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Moltes felicitats,Merche, pel 40è
aniversari. Els que t’estimem.

Avui és l’aniversari d’en Pep.
Felicitats! De la teva família i amics.

Avui en Joaquim fa 55 anys. Moltes
felicitats. De part de la filla i la dona.

Per molts anys, Unai, avui fas 8 anys.
Felicitats «cabezón». Toni i Laura.

Les mascotes mortes als Estats
Units podran acompanyar els seus
amos «de per vida» gràcies a una
moda en auge al país que ofereix
la possibilitat de convertir les cen-
dres de gossos, gats i altres mas-
cotes a anells i penjolls. L'art de
transformar en joies les restes de
mascotes s'ha estès amb força en
els últims anys i arriba després que
els nord-americans fessin el mateix
amb les cendres de «l'àvia» o d'al-
gun altre ésser estimat.

«La joieria d'incineració és la
millor manera perquè les cendres
d'aquells a qui estimem roman-
guin sempre en el nostre cor», va
explicar Mark Hamilton, joier i
fundador de Psyche Cremation
Jewelry, una empresa amb seu a
Oregon, des d'on elabora relíquies
de mascotes per tot el país.

«Quan les restes dels animals
són transformades en joies, ca-
dascuna amb el seu propi disseny
i particularitats, es converteixen en
una obra d'art», va assegurar el jove
artista, qui garanteix al 100% als
seus clients que ell en persona
s'encarregarà de tot el procés.

«Hi ha moltes empreses en
aquest país que es dediquen a la
joieria d'incineració de forma ga-
irebé industrial. Jo crec que quan
la gent fa això és perquè busca al-

guna cosa especial, una cosa úni-
ca i fet a mà, no produït en sèrie per
una màquina», va afirmar Hamil-
ton.

Per elaborar un penjoll, d'a-
proximadament uns 2 centímetres
i mig de diàmetre, Hamilton bar-
reja les restes de les mascotes amb
silicat de bor –un component de vi-
dres molt usat, per exemple, en ins-
truments òptics–, el que genera
multitud de petites bombolles de
diòxid de carboni a l'interior del vi-
dre.

«Les grandàries i l'estampat que

dibuixen les bombolles no es pot
controlar, ja que es tracta d'una re-
acció orgànica en fusionar el vidre
i les cendres, el que garanteix que
mai hi haurà dues peces iguals,
sinó que cadascuna és única i es-
pecial», afegeix l'artista.

Psyche Cremation Jewelry és
una de les moltes empreses als
EUA que es dediquen a aquesta
pràctica. Són, majoritàriament,
companyies que ja oferien el ser-
vei per restes humanes i que, amb
el temps, han ampliat el ventall per
les mascotes.
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Penjolls amb cendres de gat i
anells amb les de gos es posen
de moda als Estats Units

Les mascotes mortes poden acompanyar els seus amos de per vida
gràcies a una tècnica de joieria que també admet cendres humanes


Dos penjolls amb cendra d’animals, de Psyche Cremation Jewelry.
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El polifacètic Albert Espinosa,
creador de la sèrie Polseres ver-
melles, va presentar ahir en una de
les sales del Camp Nou el seu nou
espectacle Els nostres tigres beuen
llet, un homenatge al món del fut-
bol,   el cinema i la família, que es-
trenarà al TNC el dia 20. Acom-
panyat per l'equip que participa en
el muntatge i recolzat per un cen-
tenar de fans que es van acostar
fins a l'estadi del Barça, Espinosa
va mostrar la seva il·lusió per po-
der aterrar a la Sala Gran del TNC,
on fins ara només ha estrenat un
autor català viu, Josep Maria Benet
i Jornet.

Va comentar que ho farà amb
una història familiar, que desitja-
va explicar des de fa temps i que va
començar a prendre forma a par-
tir de la lectura del poema Els nos-
tres tigres beuen llet, de la polone-
sa Wilsawa Szymbroska, que jus-
tament va morir el dia que va aca-
bar l'esborrany. Segons la seva
opinió, l'obra, que és alhora la
més i la menys autobiogràfica de
les que ha escrit, tracta sobre el
món dels germans, «que tenen
una força brutal en cadascuna de
les nostres vides», i sobre dos mo-
ments molt importants en la vida
de les persones, els dies en què
moren el pare i la mare.

Alhora, va considerar que es
tracta d'un homenatge al neorea-
lisme de Visconti, encara que tam-
bé al Hollywood de James Dean,
Steve McQueen o Marlon Brando,
i no va amagar que somia amb
traslladar aquesta història al cel·lu-
loide, sense importar-li rodar a
Itàlia, en blanc i negre.

Després aixecar-se el teló, el
públic es trobarà amb cinc joves
germans jugant a futbol,   en un par-
tit que servirà com a detonant
d'altres peripècies argumentals,
amb algunes sorpreses. Espinosa,
que també dóna vida a un dels per-
sonatges, a més de dirigir, assegu-
ra que ha tingut molta sort de po-
der comptar amb un grup d'actors
que són «la millor i més increïble
companyia». 
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El creador de «Polseres
vermelles» és el segon
català viu que estrena 
al Teatre Nacional



Albert Espinosa torna al
TNC amb un homenatge
al futbol, el cine i la família

Albert Espinosa. 
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