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Genètica. 
L’origen dels
cognoms, al
descobert

Home compromès
Pau Casals no només va destacar com un dels millors violoncel·listes del món,
sinó també per la seva lluita incansable en defensa de les llibertats i la pau
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En data 12 de juny de 2013 i amb número
general d’entrada 2013/6670, l’empresa Fo-
mextur SA sol·licita llicència per a la implan-
tació de dues pistes de pàdel amb ús provi-
sional dins de l’àmbit del Playa Mont-roig
Càmping Resort a l’N-340 pk 1136 de Mont-
roig del Camp. La qual cosa s’exposa al pú-
blic durant el termini de vint dies més, de
conformitat amb allò que preveu l’article 54
apartat 1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme, per tal que els interessats
puguin examinar l’expedient i formular-hi les
al·legacions que considerin convenients. La
documentació es pot consultar a l’oficina
municipal de Miami Platja, c. de Sòria, 14, en
horari de 9.00 a 14.00 h, de dilluns a diven-
dres (exp. 103/2013 ME).

Mont-roig del Camp, 15 d’octubre de 2013
L’alcalde,
Ferran Pellicer Roca
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Des del 2080 fins a la ma-
tinada de l’11 de setembre
del 1714. El viatge en el
temps d’Otger, un home
que recordarà la seva
aventura de quan era un
noiet (tot convivint amb
els herois de l’11 de se-
tembre), permet cons-
truir un espectacle musi-
cal que navega de la comè-
dia (el xoc còmic d’un noi
del segle XXI amb els ciu-
tadans que defensen Bar-
celona) a l’èpica (el sacrifi-
ci dels defensors de la mu-
ralla). L’obra de Zitzània
Teatre s’estrena avui a la
sala Moragues del CC
Born. Té previstes dues
sessions més, els dies 15 i
22 de desembre. Si a la
primera funció les entra-
des ja estan exhaurides,
encara queda alguna loca-
litat per a les dues ses-
sions següents.

La peça inclou el rigor
històric de l’última lluita a
les muralles de Barcelona
i, d’una altra banda, un fi-
nal fantasiós en què s’in-
tueix una Catalunya inde-

pendent. Zitzània Teatre
construeix l’obra amb una
trentena d’actors (una
vintena són del grup ama-
teur Gespa del Centre de
Sant Pere Apòstol) i músi-
ca de Toni Xuclà. Tot i que,
en algunes peces, cantin
tot el grup, la narradora
(Aina Sánchez) expressa-

rà musicalment els pensa-
ments dels protagonistes.
Marc Balaguer (Polseres
vermelles) és l’actor me-
diàtic que s’integra al re-
partiment que completen
Feliu Formosa, Ricard
Farré, Pep Cortès, Pau Vi-
nyals, Elena Tarrats i la
pianista Marina Miralles.

L’obra, pensada per emo-
cionar tot tipus de públic,
està adreçada a joves de 12
anys en amunt.

Pere Planella ja va idear
amb Víctor Aleixandre
Trifulkes de la Katalana
tribu, un viatge pel llibre
d’història catalana d’una
noia africana adoptada

que repassava la lliçó per-
què tenia un examen l’en-
demà. Acabava anun-
ciant la seva voluntat de
ser, un dia, presidenta de
Catalunya. Ara, segons
insinua l’autor, aquesta
peça, amb un punt volgu-
dament imaginatiu, plan-
teja la possibilitat que una
nena com aquella pogués
governa el país. Per Alei-
xandre, el 1714 no va ser
una derrota: l’èpica de
lluitar fins al final, dóna
motius avui per creure en
la història, “sense aquella
èpica, avui no seríem en
aquesta conjuntura. “La
societat civil va molt per
davant de l’administra-
ció”, lamenta Planella. ■

Salt mortal al 1714
Jordi Bordes
BARCELONA

Zitzània Teatre presenta al Born un musical rigorós sobre la
caiguda de la ciutat el 1714, un cant inequívoc a la independència

Un instant de l’obra en què es creuen herois del 1714 amb el jove del segle XXI ■ MARC COLOM

Uns trenta actors
intervenen en
aquest musical
èpic, pensat per
emocionar un
públic jove


