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� El filòsof Josep Maria
Terricabras (Calella,
1946) dirigeix una nova
sèrie de llibres divulgatius
que tenen per objectiu fer
pensar «millor» el lector
per entendre més i actuar
«millor».

Editada per Mina, Filo-
sofia x a Ciutadans recull
part del material dels cur-
sets que el filòsof impar-
teix en línia des de fa tres
anys a través del seu portal
d’Internet (www.terrica-
bras-filosofia.cat). El pri-
mer títol va sortir al març,
Què ens expliquen? Com
interpretar la informació,
i inclou textos de Salvador
Alsius, Isodoro Arroyo,
Arcadi Espada i Josep Gi-
freu. Alsius, per qui els es-
forços per la divulgació
sempre s’han d’agrair, de-
fensa l’interès de l’enfo-
cament filosòfic sobre la
comunicació i la informa-
ció: «Alguns temes són
inesgotables, com per ex-
emple el problema de l’ob-
jectivitat i la paradoxa de
la llibertat d’expressió»,
va dir ahir.

El segon títol, Què ens
mou? 6 valors a debat, re-
copila textos de Joan Cor-
bella, Lluís M. Xirinacs,
Josep M. Esquirol i Ferran
Sáez, que es van treballar
en dos cursets. Els valors
analitzats són la llibertat,
la igualtat, la solidaritat, la
democràcia, la no-violèn-
cia i la felicitat. «Els tres

primers corresponen als
valors de la Revolució
Francesa i la resta respo-
nen a qüestions d’actuali-
tat molt punyents, valors
emergents de caràcter po-
lític», explicava ahir Terri-
cabras.

Segons el pensador, per
qui la filosofia és un «acla-
riment dels conceptes»,
els llibrets de la sèrie (no
superen les 150 pàgines i
valen entre 11 i 15 euros)
s’adrecen a un públic am-
pli: «La gent és molt més
trempada del que ens vo-
len pintar els polítics.»
Amb aquesta tasca divul-
gativa, Terricabras, direc-
tor de la Càtedra Ferrater
Mora de pensament con-
temporani de la Universi-
tat de Girona, no només
vol fer un servei intel·lec-
tual, sinó democràtic: «Fer
accessible a tothom un de-
bat sobre valors ètics i al-
tres conceptes filosòfics
permet que la gent pugui
opinar.»

Al febrer i al juny estan
previstos nous cursets que
revisaran temes com ara
l’ecologisme, el feminis-
me, el laïcisme, la bona
educació i el civisme. La
idea és recollir el contin-
gut en un altre llibre l’any
vinent. La sèrie seguirà
amb altres volums: «Els
dedicarem a valors intel-
lectuals, com ara el rigor,
el mètode i l’argumenta-
ció, i a grans temes, com és
la globalització.»

Josep Maria Terricabras
dirigeix una sèrie de llibres
per pensar i actuar «millor»
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� L’experiència de cases
de la música popular ini-
ciada el març de l’any pas-
sat al Clap de Mataró con-
tinua estenent-se arreu de
Catalunya. El setembre
del 2005 va ser La Mirona
de Salt la que es va afegir
en aquest projecte de for-
mació, creació i difusió de
la música, i aquest octubre
s’hi ha incorporat La Sala-
mandra de l’Hospitalet.

La conversió d’aquest
espai singular de l’àrea
metropolitana en Casa de
la Música Popular (CMP)
permetrà que a la sala s’hi
ofereixin beques a grups,
classes magistrals i con-

certs de grups novells,
amb la voluntat d’esdeve-
nir un punt de trobada per
a músics, tècnics i públic.
Així, La Salamandra posa-
rà en marxa aquests prò-
xims dies cursos d’inicia-
ció a discjòquei, al cajón
flamenc i al gospel, així
com el Banc de proves,
una experiència iniciada
amb èxit a La Bàscula de
Barcelona i consistent a
posar l’escenari del local
al servei de grups que no
hagin ofert encara el seu
primer concert. La Sala-
mandra continuarà oferint
concerts en directe, com
ara, aquests pròxims dies,
Remendaos i The Global
Battle of the Bands.

La Salamandra de
l’Hospitalet esdevé la

tercera Casa de la Música
Popular de Catalunya
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Olivan va començar a pre-
parar l’espectacle fa un
any, en què en va escriure
l’argument i va fer audi-
cions per trobar el reparti-
ment: «La meva company-
ia no té ajuts econòmics
estables i això m’obliga a
reorganitzar-la en cada es-
pectacle.» Per a Home-
land, però, aquest factor,
que pot semblar un incon-
venient, ha resultat ser un
encert: «La companyia
que hem aconseguit encai-
xa perfectament en el tipus
d’espectacle que volíem
fer.» Els quatre artistes de
circ que hi participen, dos
dels quals són catalans
(Eulàlia Ayguadé i Ramon
Graell), s’han integrat per-
fectament en la dansa. I els
ballarins també han hagut
de treballar amb les disci-
plines circenses (quadrant
aeri, teles, diàbolo i acro-
bàcies) que incorpora Ho-
meland: «La barreja de
disciplines artístiques no
és una cosa nova. Per ex-
emple, jo he treballat dan-
sa i vídeo, una barreja que
ja m’ha deixat d’interes-
sar. Ara experimento amb
tècniques circenses per-
què de fet les meves coreo-
grafies sempre han treba-
llat molt l’acrobàcia.»

Roberto Olivan té una
trajectòria considerable,
amb els seus treballs amb
companyies com ara Ro-
sas i Needcompany, i amb
coreògrafs com són Ro-
bert Wilson i Trisha
Brown. L’any 2001 va
fundar a Brussel·les En-
clave Dance Company.

Ahir, el ballarí i coreògraf
va expressar el seu desig
de tornar un dia a Catalu-
nya: «Hi ha molts ballarins
catalans arreu del món i
tots estem per tornar per-
què aquí les coses relacio-
nades amb la dansa estan
canviant ràpidament i en
positiu». Tortosa és una de
les nou ciutats catalanes,
adherides a la xarxa Trans-

versal, que podran veure
Homeland abans que l’es-
pectacle arribi al Mercat
de les Flors. El director ar-
tístic del Centre d’Arts Es-
cèniques de Reus, Ferran
Madico, va comentar que
«era de justícia i de lògica
artística que es posés al
servei d’un creador del ter-
ritori amb un currículum
tan esplèndid».

Roberto Olivan fusiona demà circ i ball al festival de teatre gestual

Reus inaugura el festival Cos amb
la seva primera producció de dansa
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� Diversos programadors
europeus assistiran a l’es-
trena de Homeland, atrets
per l’originalitat de Rober-
to Olivan. La inauguració
del Cos sembla que anima-
rà les dinou companyies
restants a mantenir el rit-
me fins diumenge. A ban-
da d’Enclave Dance Com-
pany, el Cos d’enguany
aposta per la companyia
nord-americana Margolis
Brown Theater, que arriba
per primer cop a l’Estat es-
panyol per presentar l’es-
pectacle The Human
Show. El grup també im-
partirà un curs sobre el
mètode Margolis, una tèc-
nica de formació d’actors.
El Cos no oblida els gène-
res més clàssics del teatre
gestual, com ara la panto-
mima clàssica amb els es-
pectacles En Pantalone no
pot dormir, de Teatrapart;
This way that way, dels
nord-americans Parallel
Exit; i Hop!era, de Jordi
Purtí i Toni Albà. Les tite-
lles vindran de la mà dels
francesos Les Daltoniens i
de la danesa Sofie Krog.
De la programació també
en destaca Don Qui, un es-
pectacle de teatre físic ba-
sat en el Quixot, i que in-
terpreta la companyia Pas
de Dieux; Quan ses bistis
volaven, dels mallorquins
Au Ments, i Teràpia de
grup per a gafes, de Grap-
pa Teatre.

� Amb un espectacle que barreja les
disciplines del circ i de la dansa, En-
clave Dance Company inaugurarà
demà al Teatre Fortuny la novena

Imatge de l’espectacle Homeland. / EL PUNT.

edició del Festival Internacional de
Mim i Teatre Gestual de Reus Cos.
Homeland és el títol del muntatge,
que ha ideat el coreògraf tortosí resi-
dent a Brussel·les, Roberto Olivan, i

que a la primavera serà al Mercat de
les Flors. Olivan va explicar ahir que
Homeland vol reflectir «el sentiment
de la terra i de la llar que cadascun de
nosaltres portem a dins».

Vint
companyies
internacionals

� El Museu de Montserrat
ha estat declarat d’interès
nacional, segons un acord
de govern del 3 d’octubre
que publicava ahir el Diari
Oficial de la Generalitat
(DOGC). La declaració
permetrà al museu rebre
assessorament tècnic i or-
ganitzatiu i el suport per a
la restauració, la docu-
mentació i el patrimoni.

El Museu de Montserrat

va sol·licitar ser declarat
museu d’interès nacional
el juliol de l’any passat fo-
namentant-se en el fet que
conté diverses col·lec-
cions amb més de 3.700
objectes que abasten els
camps de l’arqueologia de
l’orient bíblic, l’orfebre-
ria, la pintura antiga, la
pintura i escultura moder-
nes i la iconografia de la
Mare de Déu de Mont-
serrat.

El director del museu, el
pare Josep Laplana, va
agrair ahir aquesta conces-
sió a la gestió directa del
president Maragall, ja que
aquesta categoria «portarà
indubtables avantatges a
aquesta institució, que de
cap manera no perd la seva
identitat de museu de
l’Abadia de Montserrat i
que guanya en imatge i
prestigi».

D’altra banda, el DOGC

també va publicar ahir els
acords que atorguen la dis-
tinció de bé cultural d’in-
terès nacional, en la cate-
goria de zona arqueològi-
ca i entorn de producció, al
conjunt arqueològic
d’Ullastret, un dels més
significatius de la cultura
ibera, i també al Museu
Marítim de Barcelona, que
es considera el més impor-
tant de la seva especialitat
en l’arc mediterrani.

El Museu de Montserrat, declarat
d’interès nacional per la Generalitat
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