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Reus
Visitación Barquero Carrasco, 95
años. El funeral tendrá lugar hoy
miércoles, a las 09.00 horas, en la igle-
sia de la Puríssima Sang.
María Flores García, 77 años. El fune-
ral tendrá lugar hoy miércoles, a las
12.00 h, en la iglesia de Sant Josep.
Calafell
Maria Teresa Serrano Biosca, 76
años. El funeral tendrá lugar hoy
miércoles, a las 11.00 horas, en la
iglesia de la playa.
Ulldecona
José María Ollé Ricart, 38 años. El
funeral tendrá lugar hoy miércoles,
a las 10.30 horas, en la iglesia de la
localidad.

Defunciones >>>

M ’agrada veure el camp, el cel, el volar dels
ocells, la gent que passa. M’omplo així
l’ànima de sol, de llum, de color, amb la

imatge més bella del món, per emportar-me-la amb
mi i en ella els qui estimo i m’estimen, els meus,
que m’han fet tan agradosa la vida» (La masia,
Sebastià Juan Arbó).

Costa molt, quan es tracta d’acomiadar un
company, un amic, de dedicar-li quatre paraules
no només a ell, que ja no les llegirà, o a la seva fa-
mília, que ha de continuar la vida amb un buit
tan gran. El divendres dia 13 m’arribava la ingra-
ta notícia del desenllaç de Josep
Sancho, de boca de ma filla. Aque-
lles paraules que vessava una
veu tan dolça em van arribar
amargues i incomprensibles. La
meva ment no podia absorbir
una notícia tan desagradable so-
bre una persona tan propera.
Llavors, el subconscient es re-
ordena i cerca allò que no vol-
dries sentir; però primer la ma-
re, les mares ho saben tot, i després els com-
panys que vam compartir uns anys la mateixa sa-
marreta de la UE Rapitenca em corroboraven
que l’amic Josep ens havia deixat gairebé sense
avisar, en silenci, prudentment, com solia fer ell.

Remenant, la memòria em regala el record
d’aquells anys que vam defensar els colors de la
UE Rapitenca: «Puja un central del CD La Cava,
de 3a divisió», aquest central era Josep Sancho;
a l’eix de la defensa, alt i escardalenc com era ell,
més fort que una roca, ens va saber contagiar
l’experiència d’una categoria molt diferent a la

d’ara i a la nostra. Aquella amistat va ser tan sa-
na com honesta. A Josep mai no el vaig sentir cri-
ticar cap company, ni l’entrenador, ni ningú. Al
camp jugava i sempre encoratjava la resta de ju-
gadors que l’envoltàvem. Després, a la vida, va
fer el mateix, continuava essent un senyor, ama-
ble, humil i digne de l’admiració. Anys més tard,
vaig tenir la sort de poder ser professor de sa fi-
lla Clàudia, la nedadora. I, finalment, coincidíem
cada any que la Clàudia participava a la traves-
sia de les Salines, com jo; situació que ens apro-
pava encara més.

En fi, el record que m’acosta a
Josep és tan net que només em
provoquen paraules d’admira-
ció, amb les llàgrimes als ulls,
que brollen de l’ànima amb no-
tes musicals de serenor. Ara, una
malaltia, la de moda, l’ha allu-
nyat d’aquest món tan ingrat per
navegar sobre l’eternitat desco-
neguda on un dia o altre hi hem
de fer cap tothom; però com-

pany, n’estic plenament segur que allà on vagis
també seràs estimat. Les tres dones que deixa,
María José, Andrea i Clàudia, sa mare, germanes
i cunyats, família tota, han de saber que el seu
Josep va ser una persona digna, estimada de tot-
hom, perquè era com era, perquè va ser un senyor
en tot moment, i perquè qui sap estimar com ho
va fer ell sempre té la resposta recíproca. Plena-
ment commòs per la seva injusta pèrdua i amb
la tristesa de tothom, Josep Sancho Fumadó sem-
pre restarà a la nostra memòria per sempre més.
Adéu, amic!–PEP CARCELLÉ FREIXAS

O B I T U A R I José Manuel Sancho Fumadó |

Últim adéu a un bon amic

Al camp, amb la UE

Rapitenca, encoratjava

els jugadors. Després, a

la vida, era humil i amable
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El Liceu estrenará ‘La
flauta mágica’ de Mozart
El Gran Teatre del Liceu aco-
gerá la próxima semana tres
funciones de la mítica ópera de
Wolfgang Amadeus Mozart, La
flauta mágica. El montaje con-
tará con la dirección escénica
del director de Comediants,
Joan Font. En el apartado mu-
sical, Pablo González será el
director musical de la ópera, al
frente de la Orquestra Simfòni-
ca de Barcelona i Nacional de
Catalunya (OBC) y con el Cor
del Gran Teatre del Liceu.

La flauta mágica se estrenó en
el Liceu el 15 de enero de 1925
y desde entonces se ha represen-
tado diversas veces, la última,
la temporada 2001-2002. Die z
años después, los populares
personajes (Pamina, Sarastro,
Papageno, Reina de la noche...)
vuelven al auditorio de la Ram-
bla.

La flauta mágica es una de las
óperas más populares de Mo-
zart, y también la última que
escribió el compositor austrí-
aco. Se estrenó en Viena en 1791
pocos meses antes de su muer-
te. La obra recoge diversos ele-
mentos de la música operísti-

ca de la época y los fusiona en
una unidad dramática y musi-
cal cargada de significaciones
simbólicas que será un mode-
lo para la ópera romántica ale-
mana.

La acción se sitúa en un Egip-
to imaginario, donde Sarastro,
sacerdote de Isis, lleva a los
hombres hacia la búsqueda de
la verdad.

◗ La obra, con dirección escénica
de Joan Font. FOTO: ACN

B A RC E LO N A ■ 1 4 7 P I E Z A S , C A R A C T E R I Z A D A S P O R S U E X C L U S I V I D A D, R E C O R R E N S U O B R A

La Pedrera dedica una exposición al
ceramista Josep Llorens Artigas
La Pedrera dedica una exposi-
ción al ceramista catalán Josep
Llorens Artigas que permanece-
rá hasta el 2 de septiembre y don-
de 147 piezas, caracterizadas por
su exclusividad, recorren cro-
nológicamente su obra.

La muestra Artigas, l’home del
foc, de la Obra Social de Catalun-
yaCaixa, se divide en dos partes
diferenciadas: en primer lugar

se aprecian las diferentes «for-
mas, colores y luminosidad de
los esmaltes» de sus jarrones, y,
en segundo lugar, se muestran
sus colaboraciones con otros ar-
tistas, explicó ayer en rueda de
prensa la directora del área de
cultura de la Obra Social, Mar-
ga Viza.

Además, se exponen objetos
domésticos del ceramista, como

postales inéditas enviadas des-
de París, que retratan su forma
de vida en la gran ciudad, y los
dietarios de hornadas, donde
apuntaba las fórmulas de cada
una de sus piezas, cocciones y
esmaltes y los dibujos de la de-
cena de hornos que construyó.
En la segunda parte se exponen
las obras fruto de sus colabora-
ciones con artistas consagrados.
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