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33 Una imatge de Pepet i Marieta, amb Josep Bordes al centre.

EL PERIÓDICO

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

–Vénen de la mateixa línia fronterera 
catalanovalenciana...
–Sí, ens diuen que estem al cul de 

Catalanovalencians, repartits entre 
Ulldecona i Benicarló, fonen festa i pro-
testa en ‘Lo món d’un mos’, el disc que 
mostren avui a Music Hall. Parla el seu 
cantant i compositor, Josep Bordes.

Pepet i Marieta
Grup musical

EN 3 MINUTS

  

«Ens caguem en 
tot amb alegria»

Catalunya, però nosaltres responem 
que al cor dels Països Catalans. 

–Amb Lo món d’un mos, ¿amenacen 
de menjar-se el món?
–Sí, jo sóc idealista i crec que ara hi 
ha moviments socials, com els in-
dignats, les plataformes antihipo-
teques o el procés d’autodetermina-
ció, que ens porten a un canvi de sis-
tema. No serà en quatre dies, però 
aquesta pressió està aconseguint co-
ses que fins fa poc temps semblaven 
utopies. 

–Pep Gimeno, Botifarra, col·labora 
en el disc. ¿El cant tradicional valen-
cià forma part del seu bagatge?

–El vam descobrir, igual que la jota, 
a través de Quico el Célio, el Noi i el 
Mut de Ferreries, que també partici-
pen en el disc. Ells són els pares del 
moviment de la música ebrenca. Van 
donar a conèixer la nostra jota, lliga-
da a les mobilitzacions antitransva-
sament. Amb tot allò va sorgir una 
consciència de les Terres de l’Ebre.

–En la seva  música hi ha senyals lla-
tins, del reggae... ¿Com gestionen 
tantes influències?
–Jo sóc més escriptor que músic, i les 
meves cançons sempre han estat al 
servei del missatge. Si volem parlar 
d’indignats recorrem a la jota per-
què és un ritme amb el qual s’acos-
tuma a fer crítica social.

–¿I traslladen a altres gèneres aques-
ta fusió de ritmes festius i textos re-
ivindicatius?
–Sí. El nostre propòsit era fer un disc 
de festa amb crítica social i política. 
Volem cagar-nos en tot, però amb 
alegria i naturalitat, a través de can-
çons en tons majors.

–La mani és molt explícita. ¿Què diu 
si l’acusen de populista?
–El que reflecteix la cançó és el cos-
tat més humà de la manifestació. No 
és pamfletària. Crida «independèn-
cia» encara que la cançó va néixer 
en una mani anterior, la de la vaga 
general. Potser és oportunista, pe-
rò reflecteix una posició en la qual 
creiem.

–¿Volen reflectir el moment o ali-
mentar les causes en què creuen?
–Alimentar-lo. No sóc un especta-
dor, sinó que opino. No desitjo im-
posar, però sí fer cançons que la gent 
es faci seves. Ser la veu del poble, en-
cara que quedi messiànic. H

AUTOAJUDA 

Fernando 
Alberca ensenya 
a ser feliç
Racionalitzar les emocions i treu-
re el màxim partit a les nostres ca-
pacitats intel·lectuals per aconse-
guir la felicitat és la fórmula de 
Nuestra mente maravillosa (Temas 
de hoy), un treball de Fernando 
Alberca, que va guanyar el premi 
Hoy d’assaig. L’autor cordovès és 
expert en motivació i estimulació 
i amb el seu llibre Todos los niños 
pueden ser Einstein va ser número 
u en vendes. 

CERTAMEN LLIURE

‘TPB:AFK’ 
obre el festival 
de cine BccN 
TPB:AFK, abreviació de The Pira-
te Bay: away from keyboard, obre 
al Macba (19.30 hores) la quarta 
edició del festival BccN-Creative 
Commons. Les sessions són gra-
tuïtes. El realitzador suec Simon 
Klose (foto) serà a la presentació 
del film, una reflexió sobre la pi-
rateria digital que es va estrenar 
alhora a la Berlinale i online. Un 
documental sobre el 15-M tanca-
rà la mostra diumenge.

El Raval obre Miniteatres, 
un espai per a miniobres
3Quatre sales diminutes acullen peces de 15 minuts en 6 sessions diàries

IMMA FERNÁNDEZ
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R
einventar-se o morir. En-
front de les tisorades i 
l’IVA abusiu, el sector cul-
tural busca noves fórmu-

les per sobreviure. Avui obre les por-
tes al carrer de Robador del Raval el 
club cultural Miniteatres, un inno-
vador model escènic nascut a l’Ar-
gentina del corralito i que arriba a 
Barcelona avalat pel seu èxit a 
Madrid. Quatre minisales (amb capa-
citat per a un màxim de 15 persones) 
programen simultàniament i en sis 
sessions diàries (de dimecres a diu-
menge) peces de 15 minuts, amb un 
màxim de quatre actors. El concepte 
cinematogràfic del curtmetratge ex-
portat a l’escena. Teatre low cost. De 
butxaca. A quatre euros la peça. 
 «Més que de miniteatre es pot par-
lar de macroteatre, perquè l’acció es 
viu en primer pla. Els actors han de 
cuidar fins i tot la colònia que por-
ten perquè el públic és a dos pams», 
va explicar Pep Armengol, que diri-
geix Silvia Sabaté i Octavi Pujades a 
Tinc una cita amb Carla Bruni... o dues, 
de Daniel  Benito. Els 12 minuts de 
la peça no donen per aprofundir en 
els personatges. «Són obres lleuge-
res, divertimentos. Aperitius en el 
lleguatge gastronòmic», va precisar 
Armengol. 
 
ESPAI DE TROBADA / La programació es 
renovarà cada mes amb peces al vol-
tant d’una temàtica comuna (Un 
gran día ha inspirat la primera tan-
da) i està oberta a tots els artistes que 

rell seran mare i fill, davant d’un te-
levisor apagat, a Con la muerte en los si-
llones. 
 Va ser Amparo Miralles, exdirec-
tiva de Gestmusic i directora de Do-
bleFilo Produccions, qui va impul-
sar el projecte després de compro-
var l’èxit del format a la capital. 
Aviat va trobar el suport de l’ajun-
tament, que ha aportat 33.000 eu-
ros per a una iniciativa que s’ajus-
ta com un guant a l’estratègia mu-
nicipal de revitalització del barri i, 
en particular, de la zona de la plaça 
de Salvador Seguí. 

 Ara, mentre a les parets negres de 
Miniteatres s’explicaran històries 
diverses, al carrer de Robador conti-
nuarà l’espectacle de l’ofici més vell 
del món. Un xou que ahir va quedar 
interromput voluntàriament per 
l’arribada dels representants muni-
cipals, però assumit sense embuts 
pel nou club. «¿Ja se n’han anat? ¿Po-
den tornar al carrer?», li va pregun-
tar una vella madame, amb el bastó a 
la mà, a Fuentes. «Per nosaltres, po-
den fer el que vulguin», li va dir. L’es-
pectacle ha de continuar... a dins i a 
fora. H 

UN NOU CONCEPTE DE TEATRE ‘LOW COST’ ENFRONT DE  LA CRISI

33 Pep Armengol (amb la seva gosseta Gilda), Anna Bellmunt, Silvia Sabaté, Àngel Amazares i Tonino, ahir en una sala.

ANNA BRUGES

vulguin participar-hi. Amb bar i res-
tauració, el club Miniteatres aspira 
també a convertir-se en un espai de 
trobada del sector.  
 Carlos Fuentes –actor que va acon-
seguir la glòria amb la pel·lícula An-
tàrtida– s’ha implicat en el projecte 
com a vicepresident. Actuarà, amb 
Anna Bellmunt, Anna Gras i Àngel 
Amazares, a la comèdia Swingers, 
amb guió i direcció d’aquest últim. 
Tonino i Eloi Yebra afrontaran, amb 
la quinzena d’espectadors, el dia de 
la fi del món a El refugio, mentre Mò-
nica Lucchetti i Daniel Cuello-Espar-


