al festival el film «Llach: la revolta permanent»

NATÀLIA BORBONÈS / Reus

● De les projeccions del festival pre-
vistes avui destaquen el documental te-
levisiu i els dos llargmetratges que es
presentaran a la sala Santa Llúcia, a
partir de dos quarts de sis de la tarda.
Obrirà el foc Adéu Liberty, un reportat-
ge de Carles Jover que explica la histò-
ria de l’emissora de ràdio de la platja de
Pals que, finançada per la CIA, va ser
un dels recursos desenvolupats pels Es-
tats Units durant la guerra freda contra
l’antiga Unió Soviètica. I els dos llarg-
metratges són La sangre tibia del hom-
bre, un film d’Iván García que recupera

● El festival de cinema Memorima-
ge de Reus va tenir ahir un caire mu-
sical amb la projecció de dues cintes
biogràfiques, una sobre el ballarí An-

Una de les projeccions del festival que es duen a terme al centre d’art Cal Massó. / J.F.

tonio Gades i una altra sobre el músic
sevillà Silvio Fernández, i sobretot
amb la presència de Lluís Llach, que
va presentar Llach: la revolta perma-
nent, la pel·lícula de Lluís Danés que

imatges d’arxiu (algunes de cineastes
com ara Leni Riefenstahl i Dziga Ver-
tov) per narrar la història d’Alemanya i
la Unió Soviètica des del final de la Pri-
mera Guerra Mundial fins a l’acaba-
ment de la segona, i Bucarest, la memò-
ria perduda, el documental que Albert
Solé ha dirigit sobre la trajectòria del
seu pare, Jordi Solé Tura. Fora de com-
petició, i al Centre de la Imatge Mas
Iglésies, es presentarà el documental
xilè La ciudad de los fotógrafos, am-
bientada en els anys de la dictadura de
Pinochet.

recull alguns aspectes de la biografia
del cantant, sobretot, el seu retorn a
Vitòria, el 2006, per repetir el concert
que trenta anys enrere havia originat
Campanades a morts.

La memòria perduda de Solé Tura

● Una vintena d’alumnes
d’origen senegalès acaba-
ran aquest mes el curs de
nivell inicial de llengua
catalana, de vint hores,
que s’ha dut a terme a la
seu de la l’Associació de
Senegalesos de Reus i que
ha organitzat el Centre de
Normalització Lingüística
de l’àrea de Reus. Després
d’aquest curs els alumnes

són ja capaços de parlar de
manera senzilla en català
sobre temes com la família
i la vida quotidiana.

Amb el curs, l’Associa-
ció de Senegalesos de Re-
us ha col·laborat per terce-
ra vegada consecutiva
amb el CNL per acostar la
llengua catalana al seu
col·lectiu. Després del ni-
vell inicial, l’alumnat se-
negalès s’integrarà als cur-

sos generals que impulsa
cada quadrimestre el Cen-

tre de Normalització Lin-
güística.

EL PUNT / Reus

Curs inicial de català a
l’Associació de

Senegalesos de Reus

Els alumnes acabaran aquest mes el curs. / EL PUNT

Cambrils programa aquesta
temporada vuit espectacles infantils
● Cambrils. Vuit espectacles conformen la progra-
mació de Diumenges al Teatre d’aquesta tempora-
da, el cicle escènic infantil i juvenil que organitza
l’Ajuntament de Cambrils. El cicle va començar el
19 d’octubre passat amb un espectacle de màgia, ti-
telles i gastronomia de Teia Moner i continuarà di-
umenge que ve, amb el grup de teatre de la UIC, que
presentarà Quack! A la recerca de l’oca perduda,
un conte fantàstic inspirat en el joc de l’oca, ple de
situacions absurdes i divertides, on el gest, el joc
amb el llenguatge i les ombres tenen una importàn-
cia cabdal. La resta d’espectacle programats a Di-
umenges al Teatre són El cau de l’unicorn, de la
companyia La Via Làctia (8 de desembre); Hi havia
una vegada dos peus, de Teatrino dei Piedi (18 de
gener); Big-Màgic, del mag Fèlix Brunet (15 de fe-
brer); Blancaneus, de Teatre Xerinola (15 de
març); El gran guirigall, de Talia Teatre (19
d’abril); i La comèdia de l’olla de Plaute, de Teatre
La Teca (17 de maig). Les representacions es duran
a terme a les sis de la tarda al teatre del casal parro-
quial de Cambrils. / EL PUNT.

La nova web de la biblioteca de
Cambrils divulga la col·lecció local
● Cambrils. La biblioteca municipal de Cambrils ha
estrenat una nova web (http://bibliotkcam-
brils.webnode.com) en què divulga la història i el
patrimoni de la ciutat a través dels documents que
componen la col·lecció local, que aplega llibres,
programes de festes, fulletons, algunes fotografies
i documents sobre el municipi i la resta de la comar-
ca del Baix Camp. També ofereix llibres publicats
per destacats cambrilencs, o publicacions que en
parlen, com poden ser els casos del doctor Gimber-
nat o de Josep-Lluís Carod-Rovira. La nova web
s’ha inaugurat amb un petit homenatge al cardenal
Vidal i Barraquer, del qual s’explica la biografia i
els documents que sobre la seva persona es guarden
a la biblioteca. La web també recull puntualment
les novetats editorials relacionades amb Cambrils.
/ EL PUNT.

La ballarina Laura Morales presenta el
seu últim muntatge a Reus
● Reus. La ballarina de flamenc barcelonina Laura
Morales i el guitarrista Donald van der Werff pre-
sentaran aquest dissabte al Teatre Bravium de Reus
(22.00) el seu últim muntatge, Me veo en tus ojos.
Segons els seus protagonistes, el muntatge barreja
ritmes i flamencs amb la música clàssica, especial-
ment la barroca, per expressar «sentiments de foc,
aigua, terra i vent». La música del muntatge és de
Donald van der Werff, que ha creat composicions
pròpies per a la coreografia de Morales però que
també ha adaptat peces de Falla, Gaspar Sanz, Ma-
nuel Grandados, Anne Kraster, Gerardo Núñez i
Vicente Amigo. / EL PUNT.


