
LA FOTO DEL DIA

ABSÈNCIES
MATERNITATS QUE IMPEDEIXEN
ASSISTIR AL PLE DE GIRONA

El portaveu de la CUP a Girona,
Jordi Navarro, va quedar-se sol

en la sessió plenària de dilluns al ves-
pre. La seva companya de grup, Anna
Pujolàs, acaba de ser mare i no va po-
der assistir a ple. L’alcalde, Carles Pu-
igdemont, va felicitar la regidora en
nom de tot el consistori i va explicar
que hi ha una altra regidora en espe-
rant un fill. Tot i que no va dir el nom
es tracta de Coralí Cunyat (CiU). Na-
varro va aprofitar per demanar, en la
mesura que sigui possible, que s’estu-
diïn mesures per tal que ser regidora i
mare no impliqui no poder participar
ni tant sols en les votacions d’un ple.
Per cert, al ple tampoc hi va poder as-
sistir el regidor no adscrit Carles Palo-
mares, que estava malalt. 

CINEMA
ISAKI LACUESTA ÉS «EL NOI
DELS CAFÈS» AL VIDEOCLIP
QUE DIRIGEIX ALBERT PLA

El realitzador gironí Isaki Lacu-
esta s’ha convertit en actor per

interpretar el paper d’«el noi dels ca-
fès» al videoclip del grup musical Pi-
miento Indomable que dirigeix Albert
Pla. Pimiento Indomable està format
per Kiko Veneno i Martín Buscaglia. El

videoclip, acabat d’estrenar a les xar-
xes socials, explica la història d'un he-
roi interpretat per Albert Pla, que tra-
vessa l'Atlàntic nedant a la recerca de
la seva estimada i recorre tot Amèrica
rere els seus passos.

SALUT
BOI RUIZ ATÉN UN MOTORISTA
FERIT AL CENTRE DE BARCELONA

El conseller de Salut, Boi Ruiz,
va baixar ahir del seu cotxe ofi-

cial a Barcelona per atendre un moto-
rista ferit. El moment concret va ser
captat per l'equip de la TDP –l'equip de
retransmissió dels partits del Barça de
Catalunya Ràdio– i ho van explicar a la
xarxa social Twitter. No és la primera
vegada que Boi Ruiz baixa del seu
cotxe oficial per atendre algun moto-
rista o conductor ferit, en una inter-
venció d’urgència. 
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La dos

PEP PRIETO 
CRÍTIC DE CINEMA

@PepPrieto 

«L'obsessió
d'algunes actrius
per aturar el temps
amb la cirurgia és
conseqüència

d'una indústria que
no accepta el seu

transcurs»

JÚLIA NORIMAKI
GEÒGRAFA

@jularale19  

«Com més gran
porten la bandera
patriòtica, més

diners s'emporten a
Suïssa

#listaFalciani»

SILVIA PANEQUE
CANDIDATA DEL PSC A
 L’ALCALDIA DE GIRONA

@SilviaPaneque  

«Javier Pérez Royo,
catedràtic de

@unisevilla, parlarà
a #Girona de la
possibilitat de
canviar la
constitució!
#COGI15» 

TONI DUI
@tonicantona

«Strauss-Kahn no
sabia que eren
putes. Artur Mas
tampoc sabia res»

PATRICIA HORRILLO
PERIODISTA

@PatriHorrillo  

«Si no ets a la
#listaFalciani però
ets de Podem, pots
aparèixer a les
portades dels

mitjans espanyols,
que combaten la
corrup... #OhWait»

AL TWITTER

Lacuesta, al film d’Albert Pla.  

DdG

La companyia teatral La Fura dels Baus va cedir ahir el seu arxiu a l'Institut del Teatre, que serà el responsable de
preservar i divulgar aquesta documentació sobre l’actiu i trencador grup de l’escena catalana. L'arxiu compta amb més de
20.000 documents, que corresponen a 227 produccions, entre elles la cerimònia inaugural dels Jocs de Barcelona de 1992.
Hi ha fotografies, vídeos, cartells i altres formats que mostren l'evolució del grup des de la seva gènesi fins a l'elaboració
més recent d'òperes com l'Atlàntida o La Flauta Màgica. A la foto, membres del grup als inicis de la seva constitució.



La Fura dels Baus dóna el seu arxiu a l’Institut del Teatre

DdG

David Ruiz no se li acaben
ni les piles, ni les idees ni
les ganes de fer cine. Te-
nint en compte com està el

pati, només podem encoratjar-lo i de-
sitjar que Sant Martí, el projecte que
promou a través del portal
indiegogo.com, trobi espònsors i fi-
nançament per tirar endavant.

Segons les dades, Sant Martí pot ser
una mutació ultralocal del conegut
film de Tobe Hooper, protagonitzat
per l’icònic Leatherface. No està mal
pensat, perquè la ruralia catalana per-
met establir paral·lelismes d’aquest ti-
pus. 

Ara mateix, als Estats Units, l’auto-
biografia de Laura Ingalls causa  es -
tralls perquè desmunta els fets de les
seves novel·les juvenils, que van gene-
rar una famosa sèrie televisiva. L’alco-
holisme, els abusos sexuals, la violèn-
cia domèstica, la vida precària en un
entorn isolat, també els trobem a Soli-
tud. Víctor Català i Laura Ingalls, per
cert, només es portaven dos anys de
diferència. 

Per poder publicar llibres, suposo
que les dues autores no van recórrer
mai al crowdfunding, un sistema que
representa una nova constatació del
desprestigi de les creacions culturals.
Músics, cineastes, artistes i escriptors
es veuen obligats a disfressar-se de co-
mercials i saltar a l’arena cibernètica
per passar la gorra. És un joc trampós:
encara que reuneixin el que demanen,
sempre els tocarà afegir diners. I per
postres, distribuir el producte. 

La societat civil, amb tota la bona fe,
s’està carregant uns neulers que, en
realitat, pertoquen als poders públics i
les indústries culturals. El me-
cenatge i el risc empresarial
acaben convertits en almoi-
na. I d’això, en diem rein-
ventar-nos.

A

LLETRES

LA MATANÇA
DELS MÈDICI

Sebastià Roig

«La societat civil s’està
carregant uns neulers que
pertoquen als poders públics
i les indústries culturals»

�Cultiva el teu propi hort ara per
només 35 euros/mes 28 euros/mes �Amb servei de manteniment
(promoció vàlida fins al 28 de febrer) � Eines 

�Amb servei de manteniment � Zona tancada i vigilada 
�Parcel·les de 50 i 100 m2 �A 10 minuts del centre de Girona
�Aparcament �Aigua de reg (no potable) 
� Lavabos i magatzem comunitaris �Parcel·les adaptades �
�Assessorament �Altres serveis a consultar

Per a més informació: T. 647 587 536 / 972 964 100 – info@hortscampdora.com – Disseminat de Campdorà, 33 GIRONA – www.hortscampdora.com
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