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Més enllà de les grans franquícies i
d’Amazon, hi ha vida. Ho demos-
tren diàriament les llibreries de bar-
ri, beneïdes siguin. Petita només en
metres quadrats i referència indefu-
gible de les activitats culturals del
Poblenou els últims 30 anys, la lli-
breria Etcètera va coorganitzar ahir
un acte modèlic, amb la
Comissió de la Dignitat
i l’Arxiu Històric del
Poblenou: la presenta-
ció del llibre Del
Poblenou a la batalla de
l’Ebre, de Miquel Vidal.
L’obra està basada en

els records de Francesc
Febrer, el Paco, mem-
bre de la lleva del bibe-
ró, ferit de guerra i un
de tants herois oblidats,
d’un bàndol i de l’altre,
que es van jugar la vida
quan eren uns nens en
defensa d’un ideal o per-
què no els quedava més
remei. Desgraciada-
ment, el llibre ja no el
podrà llegir el seu prota-
gonista, que va morir
l’any passat. Però sí que podran lle-
gir-lo els seus nebots i el seu germà,
que ahir eren presents en un acte
en què va quedar petita la sala de
conferències del centre cívic de
Can Felipa, a la plaça del reporter
Josep Maria Huertas, un nom sota
l’advocació del qual s’haurien de po-
sar tots els periodistes de la ciutat.
En realitat, tots els periodistes, i
més en aquests temps de conferèn-
cies de premsa amb teles de plasma

i en què no s’admeten preguntes.
L’acte va servir perquè per prime-

ra vegada es projectés davant el pú-
blic una part de l’arxiu perdut de
Francesc Boix, un altre nen soldat
que va acabar al camp d’extermini
de Mauthausen. Un heroi. Com
Antoni Garcia, de Tortosa, i tants
d’altres injustament oblidats.
Francesc Boix i els seus companys
de captiveri que treballaven al labo-
ratori fotogràfic del camp es van ju-
gar la vida, robant negatius que van

ser utilitzats després com a prova
de càrrec a Nuremberg.
Les fotos perdudes, que s’havien

de subhastar a França davant la de-
sídia de la Generalitat, van ser com-
prades gràcies a una iniciativa de la
Comissió de la Dignitat i l’ajut eco-
nòmic de 47 particulars, alguns dels
quals eren ahir a la sala. Una part
molt important del material reflec-
teix escenes del front d’Aragó i la ba-
talla de l’Ebre, on Francesc Boix va

arribar amb tot just 17 anys.
Aquests són els escenaris també del
llibre deMiquel Vidal. La presenta-
ció de la seva obra va ser una ocasió
ideal per a l’exposició de les fotos,
que acabaran a l’Arxiu Nacional de
Catalunya i seran objecte d’una
mostra el 2014.
La lectura deDel Poblenou a la ba-

talla de l’Ebre, que parla d’un mili-
cià que va combatre durant tota la
guerra amb els mateixos pantalons,
els que es va emportar de casa seva,

fa posar la pell de galli-
na. Com les fotos. Pep
Cruanyes, portaveu
de la Comissió de la
Dignitat, va donar les
explicacions. “Aquest
oficial va morir poc
després de fer-se la
instantània. Aquest al-
tre va ser afusellat al
Camp de la Bota”. A
les imatges es veuen
nens, amb esparde-
nyes i fusells, i homes
de cap a peus (a la lle-
va del biberó també
van ser cridats homes
dequaranta anys). No-
més els oficials ana-
ven ambuniformes re-
glamentaris. Ahir, per
un moment, tots ells

van ser rescatats de l’oblit gràcies a
altres herois anònims. Fills o veïns
del Poblenou, com el representant
de la Comissió de la Dignitat i de
l’Arxiu Històric local. O com el ma-
teix escriptor, Miquel Vidal, i els
responsables d’aquesta petita gran
il·lusió que és Etcètera.
Llarga vida a la lectura i als lli-

bres que ens impedeixen oblidar. I
llarga vida a Etcètera i totes les lli-
breries de barri.c

Avantguardaoperística

Elbluesdel
Servicaixa

CRÍT ICA DE ÒPERA

Mauthausen i el Poblenou

L
a Festa del Cinema és notícia per l’assis-
tència massiva d’espectadors. L’eufò-
ria, però,maquilla circumstàncies i pre-
sagis que conviden al dubte. Per exem-

ple: que per comprar una entrada t’hagis de regis-
trar a través d’internet (per quins set sous? Per
què no puc comprar l’entrada i prou?) o que, com
passa amb moltes malalties, aquest èxit no sigui
la revifalla fugaç d’un col·lapse imminent. Uns
dies abans de la Festa es va produir un fet anecdò-
tic que no va tenir cap repercussió als mitjans: ja
no es poden comprar entrades de cinema als cai-
xers automàtics. D’ara endavant, qui vulgui com-
prar entrades haurà de fer-ho per internet i els
caixers només li serviran per recollir-les. Quan
me’n vaig assabentar vaig recórrer els caixers del
districte com una ànima en pena, amb l’esperan-
ça de trobar-ne un que es rebel·lés contra aques-
ta decisió. Un dels grans moments de la meva vi-
da com a usuari de cinemes va ser quan es va
posar en marxa el Servicaixa. Fins aleshores
m’havia resignat a fer cua a les taquilles, no pas
perquè hi hagués molta gent sinó perquè volia
triar la butaca i patia pensant que la sala potser
s’ompliria. A les cues hi vaig conèixer molta gent
–i vaig superar la por que em feia l’acomodador
del cinema Arkadin–, però també hi vaig perdre
molt de temps. Quan, en un gran dia per a la hu-
manitat, La Caixa va anunciar el servei de venda
d’entrades anticipades vaig plorar d’emoció i de
gratitud. Davant de la pantalla, vaig aprendre a
buscar la pel·lícula i a modificar la tria del seient
si no estava d’acord amb el que m’assignava la
màquina. No haver de fer mai més cua i poder
arribar al cinema a l’hora en punt –després dels
anuncis no especialment inspirats que conviden

la gent a bai-
xar-se aplica-
cions per mò-
bil o a partici-
par a la Festa
del Cinema
després d’ha-
ver-se regis-
trat– era un
avenç impor-

tant. Un avenç que ara m’obligarà a passar per
dos processos: necessitaré un ordinador o un
smartphone per fer la compra i un caixer per re-
collir les entrades. Quan he preguntat (a mitja
dotzena de sucursals) per què ho havien deixat
de fer, les respostes han estat decebedores. Em
diuen: “Ara ho pots fer a través d’internet”, però
nom’expliquenper què han deixat d’oferir el ser-
vei (és habitual en l’àmbit de l’atenció privada i
pública: preguntes una cosa i te’n responen una
altra). Finalment, un apoderat més experimentat
a treure’s la gent pesada del damunt m’ha expli-
cat que han deixat de fer-ho “perquè no els surt a
compte”. És un argument respectable però per-
vers, perquè a mi tampoc em surt a compte tenir
els diners a la llibreta però el sistema m’imposa
aquest conducte per poder cobrar i pagar rebuts
i factures. Quan comento lameva estranyesa i de-
cepció amb altres cinèfils, però, em diuen el ma-
teix que els empleats de La Caixa: “Fes-ho per
internet”, com si fos la cosa més natural del món
i no fos cap problema i com si jo només fos un
vell irritable, anacrònic i torracollons.

EL MIRADOR

L’auditori i el reflex d’una de les fotos de Francesc Boix

Dido & Aeneas reloaded

Música: Raquel García Tomás,
Octavi Rumbau, Xavier Bonfill
i Joan Magrané
Intèrprets:Maria Hinojosa, Anna
Alàs Jové
Director: Jordi Pérez Solé
Lloc i data: Reial Acadèmia de Me-
dicina de Barcelona (23/X/2013)

JAUME RADIGALES

Comentàvem fa uns mesos en
aquestes mateixes pàgines que els
camins de l’òpera són infinits, i que
el gènere, lluny d’haver mort, pre-
senta una salut de ferro. Dimarts, el
reportatge de Maricel Chavarría
constatava igualment diverses pro-

postes que tenen lloc a casa nostra,
independentment del centre operís-
tic per antonomàsia, que és el Li-
ceu. El text de la meva col·lega feia
referència a Òpera de Butxaca i No-
va Creació, una iniciativa que té
vint anys de vida, al llarg dels quals
ha demostrat tenir una autonomia
avalada per una saludable evolució.
Enguany, Dido & Aeneas reloaded
ha estat l’encàrrec fet a quatre joves
compositors, formats aquí i, en al-
guns casos, residents a Anglaterra i
França. Tots quatre han revestit el
drama original amb text de Nahum
Tate imúsica de Purcell.Música no-
va per a unmite sempitern, ben ser-
vida per propostes suggeridores,
unes més interessants que d’altres,
però amb una indiscutible unitat.
Proposta, per tant, aplaudible imolt

recomanable, i tan sols lamentable
per l’única funció oferta i en un es-
pai tan suggerent com l’Amfiteatre
Anatòmic de la Reial Acadèmia de
Medicina.
Ple de gom a gom, el públic va se-

guir amb atenció l’espectacle sen-
zill, minimalista però molt ben tre-
ballat per Jordi Pérez Solé ambdra-
matúrgia de Cristina Cordero. Es-
plèndida direcció d’actrius al servei
de dues cantants esplèndides, la so-
prano Maria Hinojosa i la mezzo
Anna Alàs Jové.
Deiamés amunt que cal lamentar

que tant de treball quedi reduït a
una sola funció. L’avantguarda o, si
es vol, la nova creació, hauria deme-
rèixer més atenció als nostres ges-
tors culturals: dimecres a la nit hi
havia moltes cares conegudes, bàsi-
cament delmón del teatre i la músi-
ca de casa nostra. Però cap repre-
sentant d’organismes públics de ca-
sa nostra.c

ÀLEX GARCIA

Quan La Caixa va
anunciar el servei de
venda d’entrades
vaig plorar d’emoció

Domingo Marchena

Sergi Pàmies


