
44 mèdia DILLUNS, 10 DE DESEMBRE DEL 2012 ara

CRÍTICA
XARXES

SÍLVIA
BARROSO

‘Keep calm and tweet’
✒ Naixem i des del primer dia in-
tenten deixar-nos ben clar qui mana. A
casa i a fora. Creixem i ens rebel·lem
–uns més que d’altres– contra coses im-
portants o contra ximpleries. Ens fem
grans i, o bé ens calmem/rendim, o bé
ens refermem en el qüestionament del
poder. Sigui quina sigui l’opció que pre-
nem en la maduresa, hi arribem havent
après moltes coses sobre el poder: que
es pot témer, que es pot desitjar i que
es pot desafiar. I, cada dia més, apre-

nem que pot no ser immutable. El poder
pot canviar de mans –no parlo només de
noms, sinó de sectors socials– i els que
crèiem que no el teníem podem, al-
menys, influir en aquests moviments.
Ho han demostrat les Primaveres Àrabs
–amb resultats més satisfactoris o
menys, això ja és una altra qüestió– i so-
bretot ho estan demostrant els egipcis,
que van fer caure Hosni Mubàrak i ara
estan fent rectificar Mursi. S’ha analit-
zat mil vegades el paper de les xarxes

socials en aquestes revoltes. Però no cal
anar tan lluny. Aquesta setmana hem
viscut a Catalunya una altra revolta, la
d’institucions, entitats, partits i ciuta-
dans catalans –no tots, sí molts– contra
la llei Wert. Val a dir que la primera a re-
bel·lar-se va ser la consellera d’Ense-
nyament, però, sense posar en dubte la
sinceritat de Rigau, ha d’actuar inevita-
blement influïda o acompanyada per
l’opinió pública, la mateixa que es va fer
sentir l’11-S: un estat d’opinió que no

s’ha afeblit gens, ans al contrari, a la
xarxa. Es pot discutir si això és bo o do-
lent, perquè segurament hi ha una part
de miratge i encara una altra de hooli-
ganisme. Però sembla clar que en mo-
ments de possible desànim la comuni-
tat virtual ajuda a evitar-lo. Per això te-
nen èxit idees enginyoses com la de Jo-
sep Maria Ganyet amb el seu Keep calm
and speak Catalan. I l’atzagaiada de
Twitter de tancar el compte @Keep-
CalmCat encara li donarà més ressò.

TELEVISIÓ

TV3 mostra les arts
escèniques com a

motor d’integració

La cohesió social, la solidaritat i la
superació diària són possibles a
través de les arts escèniques. La
nova proposta de TV3 es fixa en di-
ferents col·lectius que progressen
gràcies al circ, la dansa i la música.

rant un càncer i que encapçalen les
actrius Isabel Díaz i Teresa Urroz. A
través del joc i la desdramatització
que suposen les activitats que orga-
nitzen, les dones participants mos-
tren com comparteixen la seva ex-
periència vital en enfrontar-se a
una malaltia que produeix un fort
desgast físic, psicològic i emocional.

Cada emissió d’Actua inclou un o
diversos retrats de diferents perso-
nes anònimes que segueixen cadas-
cun dels cursos en què s’ha centrat
aquesta sèrie documental. A la vega-
da, incideixen en la seva situació
personal i mostren com avancen en
els diferents projectes de dinamit-
zació en què participen.

A més, cada capítol enregistrat
compta amb la presència d’un per-
sonatge conegut que visita el cen-
tre i que comparteix experiències
personals amb els participants
dels tallers.

El director d’Actua, Pere Llibre,
considera la realització d’un progra-
ma d’aquest tipus com una “expe-
riència molt enriquidora”, a la vega-
da que considera que posant-lo en
marxa s’ha pogut donar difusió a di-
ferents projectes que fins ara es
mantenien en l’anonimat. Llibre
posa èmfasi en el fet que amb
aquests projectes d’integració la
gent tira endavant i s’ajuda entre
ella en moments difícils, en aquest
cas, a través de les arts escèniques.

Experiències locals d’èxit
L’associació Femarec treballa per
integrar els malalts mentals a través
del teatre. El segon capítol de la sè-
rie se centrarà en el treball que fa
aquesta entitat amb persones amb
diferents nivells de discapacitat in-
tel·lectual i malaltia mental.

La integració a través de la mú-
sica va a càrrec del Cor Àkan. L’as-
sociació gironina dóna a conèixer la
música i la poesia als nouvinguts. En
aquest cas, els immigrants que par-
ticipen en els tallers prepararan un

concert amb un repertori tret de
grups com Lax’n’Busto, Manel i So-
pa de Cabra.

La gent gran també té cabuda en
aquest nou espai de TV3. El balla-
rí i coreògraf Cesc Gelabert s’en-
frontarà al repte de crear un espec-
tacle de dansa contemporània in-
terpretat per 25 ballarins que pas-
sen dels 65 anys. Les formacions de
rock, flamenc i rap formades per in-
terns de la presó de Lledoners assa-
jaran i prepararan un concert que
se celebrarà al mateix centre com
a final de curs. A través de la músi-
ca, els presos expliquen les seves
històries i les seves vivències entre
les parets de la presó.

L’últim capítol d’Actua presenta-
rà una proposta molt curiosa: el bàs-
quet beat. Els membres d’aquest ta-
ller són immigrants amb problemes
econòmics que formen un grup de
percussió. Utilitzen com a base ins-
trumental unes pilotes i juguen amb
les seves diferents sonoritats. En
tots els casos, Llibre destaca l’ins-
tant de presentar la feina sobre un
escenari, ja que és “el moment que
més contribueix al progrés personal
dels participants”.e

JUDIT MONCLÚS

BARCELONA. TV3 estrena dijous
Actua, una nova sèrie documental
d’onze capítols de durada que expli-
ca diversos projectes de dinamitza-
ció social que es duen a terme repar-
tits per tot Catalunya a través de di-
ferents disciplines vinculades amb
les arts escèniques. Els programes,
de 26 minuts de durada, es fixaran
en cada capítol en el circ, la dansa, la
música, el teatre, etc., i la capacitat
integradora que tenen per a perso-
nes amb dificultats intel·lectuals i
per a d’altres que, per exemple, es-
tan patint les conseqüències d’ha-
ver tingut malalties greus.

Valors adquirits amb les arts
Amb la col·laboració de la producto-
ra Funky Monkey, Actua s’ha enre-
gistrat durant l’últim any amb la
col·laboració de diferents col·lec-
tius, com ara orquestres, corals,
companyies de teatre amateur i es-
coles de circ. En la majoria dels ca-
sos es tracta d’experiències locals
que tenen una llarga tradició al nos-
tre país i que, fins ara, passaven des-
apercebudes per al gran públic, ja
que mai havien tingut cap tipus de
suport ni de ressò mediàtic.

La primera emissió d’Actua es-
tà programada per dijous a les 22 h
amb un episodi especial relacionat
amb el tema de La Marató de TV3
d’enguany. La resta de capítols
s’emetran a partir del 24 de de-
sembre a les 20.30 h abans del TN
vespre.

Titulat Descabelladas, el primer
episodi se centrarà en Ni un pèl de
tontes, el taller de jocs teatrals per
a dones que han passat o estan supe-

LA GENT GRAN S’ATREVEIX AMB LA DANSA CONTEMPORÀNIA
El conegut coreògraf i ballarí Cesc Gelabert crearà un espectacle de dansa

contemporània que haurà d’interpretar un grup format per 25 ballarins molt
especials: tots passen dels 65 anys. FUNKY MONKEY

Estrena ‘Actua’, una sèrie documental que
recorre diferents projectes solidaris

Diferents cares
conegudes s’impliquen
en els tallers d’‘Actua’

El nou programa de TV3 compta-
rà amb la participació de diferents
personatges coneguts que col·la-
boraran en els tallers d’integració.
L’actor Abel Folk apareixerà en el
capítol d’estrena. La seva aparició
sorprendrà les participants d’un
taller teatral quan comparteixi
amb elles una experiència relacio-
nada amb el càncer que ha viscut
fa poc.

Per la seva banda, l’expresident
de la Generalitat Pasqual Maragall
recitarà poesia, Toni Albà col·labo-
rarà en el projecte d’integració per
a malalts mentals, Tortell Poltro-
na aconsellarà els participants del
taller de circ per a discapacitats in-
tel·lectuals i l’actriu Mar Ulldemo-
lins recuperarà la cadira de rodes
que utilitzava a Ventdelplà per im-
plicar-se en un projecte de dansa
molt especial.

D’Abel Folk a Pasqual Maragall

Il·lusió
Els
participants
s’impliquen
en els reptes
proposats
als tallers

Projecció
La sèrie
permetrà fer
visibles els
projectes
d’integració
existents


