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La meva
impressora...

ALBERT

Espinosa

Fantàstic ‘Terròs’,
el disc compacte
ple de la força i
el bon so de Rifé

A
rticle 107. Sí, la meva im-
pressora s’ha mort. Bé, és
més terrible que això, en-
cara no s’ha mort però el

meu ordinador m’ha informat
que he de començar a acomia-
dar-me’n. M’explico. Sempre que
tinc l’article acabat l’imprimeixo
per llegir-lo al llit. És un costum,
veure si de la pantalla al paper es
manté una part del que vull. De
vegades, al monitor tot sembla
més interessant del que és, i al fo-
li els errors es fan més evidents.
La pèrdua de la màgia del paper
imprès.

Però just avui, després d’aca-
bar un article, que no és el que es-
teu llegint, l’ordinador, mitjan-
çant el programa que controla la
impressora, m’ha informat que...
Us diré el missatge després del
millor de la meva setmana.

Tercer lloc: The Reader. Hi ha al-
guna cosa de Les hores en aquesta
petita joia, alguna cosa del pas
del temps, de nostàlgia, de dolor.
La recomano a glopets perquè és

pràcticament com un llibre en fo-
togrames.

Segon lloc: La duda. És tan
difícil el que fan Philip Seymour
Hoffman i Meryl Streep, i ho fan
tan fàcil, que el mèrit és triple.
Preciosa la imatge que una xafar-
deria és com les plomes d’un coi-
xí escampades. A veure qui pot
arreglar aquest destret.

Primer lloc: Terròs!. Andreu Rifé
canta David Monllau. Fantàstic
aquest disc compacte ple de la
força i el bon so de Rifé i els ver-
sos plens de saviesa del mestre
Monllau, poeta del delta de l’Ebre.
Sensacionals Lo nostre riu i El poe-
ma d’amor.

I tornant al programa que con-
trola la impressora. M’ha infor-
mat textualment: «Parts internes
de la seva impressora estan a
punt de perdre la vida. Li recoma-
no que només imprimeixi 107 fo-
lis més». És xocant. ¿Com pot sa-
ber l’ordinador que la meva im-
pressora té parts internes? ¿Què
significa que perden la vida? M’i-
magino un petit esòfag a punt de
sagnar tinta. Miro de reüll la me-
va vella impressora i sento tanta
tendresa. Sé que li queden po-
ques impressions, sé que ningú
l’arreglarà, però com a mínim
tindrà una llarga vida en aquesta
columna. ¡Gràcies per ser-hi sem-
pre i per saber-m’ho comunicar
tan netament abans de morir!

Potser nosaltres també hau-
ríem de donar aquests missatges
via fàbrica. Et trobaré a faltar. És
per tu... H

El Barça negocia dos concerts
d’U2 al Camp Nou el mes de juny

MÚSICA 3 ‘TOUR’

b
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El grup irlandès
obrirà a Barcelona la
gira mundial de ‘No
line on the horizon’

U
n comentari de Bono als
fans a la sortida dels estu-
dis de gravació de Hanno-
ver Quay a Dublín va do-

nar la primera pista fa un mes: U2
tenia previst obrir a finals de juny i a
Espanya la gira mundial de presen-
tació del seu nou disc, No line on the
horizon. Encara sense res firmat, la
bona notícia per als seguidors del
grup irlandès comença a concretar-
se. Segons van confirmar ahir fonts
del FC Barcelona, el club està nego-
ciant el lloguer del Camp Nou per a
dues nits. I Jordi Tardà, director del
programa Tarda Tardà a Icat FM, va
anunciar en antena que «actual-
ment» les dates previstes són el 29 i
el 30 de juny. La promotora Live Na-
tion encara no ha confirmat oficial-
ment cap d’aquests punts.

PROMOCIÓ INTENSA / Segons Tardà, el
mànager de la banda, Paul McGuin-
nes, anunciarà les que seran les da-
tes definitives de la gira d’U2 durant
el mes de març, després del llança-
ment del disc (el 27 de febrer a Irlan-
da i el 2 de març a la resta del món).
Encara abans, el grup tindrà diver-
ses aparicions sonades per promo-
cionar-lo: el 23 de febrer avançaran
tres cançons del seu disc en directe a
Ràdio 1 de la BBC i actuaran durant
tota una setmana, del 2 al 6 de
març, en el programa de David Let-

terman de la cadena nord-america-
na CBS.

Fins avui, les úniques dates que hi
ha confirmades de la gira europea
d’U2 són el 10 i l’11 de juliol a l’Sta-
de de France de París i el 15 de juliol
a Niça. Les exigències d’espai de l’es-
cenari i les dates ja compromeses de
diversos espais a Madrid i València
farien que el desembarcament de la
banda de Bono a Espanya es limités
a Sevilla (probablement el 3 de juliol
a l’estadi de La Cartuja) i a Barcelo-
na. En els fòrums de fans del grup
s’especulava insistentment durant
els últims dies que U2 obriria la gira

a Barcelona el dissabte 27 de juny i
el diumenge 28 de juny, i no un di-
lluns i un dimarts tal com va apun-
tar ahir Tardà.

Segons el productor de l’àlbum,
Daniel Lanois, l’escenari de la gira
2009-2010 d’U2 (amb un primer
tram a Europa, un segon als EUA i
un tercer una altra vegada a Europa,
que és quan podria recalar a Ma-
drid) serà especial: estarà situat al
centre dels estadis, tindrà una visibi-
litat de 360°, comptarà amb públic
que estarà situat al voltant del grup
i no hi haurà columnes d’altaveus
que limitin la visió. H

n 3 minutse

«La maternitat d’Elna era un oasi»
Josep Galindo

Al Club Capitol, La maternitat
d’Elna rememora un dels capítols
més dramàtics i tendres de la
postguerra espanyola.

Director teatral

MARTA CERVERA
BARCELONA

–¿Què pretén l’obra?
–Condensa les experiències i les
vivències de les dones que van ser
mares durant l’exili. Narra les condi-
cions infrahumanes de camps de re-
fugiats com el d’Argelers, on treba-
llava com a infermera Elisabeth Ei-
den, una dona austríaca que va deci-
dir acabar amb allò i va crear un

centre a Elna perquè les futures ma-
res poguessin portar al món els seus
fills en les millors condicions possi-
bles. Gràcies a ella es van poder sal-
var 597 nens.

–El muntatge està interpretat
només per una actriu, Rosa Galin-
do, i un pianista. ¿Per què?
–Volíem fer una cosa íntima, un re-
corregut emocional més enllà de les
paraules. Rosa Galindo, la meva ger-
mana, va flipar amb el llibre en el
qual la historiadora Assumpta Mon-
tellà recrea l’odissea d’aquesta dona,
que avui té 95 anys i que mai es va
considerar una heroïna.

–Té una estructura àgil.
–No és el monòleg habitual. La meva
germana interpreta diferents perso-

natges, amb l’ajuda de textos i
cançons de l’època, des de composi-
cions de Mompou fins a peces de
Charles Trenet, amb Luc Olivier
Sánchez al piano. Les projeccions
amb imatges permeten ambientar.

–¿Lacrimogen?
–El tema és dur però no es tracta
d’una història negra sinó d’una
història de llum, d’esperança. Co-
mença en un taller de costura a Bar-
celona abandonat precipitadament,
passa pel dolor de l’èxode i els
camps d’exiliats. Acaba a la materni-
tat d’Elna, on reneix l’esperança. Era
un oasi de pau enmig de l’horror de
la guerra.

–¿Quin és el segell Galilei?
–La nostra companyia s’ha especia-
litzat en teatre de creació contempo-
rani, però la nostra manera de fer
teatre està molt vinculada a la
història i a la realitat.

b Segons el programa
de Jordi Tardà, les
dates més probables
són el 29 i el 30

AP / MARK J. TERRILL

33 Bono, el 8 de febrer passat a la gala dels premis Grammy.

33 Josep Galindo.

Suspensió de
Kings of Leon

33 La banda de Tennessee
Kings of Leon va cancel.lar ahir
el seu concert a la sala Razzma-
tazz de Barcelona per la gas-
troenteritis que ha afectat dos
dels seus components, un d’ells
el cantant Caleb Followill. L’im-
port de les entrades es tornarà a
partir del 16 de febrer.
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