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AGRAMUNT
19.00POESIA
Distància i literatura.
L’Espai Guinovart organit-
za la 3a Trobada de Poetes
per la Pau, una vetllada li-
terària en què els autors
convidats –Maria Barbal,
que farà una conferència, i
Manal Al-Sheikh, Salem
Zenia i Raffaella Salierno–
llegiran fragments de la
seva obra i textos del llibre
El Nadal que no vam tornar
a casa. Plaça del Mercat.

BALAGUER
21.00CONCERTS
Festa major alternativa. El
Casal Pere III presenta
avui i demà en concert di-
verses propostes de músi-
ca combativa actual com el
cantautor penedesenc
Cesk Freixas o Titot i David
Rossell, membres de les
formacions Brams i Mes-
clat. La festa major alter-
nativa vol ser un aparador
de propostes comprome-
ses que donin una alterna-
tiva a l’oci que ofereix la
festa major oficial, sobre-
tot pel que fa a la progra-
mació per al jovent, i
també un espai de denún-
cia i de compromís, en què
tothom pugui participar
lliurement.

BARCELONA
18.30 INICIATIVA
Dia Mundial de la Diabetis.
El Temple de la Sagrada Fa-
mília s’il·luminarà en blau i
se sumarà així als cente-
nars de monuments
d’arreu del món que donen
suport al Dia Mundial de la
Diabetis, creat per l’OMS i
la Federació Internacional
de Diabetis (IDF), establint
un cercle blau com a sím-
bol. D’altra banda, l’Insti-
tut Dexeus se suma a la ini-
ciativa oferint proves gra-
tuïtes de detecció precoç
de la diabetis de 10 a 14 h.
C/ Sabino Arana, 5.

19.30CONCERT
De la trova habanera te trai-
go un son. L’Espai Cultural
Caja Madrid ofereix un
concert de música tradicio-
nal cubana amb els hava-
ners Carlitos Lage i Mane
Ferret. Plaça Catalunya, 9.

19.30CINEMA
Damasco. El CaixaForum
projecta aquest documen-
tal dramatitzat que tracta
la conversió de Saule de
Tars, perseguidor dels cris-
tians, que més tard esde-
vindria Sant Pau. L’acte
està organitzat conjunta-
ment per Àgape –protes-
tant– i CinemaNet –orga-
nització no confessional

pectacle es barregen les
imatges de les càmeres amb
la descripció de l’espectador
i del fet teatral que fa Peter
Handke a Insultos al públi-
co.

HOSPITALET
DELLOBREGAT
21.30CONCERT
Txell Sust i August Tharrats
Trio. L’Auditori Barradas
acull aquesta formació de
swing-blues que en aques-
ta ocasió ens ofereix una
proposta única: un concert
de blues i swing dedicat a la
gran cantant Billie Holiday.
Rambla de Just Oliveras,
56.

però inspirada en l’huma-
nisme cristià. Els actors
d’aquest docudrama, que
es presenta per primer cop
a Espanya, són àrabs, per
la qual cosa representa
també un acostament al
món de l’Orient Mitjà.

CARDEDEU
19.30XERRADA
Galileu Galilei: l’inici de l’as-
tronomia moderna. El
Museu Arxiu Tomàs Bal-
vey organitza una confe-
rència en el quart centena-
ri de les primeres observa-
cions astronòmiques de
Galileu a càrrec de Carme
Barrabés. C/ Daurella, 1.

GIRONA
22.00TEATRE
Pura coincidència. El Festi-
val Temporada Alta aposta
per una obra diferent i inno-
vadora en què, en quaranta
minuts, Roger Bernat cons-
trueix una màquina espec-
tacle on l’espectador és
atrapat per les seves pròpi-
es expectatives. L’especta-
dor es condueix des del car-
rer fins a l’interior de la Sala
Planeta per trobar-se a si
mateix, ja que tot l’espai
està monitoritzat amb cà-
meres de seguretat, que fil-
men la reunió de gent anò-
nima, l’espera i l’entrada a
la sala, i quan comença l’es-

LLIR ENTRE CARDS

Salvador
Sostres

Manifest
reaccionari,2

La meva proposta de llei
electoral atorga 4 vots
teòrics a cada català.

Català és qui hagi nascut a
Catalunya. Aquests 4 vots
s’hauran de validar a la junta
electoral central i en podràs
validar 1 per avi que tinguis
que hagi nascut a Catalunya.
Qui pugui validar-los tots 4
passa automàticament a
tenir-ne 5, com un premi per
l’autenticitat. En el cas que et
casis amb una pubilla que
també tingui els 4 vots vali-
dats, tots 2 cònjuges passa-
reu a tenir-ne el doble cadas-
cun, és a dir, 10, perquè no
només cal reconèixer la tra-
dició sinó també el sentit pa-
triòtic de mantenir-la a tra-
vés de l’enllaç matrimonial.
Potser caldria aclarir que
parlem sempre de matrimo-
nis catòlics i per tant hetero-
sexuals. Les persones que
lliurement triïn d’altres opci-
ons copulatives tenen dret
als teòrics 4 vots i a validar-
los segons l’origen dels avis,
però no al premis d’autenti-
citat ni al del sentit patriòtic
de casar-se com Déu mana.
Hem de tornar a la concepció
clàssica del món. Déu, pàtria
i furs. Contra la dispersió,
concretem. Contra el tralarí,
el tralarà. Contra el multicul-
turalisme, arrels. Contra el
tot s’hi val, el poques hòsties.
Contra el relativisme, la veri-
tat transparent i cristal·lina.
En temps que qualsevol idea
de rigor és acusada de venir
de l’extrema dreta, o de con-
duir-hi, el pensament feble
abarateix els termes del
debat, la fortalesa de la nació
i tot és un can pixa aclapara-
dor i humiliant. El vaixell
s’enfonsa, naufragant entre
tanta demagògia, tanta frivo-
litat i tanta tonteria. Hem de
tornar a prendre el timó. Ens
volen intimidar i volen fer-
nos sentir indignes. Hem
d’exagerar fins que situem
els termes del debat allà on
toca. Hem d’exagerar amb
totes les exageracions de
l’Evangeli, que no són po-
ques. Recuperar el sentit trà-
gic de la història, trencar amb
Roma i fundar una Església
Nacional. Estudiar quina és la
línia dinàstica més legítima i
restaurar la monarquia. Con-
vocar eleccions cada 10 anys
en lloc de fer-ho cada 4 i tenir
un sistema presidencialista.
Prohibir els comitès d’empre-
sa, la vaga, la bici, el partit co-
munista i fer que sigui obliga-
tòria la dutxa.

MATARÓ
00.15 CONCERT
Billie the vision & The Dan-
cers. El popular grup crea-
dor de la cançó de l’estiu
Summercat comença la
seva gira per Espanya i
faran una parada a la Sala
Privat. C/ Carrasco i For-
miguera, 32.

SANTPOLDEMAR
23.00FESTIVAL
Spatec 09. Els joves de
Sant Pol i l’Ajuntament or-
ganitzen avui i demà un
festival de concerts, espec-
tacles i altres activitats,
amb l’actuació de grups
com Strombers, Se Ator-
menta Una Vecina, Daclub!
o Water de Vater.

TORELLÓ
21.00CINEMA
Cinema de Muntanya. Ar-
renca la 27a edició del Fes-
tival Caixa Sabadell de Ci-
nema de Muntanya amb un
total de 27 pel·lícules de 13
països diferents seleccio-
nades entre els 101 tre-
balls presentats. Fins al 22
de novembre. L’edició
d’aquest any homenatjarà
l’alpinista i cineasta fran-
cès Jean Afanassief.

VALLS
20.00INAUGURACIÓ
Biennal d’Art / Premi Guasch
Coranty. L’alcalde, Albert
Batet, i el president de la
Diputació, Josep Poblet,
presidiran l’acte inaugural
de l’exposició que recull els
treballs seleccionats i que
es podrà visitar al Museu de
Valls fins el 13 de desem-
bre. La Biennal s’organitza
amb l’objectiu principal
d’estimular la creativitat
artística dins el marc de
l’art contemporani, amb la
incorporació de noves tèc-
niques i nous artistes.

VIC
23.30FESTIVAL
Incendi 09. Vic obre les por-
tes de la Sala Pasternak
per donar a conèixer les
bandes emergents més
destacables del panorama
indie nacional sense lli-
gams d’estil i els sets més
incendiaris dels millors DJ
internacionals. C/ Manuel
de Pedrolo, 5.

VILADECANS
22.00CONCERT
Manel. El popular grup re-
velació del 2008 ofereix
una actuació dins la pro-
gramació del Festival de
Músiques del Món Croma
amb el seu treball Els mi-
llors professors europeus. A
l’Atrium Viladecans, Av. de
Josep Tarradellas, s/n.

Dia d’avui Not’ho
perdis

Cinema
Realitzadors consolidats,
guardonats i cineastes novells a
les projeccions matinals del
CaixaForum de Lleida. 10.30h.
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Al sanatori de ‘Platz mangel’ s’hi arriba en funicular ■ DOROTHEA WIMMER

Lasanitateuropea
segonsMarthaler
GIRONA
21.00TEATRE
Encara que els actors de la
companyia del director
suís Christoph Martahler
ho neguin, sembla evident
que les relacions entre
l’obra que porten avui al
Teatre Municipal de Giro-
na, Platz mangel (Manca
d’espai), i La muntanya
màgica, de Thomas Mann,
són molt grans. A totes
dues l’acció passa en un
sanatori de muntanya, on
els protagonistes, gent
rica, pensen que van a
curar-se d’algun mal. A
Platz mangel no hi ha un
Hans Castorp, però els
personatges evidencien la

crisi de valors, “la progres-
siva manca de solidaritat”,
de la societat europea.
L’actor Ueli Jäggi admet:
“Potser sí que l’obra es pot
arribar a assemblar a La
munatnya màgica per la
filosofia de la vida que
transmet, però nosaltres
n’oferim una visió més
àcida i cínica”. De fet, la
peça és una crítica ferotge
al sistema d’“exclusió” sa-
nitària que comença a fer-
se lloc a Europa. “Què hem
de fer amb la gent tirada al
carrer? ¿Haurem de crear
camps on aquesta gent
vagi a morir?”, es demana
Jäggi. El 2005, a l’obra
Protecció davant del futur,

afegeix l’actor, “anàvem
més al gra, i mostràvem
els nazis com selecciona-
ven nens i discapacitats
per matar-los”. Platz man-
gel, que parteix de la músi-
ca de Schubert, Mahler,
Bach i Modern Talkin, es
desenvolupa en un espai
amb estètica dels anys 70
on els actors són alhora
metges i pacients, canten i
actuen amb un estatisme
que és la marca de la casa
del director suís. L’obra,
de fet, té poc text i neix
d’una sèrie d’improvisaci-
ons entre Marthaler, el di-
rector musical, Christoph
Homberger, i nou actors.

Andreu Gomila


