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Els millors grafiters del món 
converteixen Girona en una galeria

sempre grisa de la ciutat”, afirma 
Masó. A tocar el viaducte, en un la-
teral de la llar d’infants El Querubí, 
108 ha pintat una de les seves repre-
sentacions gegantines i misterioses, 
una forma amorfa que s’estén sobre 
els maons descarnats de l’edifici. 

Amb la majoria de les obres aca-
bades –el festival es va iniciar el 9 de 
juny i finalitzarà aquest dissabte–, 
moltes parets del Barri Vell, Sant 
Narcís i l’Eixample duen el segell 
Milestone. Evocadores i dramàti-
ques siluetes negres de Sam3, abs-
traccions geomètriques de Momo, 
estranyes figures animalistes de 
Delphine Delas... totes aquestes cre-
acions varien la fesomia urbana i fan 

honor al lema del festival: “Pen-
sar i pintar la ciutat”. “Aquest any 
ens hem reformulat, abandonant 
la part musical i combinant el 
treball dels artistes amb exposi-
cions”, subratlla Nacho Moltó, 
l’altre codirector de Milestone. 
El centre cultural La Mercè acull 
fins dissabte treballs de galeria de 
Blu, Erica il Cane, Sam3 i Vhils.  

Moltó assegura que una de les 
parts més interessants del pro-
jecte és la interacció entre els ar-
tistes, que s’allotgen a l’Era de 
Can Burguès, una masia situada 
a prop d’Anglès. “Ja comencem 
a tenir anomenada, però això no-
més és el principi”, avisa.e

El mural del murcià Sam3, que ha pintat un seguit de siluetes 
negres emmirallant-se en un feix de llum. DAVID BORRAT

El festival Milestone es consolida com a cita clau de l’art urbà

ART

L’art urbà i el pensament són els dos 
grans eixos de la tercera edició del 
festival Milestone Project, que ha 
dut a Girona alguns dels millors ar-
tistes dels grafitis del món: el suec 
Akay, el francès Delphine Delas, els 
nord-americans Brad Downey i 
Momo, l’espanyol Sam3, l’alemany 
Boris Hoppek, els italians Cyop & 
Kaf i 108 i el duet ucraïnès Interes-
ni Kazki. Aquests fenòmens de l’art 
gràfic porten a molts racons de Gi-
rona imatges, sons i colors que van 
més enllà del que es viu habitual-
ment a la ciutat i van esquitxant-la 
de peces d’art fins a formar una gran 
galeria d’art urbà. 

“Els mateixos artistes diuen que 
probablement és el millor festival 
estatal i un dels grans d’Europa. 
Molts d’ells estan acostumats a tre-
ballar en espais restringits i es me-
ravellen de les facilitats que reben 
aquí”, destaca Xavier Masó, codi-
rector de Milestone, mentre mostra 
les creacions minimalistes de Boris 
Hoppek (personatges d’ulls i bo-
ques enormes amb aspecte de tò-
tems africans) i Cyop & Kaf (figures 
estilitzades molt habituals al centre 
i la perifèria de Nàpols) a les colum-
nes del viaducte a Bonastruc de Por-
ta. “És una proposta molt contem-
porània; en espais com aquest, so-
ta les vies, fa més amena una part 
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 Antoni Vives i Wajdi 
Mouawad, premis Llibreter

“Guinea servia per l’exotisme, 
perquè Cadaqués segueix sent un 
lloc més exòtic del que tothom es 
pensa. I Guinea jugava al joc de 
petita societat a què Cadaqués 
també juga”, va afegir.  

El premi a l’autor estranger, el 
Llibreter a altres literatures, va 
ser per a l’original i contundent 
Ànima, de Wajdi Mouawad (Pe-
riscopi / Destino). L’autor de la 
trilogia teatral La sang de les pro-
meses, en la qual s’inscriu la po-
pular Incendis, dóna la paraula a 
animals, gossos, ocells, insectes 
i rèptils, per explicar la recerca 
del protagonista de l’assassí de la 
seva dona. L’escriptor d’origen li-
banès va enviar una nota d’agra-
ïment: “Aquest premi m’emocio-
na pel seu caràcter hospitalari i 
polític, quan Europa ha votat una 
tendència a la desconfiança, un 
premi atorgat a un estranger no 
pot ser sinó una feliç manera de 
resistir a la brutalitat”.  

El premi a l’àlbum il·lustrat va 
ser per a Aquest barret no és meu, 
de Jon Klassen (Milrazones). El 
guardó se li va atorgar per ser sor-
prenent, alhora senzill i “genial-
ment impertinent”.e

Antoni Vives en l’anunci, ahir, 
dels guardonats amb el Premi 
Llibreter al Palau Robert. ACN
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El Gremi de Llibreters de Catalunya 
va anunciar ahir els tres títols que 
ha reconegut amb el XV Premi Lli-
breter 2014, un guardó que no té do-
tació econòmica però té dotació en 
espècies: el compromís dels llibre-
ters de prescriure aquestes obres 
entre el gran volum de novetats de 
les lleixes de les botigues. El Premi 
Llibreter de literatura catalana va 
ser per a I demà, el paradís, d’Anto-
ni Vives (La Magrana). El tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament de Barce-
lona i col·laborador de l’ARA fa un 
viatge literari del Cadaqués aïllat 
dels anys 20 i 30 fins al dels estiue-
jants progres i els artistes trenca-
dors dels 60, passant per la Guinea 
en temps de Fernando Poo, quan 
era una colònia espanyola. L’autor 
va explicar que volia teixir la histò-
ria a partir de dos llocs simètrics: 
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El testimoni real d’una 
companyia afganesa 
puja al Teatre Lliure 

TEATRE

Un immigrant afganès fa de vigilant d’un teatre. De 
nit, una desena de companys li demanen refugi 

per resguardar-se del fred. Durant aquelles hores, re-
velen els seus somnis i malsons des de la condició d’im-
migrants. Hélène Cinque dirigeix La ronde de nuit, una 
creació col·lectiva que explica les vivències reals ficci-
onades d’una companyia d’actors afganesos de dife-
rents ètnies. L’obra, que es pot veure al Teatre Lliure 
des d’avui fins diumenge, estira el fil de qüestions de-
licades, com “l’estupidesa de l’integrisme, la bogeria 
de la manipulació de l’islam”, diu la directora. “Volia que 
deixessin de lamentar-se pel que els falta i que mires-
sin endavant, que parlessin de la vida a França, del pro-
grés, del que han rebut. Ara tenen les seves famílies 
aquí, parlen francès, poden distanciar-se i criticar la 
mare, el pare, la seva cultura. Però encara hi ha coses 
que no s’autoritzen a viure. Estan penjats a l’Skype. Te-
nen por de perdre la seva identitat”, explica la directo-
ra, que descriu la batalla per obrir de mires unes per-
sones que van viure l’entrada dels talibans a Kabul amb 
4 anys. “Ells no parlen de racisme, perquè per la seva 
educació molts ho són, sinó de terrorisme. Senten que 
se’ls considera terroristes talibans”.  

El Théâtre Aftaab va néixer fruit dels tallers que Ari-
anne Mnouchkine (directora de Le Théâtre du Soleil de 
París) va fer a Kabul el 2005. Després de tres setma-
nes de stage, va proposar als millors actors de crear una 
companyia. Els primers anys es reunien allà, fins que 
van aconseguir els visats per traslladar-se a París ara fa-
rà tres anys. La gira de l’espectacle permetrà que els pu-
guin renovar per tres anys més. 

LAURA SERRA ❊ BARCELONA

Els catorze intèrprets del Théâtre Aftaab podran reno-
var visats gràcies a la gira de ‘Le ronde de nuit’. M.LAURENT 


