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El Teatre Nacional de Catalunya 
i la Fundació DAMM inicien junts
el camí de les arts escèniques

La Fundació DAMM, que pertany al grup d’empreses DAMM, amb
més de 130 anys d’implantació a Barcelona, coneixedora del presti-
gi i el reconeixement públic del Teatre Nacional de Catalunya dins
el món del teatre, la cultura i la societat civil, ha iniciat un nou camí,
en el patrocini cultural, amb el TNC tot vinculant-se durant aquesta
temporada 2006-07 a la màxima institució teatral a Catalunya, i
amb la voluntat de continuar donant suport a la nostra cultura en
les properes temporades.
Els Srs. Ramon Agenjo i Ramon Armadàs, consellers de la Fundació
DAMM, i els Srs. Romà Cuyàs, president del Consell d’Administra-
ció, i Joan Francesc Marco, conseller delegat del TNC, en el moment
de l’encaixada de mans que simbolitza la signatura del conveni
entre l’empresa i el nostre equipament cultural.

Retrobament
ambDiderot
‘Diderot i l’ou fosc’
viatjaenel tempsper
recrearelpensament
del filòsof francès

Teresa Bruna
BARCELONA

Filosofia, periodisme i teatre
s’acoblen en una obra visio-
nària: Diderot i l’ou fosc.
L’argument es basa en un
periodista jove i actual que
vol conèixer de primera mà
el pensament de Diderot. El
noi viatja tres segles enrere
per fer-li una entrevista.
Aquesta és la imaginativa
idea de Hans Magnus En-

zensberger per il·lustrar un
text lúcid i punyent que bar-
reja la filosofia de Diderot
amb un discurs denuncia-
dor del poder representat
pels “paràsits aristòcrates” i
el clergat, sense oblidar l’eco-
logia. Es pot veure d’avui a
diumenge al SAT. Parla dels
seus contemporanis i de la
situació a França uns 50
anys abans de la Revolució.
Transcorre en temps real.
“Les paraules que Enzens-
berger posa en boca de Dide-
rot són contemporànies, les
hiposaell”,explicaPhilipRo-
gers, actor, traductor, res-
ponsable de la versió catala-
na i Diderot a l’obra. ■

DIVENDRES 30
SILS
● 17.40 h, pl. de Sant Marc.

DISSABTE 31
BARCELONA
● 18 h, pla de la Catedral, cobla
Marinada.

BLANES
● 22 h, Teatre de Blanes, cobla
Els Montgrins (concert).

CASTELLTERÇOL
● 22 h, Espai Escènic Centre, co-
bla La Principal del Llobregat.

MANRESA
● 17 h, pl. de Crist Rei, trobada
d’escoles de cobla de Catalunya.

DIUMENGE 1
ALELLA
● 12 h, pl. Ajuntament, cobla

Genisenca.

ARENYS DE MAR
● 10.30 i 16 h, parc de Lourdes,
cobles Foment del Montgrí, Jo-
venívola de Sabadell i Els Mont-
grins (aplec).

BARCELONA
● 12 h, av. Mistral, cobla Sant
Jordi-Ciutat de Barcelona.

CABRERA DE MAR
● 18 h, Parròq., cobla Marinada.

CASSÀ DE LA SELVA
● 11.45 h, pl. de la Coma, cobla
Selvamar.

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
● 11.30 h, parc de Can Buixe-
res, cobla Sabadell (concurs).

OLOT
● Matí, pg. d’En Blay, cobla La
Principal d’Olot.

RIPOLLET
● 12 h, rbla. de Sant Jordi, cobla
Costa Brava.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
● 21.30 h, Teatre Municipal,

cobla Ciutat de Girona (concert
lied veu i cobla).

SANT LLORENÇ DE SANABRA
●15 h, Sala Polivalent, cobles
Combo-Gli i Tres Vents (aplec).

SANTA COLOMA DE GRAMENET
● 12 h, pl. de la Vila, cobla Ciu-
tat de Terrassa.

TARRAGONA
● 12 h, pla de la Catedral, cobla
Reus Jove.

VIC
● 16.30 h, pl. Major, cobles

Costa Brava i Sant Jordi-Ciutat
de Barcelona (aplec).

AgendadeSardanes
Òscar IgualTrompetesdeJericó

Verda i no vermella hauria de ser
el color de la catifa que condueix
als premis de la Música. La passió
o el foc que representa el vermell
no és l’adequat per decorar uns
guardons que encara han de nor-
malitzar-se a ulls de l’Acadèmia de
la Música per aconseguir que un
disc en català, en basc, gallec o as-
turià pugui ser triat el millor de
l’any. Això és el que va comentar
ahir al vespre Joan Manuel Serrat
quan va pujar a l’escenari del Gran
Teatre de Còrdova per recollir l’es-
tatueta que certificava Cremant
núvols com la millor cançó en ca-
talàbarravalencià.

La contradicció d’aquests pre-
mis que necessiten madurar en
continguts i filosofia és que se-
gueixen situant les llengües peri-
fèriques en una segona fila quan
passa que els Dover optaven a la
categoria de millor àlbum amb
Follow the city lights, un enregis-
trament que, com salta a la vista,
és en anglès. Curiosa manera
d’acceptar l’idioma de l’imperi dis-
cogràfic pel davant d’una realitat
que divideix els artistes espanyols
en dues divisions. Aprofitant que
l’estatueta dissenyada per Javier
Romero té forma de trompeta, en
properes edicions podrien fer-les
sonar com les de Jericó per derru-
ir els alts murs del centralisme.

Raimon va ser el nom més ho-
norat de la vetllada, quan al vol-
tant de les 11 de la nit va rebre el
premi d’honor de mans de Joan
Manuel Serrat. El de Xàtiva, que
va aconseguir posar el teatre dret,

es va sorprendre per la unanimi-
tat en l’atorgament del guardó i va
acabar la intervenció citant uns
versos del Gran Capitán. Més adi-
ent impossible.

“Hi ha molt de talent en la mú-
sica que es fa en basc, gallec, astu-
rià o català”, va dir Joan Manuel
Serrat davant dels mitjans de co-
municació i amb la trompeta dau-
rada a les mans. I no li falta raó,
perquè la nit es va estrenar amb
el compositor mallorquí Joan Va-
lent recollint el premi al millor
autor de música clàssica. I aquí no
es va acabar el talent, perquè
abans d’arribar a l’equador de la
gala Ricard Miralls i Josep Mas Kit-
flus recollien el de millors arran-
gistes per Cremant núvols.

El segon blanc de les crítiques
va ser per a la tirania de les disco-

gràfiques i també es van escapar
alguns desitjos com el que va for-
mular el líder dels Cómplices, Teo
Cardalda, que després de rebre el
premi a la millor cançó en gallec
per Nunca mais, va demanar a la
ministra de Cultura solucions da-
vant la pirateria. Melendi, Fito y Fi-
tipaldis, Bunbury & Vegas, Michel
Camilo & Tomatito, Andrés Cala-
maro, Violadores del Verso, Nena
Daconte, Dover, Najwa Nimri, Es-
trella Morente, Jorge Drexler (mi-
llor disc)... van ser els triomfadors
d’una gala que va tenir tots els in-
gredients per a festes com aques-
ta: actuacions en directe, crits i
atacs de deliri, un presentador
anomenat Ángel Ruiz sobreactu-
ant, molts premiats absents i els
babaus del CQC fent la guitza. Què
més es pot demanar? ■

Raimon en el
moment de
rebre el premi
d’honor de
mans de Joan
Manuel Serrat
en presència
de l’alcaldessa
de Còrdova ■
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