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Please Wait, Xevi Pigem & La
casa en Llamas, Cru! i Impúdics
van sonar fort ahir a la nit a Giro-
na, dins del festival Territori Un-
derground, un circuit d'entitats
musicals a les comarques gironi-
nes que té com a objectiu pro-
moure els grups emergents.  El fes-
tival celebrava la seva segona edi-
ció, i tenia com a seu per primera
vegada la ciutat de Girona. Cen-
tenars de persones es van aplegar
a la plaça dels Jurats entre les set de
la tarda i les dotze de la nit, per dis-
frutar de la música i de l’ambient
que s’hi va crear.

Territori Underground té com a
objectiu promoure els grups emer-
gents dins i fora dels seus escena-
ris habituals, la difusió de la mú-
sica independent manufactura-
da i la creació d’una plataforma
d’entitats i associacions que es
dediquen a la música a Girona,
per –segons expliquen els seus
portaveus– «demostrar que la mú-
sica independent segueix cent per
cent activa a les comarques giro-
nines». Diverses associacions mu-
sicals gironines (Orella Activa, So-
roll, ATV, Atzavara, El Mini i Fre-
nopàtic) s'han reunit per fer pos-
sible aquest projecte, que ahir ce-
lebrava la segona edició a les co-
marques gironines. 

Els Please Wait són un trio de
Sant Felliu de Guíxols format per
nois d’entre 16 i 19 anys. Estan in-
fluenciats pel posthardcore i l'emo
dels 90.

Xevi Pigem va presentar Las
tres gracias,  un capritx musical de
pop en castellà en què s'ha deixat
acompanyar per amics que con-
fien a cegues en la seva obra, com
el barceloní  Joan Colomo o la for-

mació de pop-folk valenciana  Sè-
nior i el Cor Brutal.

Cru! està format per quatre
membres provinents d’altres ban-
des musicals d eles comarques
de Girona. Es tracta d’un projecte
musical amb una amalgama d’in-
fluències que van des de la músi-
ca negra, passant pel rock més
woodstonià i psicodèlic fins els
clàssics de la banda sonora de la
Generació X.  

La banda de punk-rock Impú-
dics, al seu torn, es van formar a La
Bòbila (Palafrugell) a l'estiu del
2011 i ahir va presentar el seu pri-
mer àlbum, «Pit i Collons», gravat
el desembre de 2013 i autoprodu-
ït, que van publicar a principis de
2014. 

GIRONA | A.S.

Sis associacions musicals converteixen
Girona en Territori Underground
El festival, que celebrava ahir la segona edició, vol promoure els grups emergents gironins

Les actuacions van tenir lloc en un escenari instal·lat a la Plaça dels Jurats de Girona
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La crítica nord-americana ha elo-
giat la primera traducció a l'anglès
d’El Quadern Grisde Josep Pla, pu-
blicada als EUA sota el títol The
Gray Notebook, amb traducció de
Peter Bush.  L'obra, publicada per
NYRB Classics, s'ha guanyat el favor
dels crítics i ha merescut elogioses
ressenyes de mitjans de comunica-
ció com The New York Times, Book
Review oThe Paris Review.

En elNew York Times, l'escriptor

i crític literari Alan Riding escriu so-
bre la capacitat de no envellir de l'es-
criptura de Pla: «La Catalunya re-
tratada en El Quadern Grispot sem-
blar una terra llunyana . Però el
que sobreviu en les seves pàgines és
un testimoni vibrant de la força de
la paraula per transcendir en el
temps» i afegeix que «en la major
part del llibre, Pla sembla estar di-
rigint-se a mi avui dia».

L'escriptora, crítica , editora i
traductora Valerie Milers afirma a
The Paris Reviewque Josep Pla és el
secret millor guardat de la literatu-
ra europea del segle XX i emfatitza
que «és impossible llegir Josep Pla i
no enamorar-se del seu paisatge
mediterrani, del seu Empordà natal,
de la seva tramuntana i de l'aroma

de suro cremat,  hipnotitza».
Per a l'Institut Ramon Llull, «la tra-

ducció de l'obra al francès el 2013 per
l'editorial Gallimard i la d'ara a l'an-
glès que publica NYRB Classics
marquen dues fites en la traducció
de la literatura catalana, no només
per la importància de l'obra, sinó pel
prestigi de les editorials».

A NYRB Classics, Pla comparteix
catàleg amb autors com Lampedu-
sa, Moravia o Puixkin.

El traductor Peter Bush (Spal-
ding, Regne Unit, 1946) és catedrà-
tic de traducció literària en les uni-
versitats de Middlesex i East Anglia
i ha traduït a l'anglès autors com Juan
Goytisolo, Teresa Solana, Quim
Monzó, Mercè Rodoreda o Valle-In-
clán.
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La crítica Valerie Miers diu
que Pla és «el secret més
ben guardat de la literatura
europea del segle XX»



Els crítics americans descobreixen Pla i
elogien la traducció d’«El quadern gris»

El periodista i escriptor gironí Jo-
sep Pastells va ser el guanyador de
la 26a edició del Premi de Novel·la
Breu Ciutat de Mollerussa amb
l’obra La síndrome de Pèlach Ca-
nyes, una sàtira sobre la degrada-
ció del món laboral a partir de
l’experiència d’un periodista obli-
gat a treballar per a un empresari
sense escrúpols. «Una novel·la
fresca, àgil i ben escrita que també
ens fa una reflexió sobre el paper
del periodisme quan s’ha de ven-
dre als interessos dels poderosos»,
segons Josep Borrell, president del
jurat.

El guanyador dels 5.000 euros
amb què està dotat aquest premi
que concedeix l’Ajuntament de
Mollerussa, i al qual han concursat
43 originals, ha publicat 10 llibres
de narrativa i ha obtingut el Marian
Vayreda amb Vida i Miracles d’O-
dell Kraus, el Just Manuel Casero
amb Pell de cilici i el Vall d’Albaida
de literatura eròtica amb Vides
lascives. Actualment col·labora
amb mitjans com el diari Ara, la Re-
vista de Girona i el setmanari Ser-
mos Galiza així com també a les re-
vistes Girones i GironaCultura.

L’accèssit dotat amb 1.000 euros,
el va guanyar Susagna Aluja. El ve-
redicte es va donar a conèixer ahir
en un acte literari que va tenir lloc
a la Sala de Ball del Teatre L’Amis-
tat i que va ser conduït per l’actriu
Mercè Arànega. 

En el transcurs de la vetllada, la
companyia Teatre de Butxaca va es-
trenar l’obra breu Un vol de coloms,
de Manuel Molins, que va comp-
tar amb l’acompanyament musical
del pianista i compositor, David
Pradas.
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Josep Pastells
guanya el premi
de novel·la 
breu Ciutat de
Mollerussa

Centenars de persones van passar pel festival. 
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«Un trozo invisible de este mun-
do», una idea original de Juan Die-
go Botto dirigida per Sergio Peris-
Mencheta i interpretada pel mateix
Botto i Astrid Jones i que opta a sis
premis Max de Teatre, arriba avui
(21h) al Teatre Municipal de Giro-
na.

L’obra és un compendi de cinc
monòlegs que recullen les expe-
riències de cinc personatges que vi-
uen, de manera directa o indirecta,
l’experiència de la migració i l’exili,
«dos temes que es freguen i es con-
fonen», tal com considera el seu au-
tor. Un agent de policia que creu que
en aquest país ja no hi cap ningú

més; un immigrant que truca des
d’un locutori a la seva dona per ex-
plicar-li com va tot en la distància;
una dona subsahariana que expli-
ca al seu fill com va viatjar a Euro-
pa i els obstacles que va trobar al ar-
ribar al «primer món»; un jove que
relata la seva experiència amb la tor-
tura a l’Argentina dels anys setanta,
i un home que amb sarcasme filo-
sofa sobre el que suposa estar lluny
de casa i perdre-ho tot per l’exili po-
lític. Totes les històries parteixen
d’experiències reals recopilades pel
mateix Botto. Amb Un trozo invisi-
ble de este mundo es consolida la
carrera de Juan Diego Botto com a
autor-actor .
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Juan Diego Botto porta a
Girona la seva creació «Un
trozo invisible de este mundo»


