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CANTADA D’HAVANERES
del 18 al 23 de juny

Data Hora Població Comarca Província Adreça Grup d’havaneres

18 juny 18:00 MOLINS DE REI BAIX LLOBREGAT Barcelona Barri del Canal SON DE L’HAVANA
18 juny 20:00 BARCELONA BARCELONÈS Barcelona XXXI Trobada VARIS GRUPS

BCN Cara al Mar
18 juny 20:00 CAMBRILS BAIX CAMP Tarragona Barri Estació TERRAL
18 juny 21:00 LES ROQUETES GARRAF Barcelona Parc PESCADORS DE L’ESCALA
18 juny 22:00 BARCELONA BARCELONÈS Barcelona Passeig de la Peira L’EMPORDANET
19 juny 17:00 OLOT GARROTXA Girona Parc de les Bisaroques VORAMAR

(Benavent)
19 juny 19:00 BARCELONA BARCELONÈS Barcelona Pg. Valldaura, MAR I VENT

davant mercat
19 juny 20:00 BARCELONA BARCELONÈS Barcelona Font de la Guatlla LA VELLA LOLA
19 juny 20:00 SABADELL VALLÈS OCCIDENTAL Barcelona Plaça Vallès ULTRAMAR
19 juny 21:00 EL PRAT DE LLOB. BAIX LLOBREGAT Barcelona La Granja BLAUET
21 juny 22:00 PALAMÓS BAIX EMPORDÀ Girona Museu de la Pesca PORT BO
23 juny 19:00 BARCELONA BARCELONÈS Barcelona Plaça Folch i Torres MAR BRAVA
23 juny 19:00 CASTELLÓ D’EMPÚRIES ALT EMPORDÀ Girona Plaça Joan Alsina PESCADORS DE 

L’ESCALA
23 juny 19:00 EMPURIABRAVA ALT EMPORDÀ Girona Passeig LES ANXOVETES
23 juny 22:15 TÉRMENS NOGUERA Lleida Plaça CAVALL BERNAT
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Aviat farà dos anys de la
confessió de Jordi Pujol so-
bre uns diners, dipositats
en un banc andorrà. El
dramaturg i director Jordi
Casanovas va fer públic
ahir que Pujol s’estrenarà
el 23 d’abril a l’Àtrium de
Viladecans i que, poste-
riorment, farà temporada
al Tívoli de Barcelona. Se-
rà una producció ambicio-
sa perquè tindrà un repar-
timent d’onze actors.
També, temàticament,
l’obra arrencarà des de
quan Pujol decideix lide-
rar els primers movi-
ments nacionalistes fins a
la seva detenció, la creació
de CDC, els seus 23 anys
de govern i una confessió
que acabarà amb una figu-
ra “que ha volgut donar lli-
çons morals i que no les ha
aplicat a casa seva”, refle-
xiona l’autor. David Bages
interpretarà el paper de
Pujol, però fugint de la imi-
tació i la caricatura. Si in-
teressa aquesta “història
èpica” és perquè l’especta-
dor empatitzarà amb Pu-

jol: una mirada exhaustiva
per a un personatge ex-
tens.

La trama comença
quan mor Jordi Pujol. Un
equip de periodistes refle-
xionen sobre quin vídeo
han de realitzar perquè ell
sigui recordat. Es debat si
cal obviar la darrera con-

fessió o quin és el pes que
ha de tenir sobre tota la
trajectòria política de Pu-
jol, que va ser president de
la Generalitat durant 23
anys. Una periodista plan-
tejarà un treball de camp
per parlar amb antics col-
laboradors del protagonis-
ta, com ara la germana de

l’expresident (Marta); el
company amb qui funden
el partit (Miquel Roca); el
secretari de Presidència
(Lluís Prenafeta); i la seva
secretària (des d’on
s’abordarà el Pujol de fora
de càmeres, el més íntim).

En la recerca, Casano-
vas s’ha sorprès de la tren-

tena de llibres que parlen
sobre Pujol, alguns dels
anys 90 ja denunciaven
una actitud sospitosa per-
metent que la família en-
trés a la Generalitat. Van
haver-hi companys que
van advertir-li que no ho
fes i van acabar sortint del
partit”. El partit, arrelat a
la Transició, va passar a
ser personalista.

L’autor aposta per una
història ficcionada a par-
tir de fets històrics o molt
versemblants. Hi haurà
les picabaralles de poder
amb Tarradellas i també
amb Maragall. També les
negociacions amb els dife-
rents presidents del go-
vern estatal. Casanovas ja
va fer una obra de teatre a
partir de les declaracions
de Bárcenas a Ruz, quan li
confessava la caixa B del
PP: Ruz-Bárcenas. llavors 
no va fer més que trans-
criure i reordenar la decla-
ració. Generarà polèmica?
En faran ús els partits polí-
tics per atacar-se? Casa-
novas no creu que hi hagi
remor: “La classe política
sent un cert menyspreu
cap al teatre.” ■

Jordi Casanovas prepara una obra sobre la vida política i familiar
de l’expresident revelant les contradiccions d’un personatge icònic

Jordi Bordes
BARCELONA

Pujol, l’exhaustiu

David Bages interpretarà Jordi Pujol en una producció que farà gira per Catalunya ■ D. RUANO

Ferma i entusiasta es mos-
trava l’alcaldessa de l’Hos-
pitalet de Llobregat, Núria
Marín, anunciant, ahir en
roda de premsa a l’Espai
l’Harmonia, que la 66a Nit
de Santa Llúcia d’Òmni-
um Cultural se celebrarà
per primer cop a la segona
ciutat de Catalunya.

Marín va destacar que
és un privilegi que es con-
voqui a l’Hospitalet –con-
cretament al pavelló poli-
esportiu del barri del Gor-
nal– perquè el municipi va
decidir tenir la cultura

com un eix vertebrador:
“Crear el Districte Cultu-
ral, esdevenir un nucli
d’educació i cultura i dei-
xar de ser considerada un
suburbi de la metròpoli o
una ciutat dormitori.”

Àgil, Núria Marín va as-
sumir que la cultura “és
una eina de cohesió soci-
al”, més en un municipi
que ha estat marcat, en di-
ferents períodes, per una
emigració que s’ha inte-

grat plenament. En aques-
ta línia es va pronunciar
Mercè Conesa, presidenta
de la Diputació de Barcelo-
na: “Aquesta festa és una
reivindicació de la demo-
cratització de la cultura
perquè a la cultura hi hem
de tenir dret tots.” El ter-
cer d’intervenir va ser Jor-
di Cuixart, president
d’Òmnium Cultural. Va
accentuar la importància
estratègica que té per a
l’entitat una ciutat amb
un teixit associatiu tan
important, i que va lluitar
tant durant etapes fos-
ques de la nostra història,
recordant els cursos de ca-
talà que Òmnium convo-
cava a l’Hospitalet. També
va remarcar que la cultura
era “un ascensor social per
afavorir la igualtat”. ■

Santa Llúcia a l’Hospitalet

David Castillo
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

La Nit de Santa
Llúcia, per primera
vegada a l’Hospitalet
de Llobregat

Mercè Conesa i Núria Marín, amb Jordi Cuixart i Jaume
Ciurana, a l’Espai l’Harmonia de l’Hospitalet ■ PAU FABREGAT

El cronista cinematogrà-
fic Jaume Figueras (Bar-
celona, 1940) ha rebut el
Premio Nacional de Perio-
disme Cultural, que ator-
ga el Ministeri d’Educació,
Cultura i Esports, dotat
amb 20.000 euros. El jurat
ha valorat la seva dilatada
carrera en divulgació cul-
tural, amb “especial dedi-
cació a l’àmbit cinemato-
gràfic, desenvolupant una
connexió especial amb la
seva audiència”.

Figueras s’ha mostrat
“agradablement” sorprès i
agraït perquè el jurat ha
estat “molt generós”.
També ha manifestat: “El
premi ha estat una sorpre-
sa perquè jo no tenia ni
idea que es donava
aquests dies.”

Jaume Figueras col·la-
bora des del 1964 a la re-
vista Fotogramas, en què
ha signat el consultori del
seu alter ego Mr. Belvede-
re. El 1972 va començar a
col·laborar a Ràdio Barce-
lona, però la seva populari-
tat més gran ha estat ar-
ran que, el 1984, dirigís i
presentés el programa Ci-
nema 3 a TV3. També ha
treballat per al programa
de Canal + Magacine i ha
estat comentarista de la
gala dels Oscars. ■

Jaume
Figueras,
premiat pel
ministeri
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