
El quintet manresà Gossos (Nacho Tarrés, Oriol Farré, Roger Farré, Juanjo Mu-
ñoz i Santi Serratosa) ha fet una crida per omplir dimecres 12 d'abril la plaça Ma-
jor de Manresa per gravar el nou videoclip d’una de les cançons més representati-
ves de Zenit (2016). L’hora de trobada serà a les 5 de la tarda, es preveu acabar un
parell d’hores més tard, i hi pot participar tothom. Es demana que els assistents
vesteixin roba clara perquè hi hagi contrast amb les tonalitats grises dels músics. 

Gossos busca participants per rodar un videoclip
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AMATEURS A L’ESPAI
 Dinamarca, 2016. Documental.
89 minuts. Direcció: Max Kestner.
Avui, a les 20 h, a l’auditori de la
Plana de l’Om. Manresa. Entrada
lliure. Cineclub i Paral·lel 40 presen-
ten avui el nou Documental del mes,
Amateurs a l’espai, una producció da-
nesa del 2016 que ha excel·lit en
nombrosos festivals especialitzats. 

El gran Nelson Mandela afirmava
que «tot és impossible fins que deixa
de ser-ho», i els protagonistes de la
pel·lícula de Max Kestner creuen fer-
mament en aquesta màxima. Kristian
i Peter són dos enginyers amb un nivell
excels que es plantegen un objectiu
decididament insensat: construir un
coet amb uns mitjans materials pràc-
ticament artesanals. Amb la complici-
tat d’una colla d’entusiastes de l’aero-
nàutica, es lliuren sense complexos (i
amb unes dosis ingents d’entusiasme)

a l’aventura (inversemblant?)  que el
seu petit país entri en la cursa espacial
per la porta gran.

La premissa d’Amateurs a l’espai
podria encaixar perfectament amb
una pel·lícula de ficció, però som da-
vant d’un documental que ens sub-
mergeix en una epopeia suficientment
boja… per ser verídica. Una càmera
molt propera i gens emfàtica segueix
minuciosament el desenvolupament
d’un somni col·lectiu… amb un final fe-
liç? Max Kestner, el seu director, es va
formar a la televisió pública danesa i
va sobresortir amb dos curtmetratges
documentals (Max by Chance i The
World in Denmark). Els suspens està
assegurat en aquesta defensa càlida
de l’idealisme més quotidià i entra-
nyable perquè Peter i Kristian no són
dos herois arquetípics, sinó dos ta-
lents que tenen una fe enorme en el
potencial de la ciència. -Jordi Bordas

EL DOCUMENTAL DEL MES
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n L’editor manresà Josep Cots
(1942), fundador d’Edicions de
1984, és un dels guardonats amb
els Premis Nacionals de Cultura
2017. El Consell Nacional de la
Cultura i de les Arts (CoNCA)
anunciava ahir uns premis que
distingiran, també, la fotògrafa
Maria Espeus; la Fundació
Apel·les Fenosa; l’escriptor Joan
Francesc Mira; el compositor
Hèctor Parra; el cantautor Rai-
mon; el director de FICOMIC Car-
les Santamaria; el Secretariat de
Corals Infantils de Catalunya; el
cineasta Albert Serra i l’actriu
Emma Vilarasau. 

Cots rebrà la distinció per la
creació d’Edicions de 1984 (en
clar homenatge a Orwell), que ha
consolidat amb un fons de 400 tí-
tols, format per obres d’autors ca-

talans i per les obres escrites en al-
tres llengües i traduïdes al català.
Amb una clara consciència de tra-
dició literària, Cots «ha posat
atenció a la descoberta de nous
narradors catalans i ha recuperat
i dignificat autors catalans con-
temporanis, i ha posat a l’abast
dels joves una nova col·lecció de
literatura». Els premis es lliuraran
a Rubí el 14 de juny.

L’editor de 1984, el manresà
Josep Cots, reconegut amb
el Premi Nacional de Cultura

CONCA

L’editor manresà Josep Cots
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Segueixes somiant?», va
demanar la directora edi-
torial de Columna Glòria
Gasch a Guillem Cabrera.

Era la primera pregunta a l’esce-
nari de la Sala Petita del Kursaal.
El jove ballarí de 13 anys de Sant
Salvador de Guardiola no va dub-
tar: «sí, ballo des dels 3 anys i en-
cara m’agrada més». Una vuitan-
tena de persones es van reunir
ahir en la presentació del llibre
Quan els peus són les teves ales,
que, amb edició del periodista
manresà Marc Cornet, explica la
història del somni de Guillem Ca-
brera fins arribar a formar part de
l’alumnat d’una de les escoles més
prestigioses del món, la Royal Ba-
llet School de Londres. Un llibre
concebut com a exemple d’esforç,
d’ell i de la família, per tirar enda-
vant el somni del seu fill gran.

A l’escenari, transformat en una
sala d’estar, el Guillem i el seu
pare, Germà Cabrera, seien en el
sofà; a la butaca, Gasch. L’editora

de Columna va repartir joc alter-
nant preguntes a pare i fill en una
conversa farcida de complicitat i
d’anècdotes. Com quan el primer
cap de setmana d’estada a l’escola,
a Londres, i quan tots els altres
alumnes tornaven a casa, el Gui-
llem va trucar al seu pare: «vine a
veure’m o torno». El Germà li va
dir que tornés, però que ells no
podien agafar l’avió; el Guillem li
repetia com un mantra: «tornar
no, però vine’m a veure». Tenia
11 anys, enyorança dels seus però
no volia marxar. Les llàgrimes van
durar poc més d’una setmana; a
la quarta ja s’havien esvaït. 

La «valentia» del Guillem, en
paraules del seu pare, va ser un
dels qualificatius que més es van
repetir. Això i l’agraïment a tothom
qui, per mitjà d’aportacions eco-
nòmiques o de suport a la família,
ha fet possible que el jove ballarí
format a l’Escola de Ballet Olga
Roig continuï la seva formació a
Londres: el proper setembre ja
encararà el tercer curs.

«Costa tocar de peus a terra?».
«Quan ballo, sí», contestava en
Guillem. La «maduresa» del noi
(«jo em veig com els altres!»),

l’adaptació de la família a la nova
situació («quan nosaltres sopem
és quan ell ens truca; posem el
telèfon al mig i sopem tots qua-
tre»); el sentiment de pertinença
a l’escola que va deixar, el Paidos;
i la relació amb els seus amics de
sempre van desfilar entre pre-
guntes i respostes. Gasch va provar
que en Guillem transmetés amb
passos de ball diferents senti-
ments... però no se’n va acabar
de sortir. Com ell mateix va ex-
plicar: «no he escalfat!», i en un
acte reflex va mirar la seva mestra
i va dir: «Olga, m’ajudes?».

En el torn de preguntes, en Gui-
llem va explicar l’emoció al final
de la representació de Frankens-
tein, a la Royal Opera House, amb
l’abraçada que va rebre «del meu
ídol, Steven McRae», i el seu pare
va posar el símil dels castells amb
l’ajuda rebuda: «el Guillem és l’en-
xaneta, però tots vosaltres sou la
pinya». La presentació, que es va
obrir amb un vídeo, va acabar
amb el sorteig d’un llibre i amb
les paraules de la seva mare, la
Sílvia, asseguda entre pare i fill.
Al Guillem encara li faltava signar
llibres.

Ballar i no tocar de peus a terra
El jove ballarí Guillem Cabrera presenta el llibre que explica la seva història 
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Germà Cabrera, Sílvia Espinach i el seu fill Guillem; a la butaca, l’editora de Columna, Glòria Gasch

Memoria.cat ha creat un web
que rememora la relació del pin-
tor manresà Josep Vila Closes
(1921-2005) amb el seu barri, la
barriada Saldes-Plaça de Cata-
lunya (www.memoria.cat/vila-
closes).

La webrecupera una faceta pa-
ral·lela a la seva vocació pictòrica:
la de veí compromès de ple amb
el seu veïnat. Al web, entre altres
apartats, s’hi poden veure les se-
ves primeres pintades reivindica-
tives, del 1976, en què demanava
zones verdes, la desaparició del
casalot i l’extinció de les rates.
També les pintades murals que hi

va anar fent els anys posteriors. El
web recupera escrits i dibuixos de
Vila Closes publicats a la revista
del barri, L’Esquellot, i recorda
l’exposició antològica organitza-
da al barri el 2001 i les iniciatives
dels veïns per perpetuar la memò-
ria del conegut artista.

També dedica un apartat a l’ac-
te de la inauguració de l’escultura
celebrat el 2015 en recordança de
la seva personalitat i transcriu l’es-
crit que va llegir-hi Víctor Feliu,
president de l’associació durant
anys, un text que explica qui era
Vila Closes i per què era tan esti-
mat. Vila Closes va rebre la Meda-
lla de la Ciutat de Manresa el 2001.
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Memoria.cat dedica un web a la relació
del pintor Vila Closes amb el seu barri
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El pintor manresà (1921-2005)
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