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La cultura 
s’enfronta a 

l’‘statu quo’ amb 
les seves armes

●● La guillotina Iago Pericot és un 
dels artistes més brillants i lúcids 
del nostre país. I combatiu. Al Grec 
2014, i després a la Fira de Tàrrega, 
estrenarà una instal·lació perfor-
màtica titulada La guillotina. La 
idea permetrà una catarsi de l’es-
pectador, que podrà posar a la mà-
quina revolucionària el cap d’algú o 
el que més l’encengui. El fi metall 
caurà sobre ella o ell amb un joc en 
què els espectadors faran servir una 
tauleta. Bravo Iago. 

● Pablo Hasél N’hi ha d’altres que 
són menys metafòrics, com el can-
tant lleidatà de hip-hop Pablo Ha-
sél, condemnat per la sala tercera de 
l’Audiència Nacional per enalti-
ment del terrorisme a les seves can-
çons. Entre elles, n’hi ha una titu-
lada Muerte a los Borbones, amb 
més de 300.000 visites, que es va 
anticipar al debat actual sobre mo-
narquia o república. Que hi ha ma-
la llet a les seves lletres i que el noi 
canta el que molts pensen i diuen als 
cafès és ben cert. Són, en tot cas, 
crits des de la ràbia, figures literà-
ries sobre com la societat admet 
com a lamentables certes morts i 
d’altres les qualifica d’assassinats, 
com situa la violència d’uns margi-
nats que criden a les portes del Par-
lament a l’altura del delicte. ¿És que 
no poden fer-se sentir? La seva és 
una diarrea provocada per l’alimen-
tació de productes tòxics i l’enveri-
nament de la democràcia. Però cal 
recordar que Europa aplaudeix els 
que van entrar al Parlament d’Ucra-
ïna, que Espanya ha aplaudit els in-
surgents a Tunis, Líbia, Egipte, Sí-
ria. La llei: una qüestió de fronteres 
físiques i d’interessos. 

● Mongolia, el musical Darío 
Adanti i Edu Galán no tenen vergo-
nya. Sigui dit amb admiració, que no 
censura. Ells són dos dels sis editors 
de la revista satírica Mongolia. Són 
hiperactius i toquen tots els instru-
ments que se’ls posen a l’abast. Ai-
xí que han decidit fer un musical 
que posa en escena l’esperit canalla, 
irreverent, antimonàrquic i xulesc 
de la lletra escrita. Però, no ens en-
ganyem, el que es va poder veure al 
Casino de l’Aliança del Poblenou no 
és el mateix. Una bona dosi d’ironia 
pot donar per a un acudit gràfic, i 
una crítica satírica per a un article 
de trenta línies, però hora i mitja de 
funció obliga a moltes idees i, esclar, 
no totes són bones. Però és que els 
nois no són precisament actors. Ac-
tuen, això sí. I fan gràcia en alguns 
moments. Edu Galán, qui més en fa. 
Però res més. Que segueixin amb la 
revista, que bona falta ens fa.e
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De ferralla de l’Hidro a peça de museu 

1903, la Rambla de Figueres, el mu-
seu exhibeix un grup hidràulic com-
plet (rodet de turbina Pelton, gene-
rador i regulador) que, durant la pri-
mera dècada del segle passat, funci-
onava a la Central de Vilallonga de 
Ter, al Ripollès, i una col·lecció de 
telèfons de paret amb caixa de rou-
re i caoba de la marca Ericsson. A les 
sales del centre, que ocupa 250 me-
tres quadrats, també s’hi poden tro-
bar comptadors, filtres d’oli, un am-
pli ventall d’aparells de mesura, re-
llotges de comandament, interrup-
tors de ganivetes i aïlladors de 
porcellana. “Són màquines senzilles 
i enginyoses, la majoria molt difícils 
de trobar perquè tenen més de cent 
anys i han quedat obsoletes”, apun-
ta Sergi Treviño, restaurador i con-
servador del fons històric d’Endesa. 

“Després d’adequar l’espai a 
l’actual normativa, tenim un mu-
seu modest però amb peces d’una 
importància singular”, remarca 
Rafael Miranda. Per la seva ban-
da, la directora general d’Ende-
sa a Catalunya, Isabel Buesa, afir-
ma: “Per fi podem gaudir d’una 
valuosa col·lecció del patrimoni 
industrial de casa nostra i de la 
història de l’electrificació de Fi-
gueres. Esperem que sigui molt 
útil per a la formació i els treballs 
de recerca sobre el procés d’inno-
vació tecnològica”. 

Amb un aforament per a 89 
persones, es podrà visitar cada 
dia entre abril i octubre, i la res-
ta de l’any, amb reserva. L’entra-
da val dos euros en tarifa general 
i un euro en reduïda.e

El museu exposa des d’un grup hidràulic complet fins a parallamps o telèfons. FUNDACIÓ ENDESA

Figueres obre el primer Museu de l’Electricitat de Catalunya amb 500 peces

EQUIPAMENTS

El primer Museu de l’Electricitat de 
Catalunya, promogut per la Funda-
ció Endesa i situat al carrer Sant Jo-
sep de Figueres, va ser inaugurat 
ahir després de mig any d’obres que 
han servit per adequar i obrir al pú-
blic unes instal·lacions que en els 
seus 26 anys d’existència només ha-
vien acollit visites concertades. El 
museu, ubicat en un antic magat-
zem de l’Hidro, com es coneixia po-
pularment la Hidroelèctrica de 
l’Empordà, exposa més de 500 pe-
ces procedents del fons històric de 
la companyia, que el 1977 va passar 
a formar part del grup Enher, absor-
bit el 1999 per Endesa. 

Aquestes peces, datades entre el 
1895 i mitjan segle XX, s’han pogut 
conservar gràcies a la tasca de Car-
les Cusí, nét del fundador d’Hidro-
elèctrica de l’Empordà, i de Joan Vi-
laboy, antic treballador de l’empre-
sa. Cusí ha dedicat els últims 30 
anys a recollir i documentar “ferra-
lla” de les centrals que la companyia 
tenia a les capçaleres dels rius Ter 
i Fluvià, mentre que Vilaboy ha res-
taurat i pintat les peces. El presi-
dent de la Fundació Endesa, Rafa-
el Miranda, va descobrir ahir una 
placa en què s’agraeix “l’interès” de 
la família Cusí i “l’esforç i la dedica-
ció” de Vilaboy, la vídua del qual va 
assistir, emocionada, a un acte que 
va reunir unes 50 persones. 

A més d’una col·lecció de para-
llamps de totes les mides i el primer 
llum de carbó que va il·luminar, el 
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Emilio Moreno evoca la Barcelona austriacista
lonines de l’arxiduc Carles, posava 
llum en partitures poc divulgades. 

Un concert no és una classe de 
musicologia i, per tant, és secun-
dari saber amb certesa si totes 
aquestes obres van ser inter-
pretades realment a la Bar-
celona de fa 300 anys. Els 
interrogants que acompa-
nyaven moltes de les da-
tes de suposada estrena 
reflectien l’element per 
força especulatiu de l’ope-
ració, però el factor deter-
minant és que Moreno va 
aplegar un grapat de peces de 
gran atractiu que oferien un re-
trat fiable de la música del mo-
ment, no debades tots els composi-
tors seleccionats van néixer entre el 
1670 i el 1680. El programa també 
evidenciava el gust per la música ita-
liana de l’arxiduc, amb fragments 
d’algunes de les primeres òperes 
(més aviat, serenates al·legòriques) 
que es podien haver escoltat en la se-
va cort catalana. Moreno tampoc es 
va oblidar del bàndol contrari, re-
presentat pel francès Charles Des-

mazures, que va compondre per 
al casament de Felip V. 

L’estil dinàmic i comunicatiu 
de La Real Cámara, impulsat 

pel violí de Moreno, va ser 
ideal per donar el caràcter 

adequat a cada peça. A la 
brillant resposta instru-
mental cal sumar-hi 
l’excel·lent Raquel An-
dueza: timbre fresc, fra-
seig radiant, agilitats se-
gures i dicció nítida; la 

soprano navarresa va es-
tar esplèndida en les àri-

es del baró d’Astorga, Cal-
dara i Albinoni. Menció espe-

cial mereixen les dues peces de 
compositors catalans, un concen-
trat motet de Francesc Valls, Flos 
Carmeli, defensat amb unció per 
Andueza, i el fascinant Tono a so-
lo con violines a la Virgen Ssma 
Candida hermosa azuzena de To-
màs Milans, d’un dinamisme rít-
mic que només podem definir 
com a típicament hispànic. I és 
que la història mai és tan rectilínia 
com ens agradaria.e
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Quotidià 
S’exposa el 
primer llum 
de carbó de  
la Rambla 
figuerenca
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Els al·lèrgics a les comme-
moracions poden estar 
embafats per la pluja 
d’actes que tenen el Tri-
centenari del 1714 com a 

excusa més o menys raonable. Ara 
bé, només els més tancats de ment 
no trauran profit de les oportunitats 
d’eixamplar coneixements que, re-
re la parafernàlia oficialista inevita-
ble, permeten efemèrides així. En el 
camp de la música, la recuperació 
del repertori relacionat amb l’èpo-
ca en qüestió, en especial obres que 
es podien escoltar a la Catalunya 
partidària de la dinastia Habsburg. 
Aquest va ser el camí seguit pel con-
junt La Real Cámara que lidera 
Emilio Moreno, amb un programa 
que, sota el títol Les músiques barce-
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Emilo Moreno i 
el seu violí 
lideren La Real 
Cámara.  
PALAU DE LA MÚSICA  


