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Avui a la Generalitat es fa-
rà l’acte institucional en 
memòria de les víctimes. 
Dory Sontheimer parlarà 
de la seva història famili-

ar. Quan van morir els 
seus pares, a les golfes va 
descobrir que 30 familiars 
seus havien sigut víctimes 
de l’extermini. 

LA HISTÒRIA FAMILIAR  
DE DORY SONTHEIMER

Grans artistes 
espanyols sense 
tomba coneguda 

●  Lope de Vega 
Lope de Vega (Madrid, 1562-
1635) va treballar infatigable-
ment. Entre altres coses, va es-
criure 3.000 sonets i centenars de 
comèdies. Però era pobre. Enter-
rat a l’església de San Sebastián de 
Madrid, com que el seu mecenes 
no pagava el nínxol, el van llançar 
a l’ossari anònim de la parròquia. 
Està en algun lloc sota l’altar.  
 
●  Calderón de la Barca 
Calderón de la Barca (Madrid, 
1600-1681) no va poder descansar 
tranquil. El van canviar de tomba 
sis vegades. La pista dels seus os-
sos es perd amb la Guerra Civil. 
Estava enterrat a l’església de Nu-
estra Señora de los Dolores, que 
va ser cremada. Circula la llegen-
da que un sacerdot va salvar les 
seves restes, però mai més se n’ha 
sabut res.  
 
●  Quevedo 
Francisco de Quevedo (Madrid, 
1580 - Villanueva de los Infantes, 
1645) va ser rescatat, el 2007, 
d’una fossa comuna a Villanueva 
de los Infantes, a Castella-la 
Manxa. No van poder recuperar-
ne el cos sencer. Del cèlebre poe-
ta només en quedaven dos fè-
murs, una clavícula, un húmer i 
sis vèrtebres.  
 
●  Diego Velázquez 
Les restes del pintor Diego Veláz-
quez (Sevilla, 1599 - Madrid, 
1660) estan en algun lloc sota la 
plaça Ramales de Madrid. Veláz-
quez estava enterrat al temple de 
San Juan, que va ser enderrocat 
per construir-hi un aparcament 
subterrani.  
 
●  Federico García Lorca  
El poeta Federico García Lorca 
(Granada, 1898-1936) va ser as-
sassinat pels feixistes la matina-
da del 17 d’agost del 1936. Grana-
da havia sigut ocupada pels fran-
quistes el 20 de juliol. El general 
Queipo de Llano va voler extermi-
nar qualsevol veu crítica. Milers 
de persones a Granada van ser 
executades. Lorca no es va poder 
salvar: era un poeta republicà que 
defensava la llibertat. Les seves 
restes estan enterrades en algun 
lloc d’Alfacar, a la província de 
Granada. S’han fet diferents in-
tents per localitzar el cos –l’últim 
el desembre del 2014–, però cap 
ha tingut èxit. Lorca continua 
desaparegut. 
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L’Esmuc Jazz Project debuta avui a L’Auditori

potser més endavant tocaran altres 
big bands o ensembles”, diu Fran-
cesc Capella, el director de jazz i 
música moderna de l’escola. “Tenir 
tres directors diferents té una difi-
cultat afegida per als músics parti-
cipants, ja que a més de la complexi-
tat pedagògica també aporta un rep-
te destacat des del punt de vista in-
terpretatiu”, subratlla Joan 
Sanmartí, un dels professors que 
participen en la formació, junta-
ment amb Capella, Joan Díaz, Joan 
Monné i Lluís Vidal. 

A nivell professional, l’or-
questra és una oportunitat per-
què els estudiants i els graduats 
participin en “projectes singu-
lars i formats grans”. Així ma-
teix, Capella subratlla que de la 
seva filosofia experimental i di-
vulgativa en podria sorgir una 
big band de Catalunya: “L’Esmuc 
port aportar suport perquè la 
qualitat del jazz que es fa a Cata-
lunya continuï creixent”.  

Els cinc professors que encap-
çalen l’Esmuc Jazz Band van tri-
ar Keith Jarret per arrencar el 
projecte per la importància del 
seu vessant de compositor, per-
què continua en actiu i també per 
la seva vigència. Després de Jar-
ret abordaran altres músics de 
jazz o moderns amb la mateixa 
intenció. Josep Borràs, el direc-
tor general de l’escola, defensa 
que aquest nou projecte, “que té 
la voluntat de ser estable”, “des-
taca la transversalitat de l’Es-
muc: estem fent que les grans fi-
gures del jazz siguin tractades 
amb la mateixa importància que 
les de l’àmbit de la clàssica”, ex-
plica. A més de la tasca pedagò-
gica, Lluís Vidal, Joan Sanmartí, 
Joan Monné i Joan Díaz són els 
autors, respectivament, de les 
quatre peces que no són de Jarret 
del concert d’aquesta nit: Lievets-
nei, Elemento pericoloso, Mr. KJ i 
Cançó d’amor.e

El pianista Keith Jarret és el músic 
que l’Esmuc Jazz Project ha triat 
per a la seva posada de llarg aques-
ta nit a L’Auditori. Aquesta nova 
formació orquestral de jazz, inte-
grada per estudiants, professors i 
graduats de l’Escola Superior de 
Música de Catalunya tindrà el pri-
mer contacte amb el públic dins el 
cicle Grans Conjunts, que l’escola 
organitza cada gener. A més de cinc 
peces de Jarret, el concert inclou-
rà quatre temes dels membres de 
l’Esmuc Jazz Project inspirades 
per la música del pianista nord-
americà. Després de Barcelona, la 
formació, amb una dotzena d’intèr-
prets, continuarà amb la seva pre-
paració i actuarà al Festival de Jazz 
de Granollers el 6 febrer. També te-
nen previst enregistrar un disc amb 
tota la música original creada per a 
aquests concerts. 

L’objectiu de l’Esmuc Jazz Pro-
ject és doble: acadèmic i professio-
nal. La formació incorporarà ins-
truments poc habituals en les ban-
des de jazz, com l’oboè, la tuba, la 
trompa i les fustes. Volen que la mi-
rada musical del grup sigui contem-
porània, transversal i oberta a la fu-
sió amb altres estils musicals. “La 
idea és que l’Esmuc aporti coneixe-
ment i noves peces al repertori que 

BARCELONA

A.R.T.

El Teatre Gaudí combat  
els tabús dels transgèneres

moure el cor de tothom. Però no des 
d’un vessant discursiu ni adoctri-
nant, sinó suggeridor”, explica la pi-
anista. A més, el muntatge s’ha no-
drit dels textos de Miguel Missé i 
Pol Galofré, dos nois que han viscut 
en primera persona la realitat de la 
transsexualitat, reelaborats pel dra-
maturg Marc Rosich. “La transse-
xualitat és un tema desconegut i fa 
plantejar molts dubtes. A més, el 
Miguel i el Pol tenen una visió molt 
particular dins la particularitat”, 
diu Rosich sobre la decisió dels dos 
de no sotmetre’s a cap operació. 

Però l’espectacle no només parla 
de la transsexualitat, sinó que tam-
bé planteja com la societat topa amb 
els seus propis prejudicis. “Ho por-
tem a un lloc que aborda la insatis-
facció que tots podem tenir en algun 
moment. Què passa si estic en un 
lloc que no es pot etiquetar i què pas-
sa si tu no ho entens?”, planteja Ma-

riona Castillo, que dóna vida a 
l’Albert. També hi actuen Tatiana 
Monells i la coreògrafa Ariadna 
Peya. Tot i que hi predomina la 
crítica i la reflexió, Limbo també 
està esquitxat d’humor i ironia. 
La companyia vol que aquesta pe-
tita història sigui universal. Un 
relat que podria començar amb la 
pregunta: ¿si tu estàs convençut, 
a qui has de convèncer?e

Mariona 
Castillo 
interpreta  
una noia  
que es 
transforma  
en noi.  
KIKU PIÑOL 

 

Limbo és la història de l’Albert, que 
abans era la Berta. Les vicissituds 
d’un trànsit que comença amb la 
prohibició de pujar a l’avió que l’ha 
de dur a operar-se perquè al seu car-
net d’identitat hi apareixen el rostre 
i el nom d’una noia. Aquesta terra de 
ningú és el punt de partida des d’on 
la companyia L’Era de les Impuxi-
bles, que aterra al Teatre Gaudí del 
5 de febrer al 3 de març, planteja els 
reptes, personals i socials, que supo-
sa enfrontar-se a un canvi de sexe. 

L’espectacle, dirigit per Míriam 
Escurriola, s’endinsa en el territo-
ri de la dansa-teatre a través de la 
música en directe de la pianista Cla-
ra Peya que pretén que el públic en-
tri en els mateixos llimbs en què es 
troba el protagonista. “Volíem re-
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A Barcelona (al CCCB) i a 
la Jonquera (al Museu de 
l’Exili), 600 estudiants de 
secundària recordaran les 
víctimes de l’Holocaust 

amb el lema Mantenir vi-
va la memòria. A més de 
compartir-lo a les xarxes 
socials, exposaran treballs 
gràfics dissenyats per ells. 

ESTUDIANTS DE SECUNDÀRIA 
HOMENATGEN LES VÍCTIMES


