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Mor Paco Albiol, trompetista de 
Pepet i Marieta, en un accident
El trompetista del grup de música Pepet 
i Marieta, Paco Albiol, va morir ahir en un 
accident de trànsit a la carretera N-232 a 
l’altura de Traiguera, al Baix Maestrat, se-
gons va informar el portal 3x4.info. Albiol 
(a l’esquerra a la fotografia), nascut el 
1973, era natural de Benicarló i havia es-

tudiat música al conservatori Salvador Se-
guí de Castelló. El grup Pepet i Marieta és 
molt conegut a les Terres de l’Ebre i al 
nord del País Valencià, i la seva cançó Uo-
ioio va ser banda sonora de l’estiu a TV3. 
El grup havia fet la seva última actuació a 
Terrassa dissabte passat. CULTURA

Muguruza és la ciutat en un es-
pectacle dirigit per Pepe Miravete. 
Pla hi fa el paper de l’exèrcit, Fer-
nandez hi posa la música i l’estudi 
Nueveojos (Carles Mora i Mariona 
Omedes) s’encarrega de la part visu-
al. Tot plegat segueix un fil argu-
mental que reflexiona sobre la guer-
ra i la manera com s’explica. Una 
ciutat està sent vigilada per un exèr-
cit per raons humanitàries, i la ten-
sió està a punt d’esclatar. “Guerra 
parla de la manipulació que hi ha 
darrere de la idea de pacificació, i 

“Posa la cançó”, demana Albert Pla. 
Sona la música que Raül Fernandez, 
Refree, ha enllestit a les tres de la 
matinada. Fermin Muguruza és dalt 
de l’escenari del Teatre de Bescanó, 
on estan assajant l’espectacle Guer-
ra, que es podrà veure els dies 13 i 14 
de juliol a la sala Barts de Barcelona, 
dins la programació del Grec. Toca 
filar prim abans de l’estrena.  

Muguruza comença a rapejar so-
bre la base disparada per Fernan-
dez. Se’l veu encara rígid, ben lluny 
de l’energia desbordant que exhi-
beix en els concerts des dels temps 
de Kortatu i Negu Gorriak. Està in-
terioritzant la cançó. “Jo sóc la ciu-
tat”, diu allargant la melodia. Pla 
suggereix que Fernandez toqui la 
guitarra durant el tema. S’hi posen. 
Repeteixen la cançó diverses vega-
des, i a poc a poc Muguruza ja és el 
Muguruza que converteix l’adrena-
lina en combustible dels concerts. 
Ja ho tenen. “Ara toca consolidar-
ho”, conclou Fernandez, que fa uns 
dies tancava la gira Granada amb 
Sílvia Pérez Cruz i que no fa gaire 
encara era a Nova York produint el 
nou disc de Lee Ranaldo, l’exguitar-
rista de Sonic Youth.  
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Albert Pla  
declara la guerra  

a la guerra
Fermin Muguruza i Raül Fernandez completen  

el trio de l’espectacle que s’estrena dilluns al Grec 

qüestiona el concepte de fer una 
guerra per aconseguir la pau”, diu 
Fernandez. Tanmateix, i com és ha-
bitual en els projectes de Pla, res fa 
pensar que la història acabi amb un 
final feliç ensucrat. “Jo represento 
la ciutat, amb totes les seves contra-
diccions, i l’Albert l’exèrcit. I es pro-
dueix un xoc de trens. Són dues figu-
res titàniques que s’enfronten, i a 
partir d’aquest xoc hi ha moments 
delirants, altres de dolorosos i el fi-
nal és a l’estil d’Apocalypse now: 
l’horror, l’horror”, explica Muguru-

za, acostumat a reflexionar sobre el 
conflicte, també amb eines no mu-
sicals, com ara en el còmic Black is 
beltza, un relat sobre els processos 
revolucionaris dels anys 60. “A 
Black is beltza també es parla de la 
Guerra dels Sis Dies, que és la que 
condiciona totes les guerres poste-
riors. M’interessa la reflexió de 
Guerra perquè té molt a veure amb 
el que està passant actualment, so-
bre tot al Pròxim Orient”, assegura 
Muguruza. Això sí, l’obra que estre-
nen al Grec no fa cap menció explí-
cita. “Hem defugit concretar. L’es-
pectacle no està situat a cap lloc. És 
un món imaginari, encara que s’as-
sembli bastant a la realitat”, diu Pla 
sobre un projecte en el qual treballa 
des de fa un parell d’anys.  

“Barreja is ‘beautiful’!” 
“Amb l’Albert ens hem fet amics, 
hem tocat plegats i fins i tot els nos-
tres fills s’han fet amics –recorda 
Fernandez–. Un dia em va explicar 
el projecte i de seguida m’hi vaig en-
grescar. I a ell li va agradar que 
m’agradés la idea”. Guerra va anar 
prenent forma a poc a poc. “No és te-
atre, però sí que ho és. No és un con-
cert, però sí que ho és. Tampoc és un 
espectacle multimèdia, sinó una 
amalgama. Barreja is beautiful!”, ex-
clama Miravete. Pla volia des del 

Col·lisió  
‘Guerra’ 
explica la 
confrontació 
entre la ciutat 
i l’exèrcit
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Eduard Fernández serà 
Fernando Paesa al cinema
Eduard Fernández protagonitzarà El hombre 
de la mil caras, el biopic que dirigirà Alberto 
Rodríguez sobre la tèrbola figura de Francis-
co Paesa, agent del ministeri de l’Interior, es-
pia i estafador. José Coronado, Marta Etura 
i Carlos Santos completaran el repartiment 
del nou film del director de La isla mínima. 

Fantosfreak presenta 
l’edició més internacional
Quaranta-vuit obres, la meitat de les quals in-
ternacionals, competiran al 16è Fantosfreak, 
el Festival de Curtmetratges Fantàstics i Fre-
aks de Cerdanyola del Vallès, que tindrà lloc 
al Parc del Turonet del 13 al 17 de juliol. En-
tre els títols més destacats hi ha Ultraviolet, 
el retorn al curtmetratge de Paco Plaza.

principi que Guerra tingués dos pro-
tagonistes per reforçar l’antagonis-
me en el conflicte. “M’ho demana-
va el cos. Està pensat perquè el facin 
i el creïn dues persones”, diu amb el 
seu laconisme proverbial. Una opció 
era la Mala Rodríguez, però no va 
poder ser pels compromisos artís-
tics de la rapera. “No va ser per fal-
ta de ganes d’ella, sinó pel seu mo-
ment vital, perquè estava en un punt 
d’inflexió de la seva carrera”, expli-
ca Fernandez. I aquí apareix Mugu-
ruza. “Va ser com l’aigua de maig que 
necessitava aquesta llavor per esde-
venir una sequoia”, diu Miravete. 

“Ja feia molts anys que ens conei-
xíem, amb l’Albert, i jo havia col·la-
borat amb ell a Veintegenarios, que 
va ser un himne del 15-M –recorda 
Muguruza–. Un dia em va trucar i 
em va explicar aquesta història. A 
mi em va fer una mica de vertigen, 
sobretot per la dramatúrgia. No ho 
veia gaire clar, i a més calia quadrar 
les agendes. Però m’agraden els rep-
tes. Entre la trucada de l’Albert, sa-
ber que hi eren el Raül i Nueveojos, 
dels quals havia vist un mapping 
al·lucinant a Bilbao, i el caos ideolò-
gic tan interessant que té l’Albert, 
vaig pensar que m’hi havia de ficar”.  

I on s’ha ficat és en una aventura 
que Miravete descriu com “un xoc 
de trens carregats d’explosius”.e

“Amb ‘Guerra’  
el públic tindrà  
un bon ensurt”

Pepe Miravete fa molt de temps 
que treballa amb Albert Pla. 
“Amb Guerra el repte ha sigut el 
de sempre: posar-hi ordre”, diu 
el director amb un somriure 
abans d’afegir que és “fàcil” 
quan hi ha gent amb “tant de ta-
lent i tantes idees”. L’objectiu és 
“distorsionar tots els elements” 
musicals, escènics i visuals per 
“provocar emocions”. “Crec que 
el públic tindrà un bon ensurt”, 
adverteix Miravete. Raül Fer-
nandez, que a l’espectacle té al-
guna aparició escènica, ha tre-
ballat la música amb una pre-
missa: “Portar-ho tot a l’extrem, 
que sigui violent i molest, amb 
electrònica i greus molt po-
tents”. “Hi ha temes industrials, 
dubstep, hip-hop i rock”, diu 
Muguruza, que cita Run The Je-
wels (el projecte de hip-hop 
d’El-P i Killer Mike) com a refe-
rent: “Tant al Raül com a mi ens 
agrada molt, i hem treballat la 
nostra part en aquesta línia”. 
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Colau retira el suport a 
un ‘think tank’ cultural

s’havia previst inicialment”. 
Jaume Ciurana, regidor del grup 
municipal de CiU, assegura: “[La 
decisió de l’Ajuntament] fa un 
mal enorme al prestigi interna-
cional de Barcelona i al valor de 
la seva paraula, i ens situa, en 
l’escenari europeu, com una ciu-
tat gens fiable, incapaç d’assumir 
els seus compromisos, fins i tot, 
com és el cas, si ja estan signats 
i pagats”.  

Ciurana, ex tinent d’alcalde 
de Cultura, Coneixement, Crea-
tivitat i Innovació, adverteix 
que “la decisió del govern d’Ada 
Colau pot tenir conseqüències 
jurídiques i econòmiques” i as-
segura que es tracta d’un “gra-
víssim error i una gran irrespon-
sabilitat”, perquè “fa impossible 
la reunió anual d’un dels think 
tanks més importants en políti-
ques culturals europees, format 
per personalitats de diferents 
àmbits culturals”. 

El Parlament Cultural Euro-
peu és una entitat privada funda-
da l’any 2001 a Stuttgart (Alema-
nya) amb l’aixopluc del Consell 
d’Europa. El seu impulsor va ser 
el diplomàtic suec Karl-Erik 
Norrman. El Parlament Cultural 
Europeu celebra cada any una re-
unió en una ciutat europea en 
què participen artistes, escrip-
tors, músics, historiadors, filò-
sofs, dissenyadors, arquitectes i 
altres personalitats de la cultura. 
Fins ara les reunions anuals 
s’han celebrat a Bruges, Graz, Gè-
nova, Lisboa, Turku, Sibiu, Liver-
pool, Göteborg, Atenes, Pécs, 
Berlín, Edimburg i Pristina.e

El recinte modernista de Sant Pau havia d’acollir la reunió anual del 
Parlament Cultural Europeu a la tardor. PERE VIRGILI

L’Ajuntament de Barcelona cancel·la la 
subvenció al Parlament Cultural Europeu

Reconsiderar la naturalesa d’algu-
nes despeses municipals era una de 
les propostes que figuraven en el 
programa electoral d’Ada Colau. I 
es tracta d’anar per feina. Ahir 
l’Ajuntament de Barcelona va deci-
dir retirar el suport municipal a la 
reunió del Parlament Cultural Eu-
ropeu prevista del 28 d’octubre a l’1 
de novembre al recinte modernis-
ta de Sant Pau, en què s’havia de 
parlar de creativitat, innovació i 
identitat cultural.  

Segons l’acord signat amb aques-
ta entitat i aprovat per la comissió de 
govern de l’anterior equip munici-
pal el 13 de maig, l’Ajuntament havia 
d’assumir la totalitat de la despesa 
dels viatges de les 120 persones de 
les diferents delegacions de repre-
sentants de l’entitat, “incloent-hi 
allotjament i àpats, amb un pressu-
post aproximat de 150.000 euros”, 
tot i que el conveni inicial només es-
pecifica una subvenció directa de 
50.000 euros més despeses, segons 
expliquen fonts municipals, que 
també asseguren que reclamaran al 
Parlament Cultural Europeu els 
50.000 euros que ja ha rebut.  

CiU ho considera “un error” 
“Abans d’incórrer en noves despe-
ses, s’ha decidit comunicar a l’en-
titat la cancel·lació de la subvenció 
concedida”, explica el govern mu-
nicipal en un comunicat, en el qual 
també assenyala que no li consta 
“que cap altra administració doni 
suport econòmic a la trobada, com 
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