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“No volem parlar del món,
sinó que el món ens parli a
nosaltres.” Amb aquest es-
perit i convençuts que la
llibertat és un dels motors
que ha fet avançar la histò-
ria, la revista Sàpiens pre-
senta el projecte editorial
Història de la Humanitat
i la llibertat, una sèrie de
vint volums que repassarà
els esdeveniments més
importants des de la pre-
història fins a l’actualitat.
“No és una síntesi, i no no-
més s’ha de veure com una
obra de consulta, sinó que
s’ha de poder llegir”, va
subratllar ahir Jordi
Creus, director de Sàpiens
Publicacions. Fidels,
doncs, a la voluntat divul-
gadora que caracteritza la
publicació, cada volum es-
tà integrat per una desena
de capítols: “Són com arti-
cles llargs fàcils de llegir.”

Hi treballen un equip de
cinquanta persones, entre
periodistes i historiadors,
i cada volum tindrà un
preu de 9,95 euros. Ara cal
la participació dels lectors:

en el lloc web de la revista
ja s’han obert les reserves
per al primer volum, pre-
vist per la primavera. Tot i
que la sèrie editorial re-
passa tota la història de la
Humanitat, el primer vo-
lum que apareixerà a la
venda al quiosc serà el de-
dicat a la Primera Guerra

Mundial. “És la primera
vegada que es fa una histò-
ria de la Humanitat en ca-
talà i seguint com a fil con-
ductor la llibertat”, va as-
severar ahir Clàudia Pujol,
directora de la revista Sà-
piens. “La sèrie surt en un
moment clau, perquè es-
tem convençuts que el po-

ble de Catalunya encara la
recta final cap a la lliber-
tat”, va dir.

Josep M. Solé Sabaté,
catedràtic d’història con-
temporània, va fer un re-
pàs dels personatges més
importants de tots els
temps significatius en la
lluita per la llibertat –“lli-

bertat és escollir, i és la ne-
gació de l’esclavitud i
l’opressió”– i va citar Es-
pàrtac, Jesucrist i Gandhi,
però també personatges
de l’àmbit de la ciència
com ara Leonardo da Vin-
ci, Darwin i Einstein. En el
cas català, el catedràtic va
traçar una línia en el camí
de la llibertat a Catalunya i
va afirmar: “El nou 9-N va
suposar un tribut a la lli-
bertat i també la fi de la por
i la fi a la coacció.”

Va cloure l’acte el presi-
dent de la Generalitat, Ar-
tur Mas: “Podem dir que
Catalunya està fent una
Humanitat millor i en-
troncada amb el concepte
de la llibertat.” ■

‘Sàpiens’ llança una sèrie de vint volums dedicada a la història de la
humanitat i la llibertat, que començarà per la Primera Guerra Mundial
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El món ens parla

Els participants a l’acte Jordi Creus, Clàudia Pujol, Artur Mas, Josep M. Solé Sabaté i Enric
Calpena, ahir a l’Ars Santa Mònica ■ JUANMA RAMOS

A la primavera es
posarà a la
venda el primer
dels volums, que
aniran sortint
setmanalment

Poc més de mig any des-
prés del seu traspàs, la
Barcelona mod ret home-
natge a un dels seus perso-
natges més il·lustres: Al-
fredo Calonge, ànima de
Los Negativos. Ho farà
amb un concert en el qual,
avui a l’Apolo, 24 músics
de bandes com Los Bison-
tes, Bondage, Brighton
64, The Canary Sect, Dr.
Explosion, The Excite-
ments, The Pinker Tones i
Sex Museum interpreta-
ran Piknik caleidoscópico
(Victoria, 1986), una mi-
nuciosa obra de pop pre-
ciosista amb vibràfons i
clavicordis erigida en peça
de culte. “El mateix dia del
funeral de l’Alfredo ja vam
parlar de fer aquest home-
natge –explica Fernando
Campillo, mànager i pro-
ductor de Los Negativos–.
Vam començar a parlar
amb la gent i tothom s’hi
va voler sumar.” El con-
cert tindrà un final de fes-
ta al Stash Rock & Roll
Club de la sala [2] d’Apolo
amb actuacions de Los
Canguros de l’ara cuiner
Sergi Arola i Brighton 64
(que estrenen un tema de-
dicat a Calonge), entre al-
tres bandes, i es comple-
mentarà amb una exposi-
ció a l’Apolo Store. ■

L’Apolo ret
tribut a
Alfredo
Calonge
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El Teatre de la Passió
d’Olesa de Montserrat es-
trena, des del 13 de de-
sembre i fins a l’11 de ge-
ner el musical Fang i set-
ge, una peça que s’inspira
en els fets del 1714 i que
compta amb un centenar
d’actors, dirigits per Joan
Font. La intenció d’aques-
ta peça és donar major vi-
da a l’equipament del mu-
nicipi, que s’utilitza per a
les representacions de la

Passió, durant la Setmana
Santa. Aquest musical ha
de ser el complement per
doblar la programació en
una sala amb 1.499 locali-
tats. Seran 13 funcions i
es compta amb una vinte-
na de músics de l’Esmuc
que toquen en directe i
una quinzena d’actors
professionals, entre els
quals destaca Lloll Ber-
tran Oriol Genís, Pep Moli-
na, Jordi Llorella, Quimet
Pla Marc Pujol, Xavier Ri-
bera-Vall o Aina Sánchez i
Teresa Vallicrosa.

El compositor Salvador
Brotons debuta en la disci-
plina de musicals amb
Fang i setge. Brotons es-
pera que el públic memo-

ritzi la melodia d’una mu-
sica que vol ser “molt di-
recta”. L’autor admet que
“no és un musical fàcil
d’aprendre perquè és bas-
tant simfònic”. Les lletres
de les cançons són obra de
Josep Pedrals.

Fang i setge imagina
com va ser el setge de Bar-
celona del 1714. El musi-
cal és “una faula”, admet el
director de Comediants:
relata un fet històric de
com vivia la gent de dins
del setge presentat en una
història ficcionada. Hi
apareixen personatges
històrics (Villarroel o Ca-
sanova), al costat d’altres
personatges que remar-
quen la diferent posició

dels ciutadans. Alguns es
queden a defensar la mu-
ralla (tot i que les tropes
austriacistes es retiren) i
altres marxen i negocien
amb els Bborbons per gua-
nyar quota de poder. Marc
Rosich, l’encarregat de la
dramatúrgia, ha cosit les

prop de tres hores de l’es-
pectacle (amb entreacte
inclòs) amb una intriga
que ajuda a entendre els
posicionaments, més ro-
màntics o més pragmà-
tics, de cadascun dels pro-
tagonistes. Per Font, el
musical descriu com deu-

ria ser el setge del 1714
(assessorats per Albert
García Espuche) però
també respon a la salvatja-
da que s’està vivint a Síria.
Davant la guerra, del sang
i fetge, el musical contra-
ataca amb l’art que pretén
construir en positiu. ■

Olesa de Montserrat
farà el ‘doblet’ escènic
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El musical ‘Fang i
setge’ vol fer-se fort
per Nadal al Teatre
de la Passió

Part del repartiment, dimarts, al Mercat de la Llibertat de Barcelona ■ E. MAGRE


