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Combalia i Castillo presentant el volum en un acte multitudinari
amb un dibuix d’Albert Subirats a la pantalla ■ JOSEP LOSADA

Calçotetsmissatge
L’envelat de la Ram-
bla i la seva anima-
da programació
continua afalagant
els records dels ga-
napietes (com
aquesta cronista) i
sorprenent els tu-
ristes que no ho

han trobat a les seves guies. Ahir
Jango Edwards en va acaparar unes
quantes, de mirades. Quan encara
no havia acabat l’acte previ a la seva
presentació, va pujar a l’escenari
amb faldilles i sabates de taló i va fer
un estriptis per ensenyar els seus
calçotets amb missatge: “És molt di-
fícil riure. Si rius un minut seguit da-
vant d’algú, et miren malament, la
gent té por”, explica.

No va ser l’únic espontani. Mentre,
ja vestit, el clown ens feia partícips en
roda de premsa de “la revolta dels
clowns” que pensa engegar diumen-
ge, una turista va pujar a l’escenari i
es va fer retratar amb la cama en po-
sició cabaret. “Hi ha moments de tot.
Quan hi ha algun grup assajant o es
veu moviment, s’omple força”, diu Al-
bert de la Torre, representant de
l’Ajuntament a la moguda. Té més xi-
fres: “Fins diumenge (6 dies), hi han
entrat 32.000 persones durant el dia
i 4.000 als espectacles. A la tarda,
amb els debats, hi ha més gent que
ara al matí”, continua.

Recordem als que no ho saben
que al capdavall de la Rambla hi ha
un envelat que és el centre neuràlgic
de Rambleros, una mirada a la Ram-
bla canalla dels anys 70 amb la parti-
cipació de molts, moltíssims dels
seus protagonistes de tots els àmbits
(mireu rambleros.info) agafats de la
mà d’artistes actuals per tenir tot-
hom content. “Jo estic aquí moltes
hores i observo. Hi entra des de gent
que dorm al carrer fins a turistes. De
tot. I n’hi ha que s’emocionen, gent
que plora... Hi passen coses, de
debò”, continua De la Torre. La gent
del barri també estan contents: “Des
de que hi ha això, hi ha molta més vi-
gilància i bon ambient. Tant de bo
s’hi quedessin!, ens diu una veïna.
Només n’hi ha un que protesta: el Sa-
carrisas, rambler excèntric del s. XXI,
que de tant en tant passeja per l’en-

trada amb els seus cartells reclamant
que la Rambla torni a ser del poble.

Jango Edwards, des de la seva òpti-
ca, pensa de manera semblant: “Vaig
venir l’any 77, quan encara era un jove
que aprenia a ser clown. Vaig ficar-
me al Diana, a l’associació que lidera-
va el Mario Gas. Era l’època post-
Franco i jo feia números provocatius.
Doncs per als clowns, encara estem a
l’era post-Franco. No hi ha llibertat ni
llocs per actuar. Fins i tot costa fer
d’estàtua a la Rambla! Jo sóc advocat
del carrer i vull que els carrers siguin
lliures per als artistes. Estem en guer-
ra, els clowns som una milícia de
bojos”, diu. L’artista ha preparat per a
diumenge 14 (20 h) l’espectacle
Diana-Cabró, en què s’envoltarà de
clowns coneguts com la Cristi Garbo,
la Pepa Plana, el Monti... i uns 40
alumnes d’Edwards de l’Institut del
Clown de Granollers. “Farem un revi-
val del Diana i la revolució. Serà diver-

tit i explosiu, espero que la carpa no
caigui ni es cremi”, bromeja. O no...

Abans, però, el calendari està ata-
peït. Avui, la Plateria vestirà la carpa
de festa major; demà, en Sisa hi porta
l’espectacle Qualsevol nit pot sortir el
sol, que recrea els temes del disc amb
una biografia poètica de l’època. Sisa
també voldria que la carpa es quedés:
“És un encert. A Barcelona no hi ha
cap local que entronqui amb l’esperit
d’aquell temps, que tingui una atmos-
fera de calidesa. Si s’hi pot parlar ja és
un miracle. Si es quedés, seria la lla-
vor del que va sorgir llavors: un lloc
per conspirar. Tot i que avui ja està tot
conspirat i els antisistema estan sub-
vencionats...”, va dir. Quan acabi en
Sisa, Los Mejores faran sonar el rock
de Prince, Marley, Metallica, Jovi, Hen-
drix, Queen, Guns...

I la festa continua perquè en 28
dies hi ha previstes 110 activitats, de
les quals 80 són espectacles.
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Jango Edwardsanava així abans de la roda de premsa. Com serà el xou! FOTO: J. LOSADA

Toteranou,sorprenentiprohibidíssim
‘Barcelona,fragments
de la contracultura’,
de Genís Cano, recull
el fenomen dels 70

Ada Castells
BARCELONA

La crítica d’art Victòria
Combalia resumia ahir el
moviment contracultural
barceloní dels 70: “Tot era
nou, sorprenent i prohibi-
díssim”. Ho feia amb motiu

de la presentació multitudi-
nària a la carpa dels Ram-
bleros del llibre Barcelona,
fragments de la contracul-
tura. L’escriptor David Cas-
tillo detallava la situació as-
senyalant el culpable de
tant sarau poètic i artístic
per compensar la mediocri-
tat grisa del franquisme:
“Era l’esperit de la Rambla
i la gràcia és que va ser un
fenomen massiu”. Els dos
presentadors signen textos
al llibre editat per l’Ajunta-

ment, al costat, entre d’al-
tres,d’EnricCasasses,Dani-
el Giralt-Miracle, Oriol
Tramvia i Pere Maragall.

Ahir l’absència obligada
era la de Genís Cano, l’insti-
gador, mort fa tres anys,
que el primer tinent d’alcal-
de, Carles Martí, definia
com “un gran descobridor
de territoris i paisatges”. Ell
va ser el gran factòtum
d’una exposició que al final
s’ha reduït al catàleg. La
mostra no va quallar.

Castillotambévadestacar
la revifalla d’un record que
s’ha concretat en publicaci-
ons de poetes com Albert Su-
birats, Pere Marcilla i Pau
Maragall, “no per nostàlgia,
sinó per justícia”. Si més no,
amb el catàleg queda cons-
tància d’una època en què
OcañaiNazariorevoluciona-
ven la Ramble; l’Enagua i Les
Enfants Terribles eren llocs
mítics; i tot eren hippies que
marxavenal’Afganistanbus-
cant la pau. ■

Un reportatge
ofereix una visió
neutral del
panorama català

Redacció
BARCELONA

L’edició digital de The
New York Times s’ha fet
ressò de la llei del cinema
de Catalunya en un ex-
tens article que dóna una
visió més neutral i equita-
tiva del tema del que és
habitual en determinats
mitjans estrangers. Sota
el títol de Trumpeting Ca-
talan on the big screen
(que es podria traduir
com Fent ressonar el ca-
talà a la gran pantalla),
l’article arrenca situant el
lector amb una frase que
costa de sentir en deter-
minats cercles: “Aquí, a la
principal ciutat de Catalu-
nya, la llengua nativa, el
català, se sent gairebé a
tot arreu excepte a les
pel·lícules”. En xifres, re-
presenta només un 3% i
ha estat el principal argu-
ment de la Generalitat per
legislar a través de quotes,
fa notar la informació.

“Aquesta situació can-
viarà aviat perquè el go-
vern local té previst apro-
var una llei que obliga a
doblar almenys la meitat
de les pel·lícules de fora de
la Unió Europea al català”.
L’article, signat per John
Tagliabue, recorda l’intent
de solucionar el problema
del 1998 i cita Camilo Tar-
razón, president del
Gremi d’Empresaris de Ci-
nema de Catalunya, i els
arguments econòmics que
ha utilitzat per oposar-se

a la llei: “Els bancs no
donen préstecs, les em-
preses tenen problemes i
els nois miren les pel·lícu-
les als mòbils. Com podem
pagar això?”.

The New York Times
situa la polèmica en un
context més ampli: “Amb
un gran flux d’immigrants
cap a la pròspera Catalu-
nya –aproximadament 1
milió dels 7,3 milions
d’habitants són nouvin-
guts–, la regió ha estat
lluitant per mirar de man-
tenir el que es considera la
seva ànima. La llei és,
però, el darrer intent de
fer valer la llengua i la cul-
tura catalanes encara
amb història pròpia, poe-
tes i escriptors”.

Lalleidelcine
arribaal‘New
YorkTimes’

L’article també fa par-
lar el conseller de Cultura,
Joan M. Tresseras: “Nosal-
tres creiem que necessi-
tem una cultura cinema-
togràfica més diversa, un
ventall de possibilitats
més ampli”.

Un altre que dóna la
seva opinió en el reportat-
ge del New York Times és
Joan Antoni González, se-
cretari general de la Fede-
ració Catalana de Produc-
tors Audiovisuals, que
creu que el Parlament
“acabarà suavitzant la llei
per a les majors”. ■

“El català se sent
gairebé a tot
arreu excepte a
les pel·lícules”,
diu l’article de
John Tagliabue


