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Avui la millor mare del món fa 60
anys. Per molts anys!

Avui la Iasmina Nicole Moisa fa 11
anys. Moltíssimes felicitats de part
de la teva família i amistats.

AVUI FELICITEM
ENVIEU UNA FOTOGRAFIA RECENT (FORMAT .JPG) AMB UN TEXT BREU AMB 48 H D’ANTELACIÓ
A LA DIRECCIÓ DE CORREU ELECTRÒNIC fets.diaridegirona@epi.es (INDICANT TAMBÉ EL DIA
EN EL QUAL VOLEU QUE SURTI PUBLICADA LA FELICITACIÓ)

L’espectacle «King Size» es va poder veure aquest divendres i dissabte a El Canal. 
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KING SIZE
Direcció: Christoph Marthaler. Intèrprets:

Tora Augestad, Bendix Dethleffsen, Michael
von der Heide i Nikola Weisse. �DIA:  14 i
15/11/2014. El Canal. Festival Temporada
Alta.

ikola Weisse, una actriu
de setanta-tres anys
amb aspecte de reina
d'Anglaterra, entra en

una habitació d'hotel de tons tur-
queses; va vestida de color blau i por-
ta una bossa de mà de pell marró.
S'asseu a l'enorme llit que presideix
la cambra i agafa un d'aquells estris
de fusta que per una banda són un

calçador i per l'altra una mà raquíti-
ca que permet gratar-se l'esquena en
casos d'emergència. L'utilitza com
una enorme forquilla per pescar els
espaguetis que s'amaguen dins la
seva bossa de mà, que reposa sobre
la falda. Se'ls va empassant a poc a
poc i amb parsimònia, mentre el pú-
blic riu, torbat, però encuriosit.
Aquesta és només una de les escenes
surrealistes amb les quals Chris-
toph Marthaler ha construït el seu
darrer espectacle, que divendres i dis-
sabte va passar pel Canal de Salt i que
té com a element principal aquest llit
mida King Size que dóna nom al
muntatge. Entorn (o sobre) d'a-
questa peça del mobiliari que per a
uns és un espai de desig i passió, per
altres de somni, de malson o de la
desconnexió total que ofereix un
bon son, pivoten les accions de qua-
tre personatges: la septuagenària,
una parella formada per Tora Au-
gestad i Michael Von Der Heide i un
pianista que interactua amb ells,
Mr. Dethleffsen. Són accions ab-
surdes i sense sentit –tres personat-
ges cantant amagats dins un arma-
ri o una dona menjant fulles d'en-
ciam traient el cap de sota el llit, per
exemple– ni cap fil argumental que

les uneixi, més enllà d'una atmosfe-
ra d'estranyesa vertebrada pel sur-
realisme i la música, l’única via de co-
municació possible en aquest es-
trambòtic escenari. Schuman, Jack-
son 5 o algun tema de la cançó fran-
cesa són interpretats pels actors/mú-
sics/cantants de King Size, mentre
l'espectador decideix si compra o no
aquest concepte de teatre que, com
els mobles prefabricats suecs, en-
treguen al consumidor els elements
estructurals i l'obliguen a esforçar-se
i rumiar per a obtenir el resultat de-
finitiu. «A mi m'ha faltat el manual
d'instruccions», deia un espectador
de Salt al veí de butaca després dels
aplaudiments finals.
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«L'utilitza com una enorme
forquilla per pescar els
espaguetis que s'amaguen
dins la seva bossa de mà, que
reposa sobre la falda»

«Són accions absurdes i sense
sentit ni cap fil argumental que
les uneixi, més enllà d'una
atmosfera d'estranyesa
vertebrada pel surrealisme»

Un grup de científics i enginyers
ha creat a Barcelona la company-
ia Celestia Aerospace, amb l’ob-
jectiu de desenvolupar i llançar a
l'espai satèl·lits de baix pes usant
un avió militar rus Mig-29 super-
sònic, que posarà en òrbita els
nanosatèl·lits adossats a míssils
arrowdesactivats que dispararà a
l'espai. 

Segons va explicar el cap d'o-
peracions de vol de la companyia,
Daniel Ventura, que serà un dels
pilots que posarà en òrbita els na-
nosatèl·lits, estan estudiant la pos-
sibilitat d'utilitzar l'aeroport de
Lleida-Alguaire «perquè ha de ser
un que tingui poca activitat co-
mercial». A més, Ventura, que va
informar que el primer llança-
ment el preveuen per a principis
del 2016, va explicar que l'empre-
sa neix amb una inversió inicial per
fases de 50 milions d'euros, malgrat
que va reconèixer que encara es-
tan en converses amb els inversors.
«Fins ara, una empresa que ne-
cessiti fer un experiment a l'espai
ha de buscar lloc en un satèl·lit
convencional, buscar una empre-
sa que ho faci, una altra que el llan-
ci i una tercera que gestioni la in-
formació que transmet el satèl·lit.
Nosaltres ho farem tot i a un preu
molt més baix, cosa que fins ara no
existeix al món», va assenyalar.

El servei que ofereix Celestia Ae-
rospace, dirigida per l'exdirectora

del clúster aeroespacial de Cata-
lunya, la física Gloria García-Cua-
drado, «abraçarà totes les fases
del desenvolupament i operació
d'un satèl·lit, serà un servei integral
de baix cost únic en la indústria ae-
roespacial», va comentar Ventura.

Fabricació a Barcelona 
Celestia Aerospace, on treballaran
40 científics, enginyers i pilots,
fabricarà satèl·lits de baix pes
adaptats a la necessitat de cada
client, d'entre 1 a 10 quilos, i de pe-
tites dimensions, amb forma cú-
bica a partir de 10 centímetres
d'aresta, a partir d'uns 50.000 eu-
ros cada satèl·lit. 

La fabricació la faran a Barce-
lona i l'hangar d'integració del
nanosatèl·lit al seu sistema de
llançament, el volen ubicar en un
aeroport espanyol, que podria ser
el de Lleida, el de Terol o el de
 Castelló. Ventura va avançar que ja
tenen signat un compromís per
llançar 40 nanosatèl·lits cada any
per a una firma de comunica-
cions encriptades, encara que
també hi ha empreses biofarma-
cèutiques o de semiconductors
interessades.
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Una empresa
fabricarà i posarà en
òrbita nanosatèl·lits
des de Catalunya 
La companyia, creada a Barcelona, estudia

utilitzar l’aeroport de Lleida-Alguaire 


Un barret de dos pics que va per-
tànyer a Napoleó Bonaparte va
ser venut ahir per un preu rècord
d’1,89 milions d'euros a un com-
prador coreà, en una subhasta
d'estris de l'emperador celebrada
a Fontainebleu, als afores de París.
La casa Osenat va dur a terme al
llarg d'aquest cap de setmana l'es-
perada subhasta, que havia des-
pertat gran expectació a França, de

propietats napoleòniques proce-
dents del Principat de Mònaco.
Finalment, va ser el coreà T.K. Lee,
propietari d'una cadena alimen-
tària, qui va presentar l'oferta més
alta pel barret, per davant de la re-
alitzada per una jove xinesa.

Tot i que s'esperaven ofertes per
sobre del preu de sortida, 400.000
euros, els 1.884.000 euros en què va
ser adjudicada la peça superen
totes les prediccions de Osenat, que
ja havia avisat divendres que la li-
citació podria superar el milió.
«Napoleó va ser un pioner, un vi-
sionari. Per això volem exposar
aquest barret a la nostra empresa»,
va dir Lee als periodistes a la ma-
teixa sala de subhastes. El barret no

va ser l'únic objecte adquirit pel co-
reà, que també va aconseguir, per
706.000 euros, un bust de Napoleó,
estimat entre 150.000 i 200.000 eu-
ros.

Dels 120 barrets que es creu
que l'emperador va portar durant
el seu mandat, actualment es té
constància de 19, dels quals una
bona part estan en col·leccions
nacionals a França. 

Les peces subhastades aquest
cap de setmana procedeixen del
palau monegasc i van ser col·lec-
cionades pel príncep Lluís II de
Mònaco, avi de l'actual sobirà, Al-
bert de Mònaco, qui vol fer espai al
palau per fer-hi un museu dedicat
a la seva mare, la princesa Grace.
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Subhasten a París un barret de
Napoleó per 1,89 milions d'euros 
La peça, amb un preu de

sortida de 400.00 euros, va
ser venuda a un coreà que
té una cadena alimentària 



La companyia Celestia
Aerospace desenvoluparà i
llançarà a l’espai satèl·lits de
baix pes usant avions militars


