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PUBLICITAT

Reproduccions de cites de
personatges cèlebres.

Resum de les activitats 
festives més destacades dels 
Països Catalans.

Santoral diari, planning anual, calendari
perpetu, guia de telèfons i tota la
informació habitual d’una agenda
completa. 

Selecció de mapes 
de referència.

Recull diari de festes majors, 
tradicions i celebracions culturals 
de tota mena.

Les activitats firals més 
remarcables del 
Principat.

L’AGENDA DELS CATALANS

PVP: 6 €. Subscriptors d’El Punt: 4 €
Més despeses d’enviament.
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Ajuntament 
d’Argentona

PREMI BURRIAC 2008
DE RECERCA HISTÒRICA I SOCIAL SOBRE ARGENTONA 

Dotació: 2.000 euros i publicació de l’obra guanyadora

Termini d’admissió: del 3 al 7 d’octubre de 2008.

Bases:
1. L’Ajuntament d’Argentona convoca el PREMI BURRIAC 2008 amb l’ànim de

promoure els estudis i la  recerca històrica i social sobre Argentona.

2. El PREMI BURRIAC 2008 s’oferirà al millor treball d’investigació en el camp

de la història, sociologia, antropologia, patrimoni cultural i artístic o ciències

socials en general, que tingui per objecte principal la vila d’Argentona.

3. L’import del premi és de 2.000 euros més l’edició de l’obra premiada, que

serà publicada l’any següent a l’atorgament del premi. L’import del premi no

podrà ser fraccionat i estarà sotmès a les corresponents retencions fiscals. El

premi podrà ser declarat desert si cap treball presentat no reuneix els mèrits

suficients per ser-ne mereixedor.

4. Els treballs que aspirin al PREMI BURRIAC 2008 hauran de tenir una exten-

sió d’entre 100 i 250 pàgines, hauran de ser inèdits, impresos en fulls de mi-

da DIN A4 per una sola cara i en català. Es presentaran tres còpies sobre pa-

per i una en suport informàtic (disquet o CD). El treball es podrà acompanyar

de tota mena de fotografies, imatges i/o gràfics que l’autor o autors conside-

rin oportuns per complementar el text.

5. Els originals hauran de ser lliurats anònimament. El títol de l’obra figurarà a

l’exterior d’un sobre tancat que contindrà el nom, cognoms, adreça, telèfon i

còpia del DNI de l’autor o autors.

6. El PREMI BURRIAC 2008 serà atorgat per un jurat nomenat per l’Alcalde

d’Argentona, la composició del qual serà anunciada oportunament. El seu ve-

redicte serà inapel·lable. El jurat queda facultat per atorgar accèssits sense

remuneració econòmica i proposar a l’Ajuntament d’Argentona, si ho consi-

dera oportú, la seva publicació.

7. L’autor o autors de l’obra guanyadora cedeixen els drets de la seva publicació

i explotació a l’Ajuntament d’Argentona, i renuncien explícitament a qualsevol

compensació econòmica per la seva publicació que no sigui la dotació del

premi.

8. Els treballs seran presentats a l’Ajuntament d’Argentona, carrer Ramon Par

1, 08310 d’Argentona, qualsevol dia feiner de 8.30 a 14.00 hores, entre els

dies 3 i 17 d’octubre de 2008. L’Ajuntament d’Argentona lliurarà un document

de rebut identificat amb un número de registre específic del PREMI BU-

RRIAC 2008.

9. El veredicte del jurat serà donat a conèixer en el transcurs de l’acta de lliura-

ment del premi que tindrà lloc el mes de gener de 2009, en lloc i hora que

s’anunciarà oportunament.

10. L’Ajuntament d’Argentona es quedarà, per al seu arxiu, una còpia de tots els

treballs presentats. La resta de còpies podran ser retirades entre els dies 2 i

27 de febrer de 2009 presentant el rebut lliurat en el moment de presentar les

obres.

11. La participació al PREMI BURRIAC 2008 suposa la total acceptació d’aques-

tes bases. Qualsevol cosa no prevista en aquestes bases o la seva interpre-

tació serà competència de l’Alcalde d’Argentona.

ete Doherty sembla haver pres
consciència que el seu lloc està a
les portades de la premsa musi-

cal i no pas a les del cor al costat de mo-
dels anorèctiques. Al concert que va
oferir divendres passat a la sala Apolo
amb totes les entrades venudes des de
feia dies no hi va haver cancel·lacions
de darrera hora com va passar el de-
sembre del 2006, ni penjades a mitjan
concert, no va tirar cap cervesa als fo-
tògrafs, tampoc el van detenir a les es-
cales de l’avió, ni va caler prohibir-li
per a tota la vida tornar a pujar a un avió
d’Easy Jet. La visita de Doherty i els
seus companys es va saldar amb un re-
sultat estrictament musical i, per si fos
poc, positiu. Superar el concert que va
perpetrar al Primavera Sound l’any
2006 no era gaire difícil, només li calia
que encertés on era el micròfon a l’hora
de cantar i fer que de les cordes de la se-
va guitarra sortís alguna cosa coherent.

Alt com un Sant Pau, amb el seu bar-
ret habitual (el model pork pie que
molts dels assistents portaven també a
la testa), americana, camisa blanca i
una corbata deslligada al coll, Doherty
va venir a pagar el deute que tenia pen-
dent amb el públic barceloní i va deixar
anar d’entrada Carry on up the mor-
ning i Delivery, dos dels temes més en-

P

certats de Shotter’s nation, el seu se-
gon treball. Doherty va sortir davant un
públic adulador amb gran presència fe-
menina a tocar de l’escenari, i amb ga-
nes de vèncer i de convèncer. Un canvi
d’actitud escènica amb què va aconse-
guir que els encerts –que n’hi ha uns
quants als seus discos– fossin més no-
tables, i els defectes i les errades que-
dessin soterrats. Gairebé no va dirigir-
se al públic. Només al principi del con-
cert va balbucejar unes paraules de les
quals només es va entendre «Catalu-
nya», mentre que una senyera llançada
des de la platea va lluir tota l’actuació
al pal del micròfon del guitarrista Mick
Whitnall, i finalment va acabar al coll
de l’excompany de Kate Moss. La seva
actitud conciliadora va quedar clara
quan una espontània va pujar un parell
de cops (el primer li va encaixar un pe-
tó als morros) i va evitar fer numerets.

Durant una hora i vint va fer la major
part de les cançons del seu segon disc,
va deixar les del primer, Down in Al-
bion, pel final del concert, l’EP The
Blinding va sonar gairebé sencer, va re-
cordar els Libertines amb Arcady i fins
i tot es va treure de la màniga una cançó
nova, Pretty Sue, que va cantar sense la
guitarra. I va acabar amb Fuck forever,
cançó que ja s’ha convertit en un himne
i que va revolucionar la sala amb un pú-
blic que s’havia reconciliat amb el roc-
ker politoxicòman més polèmic fins
ara del segle XXI.

música | babyshambles

Vèncer i convèncer
� Lloc i dia:  Sala Apolo (Barcelona), 11

de gener

XAVIER MERCADÉ

Fènix Teatre va rebre l’en-
càrrec de portar a escena
L’Auca del senyor Esteve.
Pons-Ribot, que és un de-
fensor dels textos populars
perquè han aconseguit
«captar l’ànima del país»,
va optar per situar el prota-
gonista moments abans de
morir: Des del llit, s’adona
de la buidor i de la poca va-
lentia i empenta que ha tin-
gut. El director, que també
s’encarrega de fer les adap-
tacions d’aquesta compa-
nyia, va acceptar el repte, tot
reprenent la història a partir
de la novel·la (Rusiñol va
suavitzar la crítica social
amb la seva obra de teatre,
deu anys més tard). L’obra
es representa des de dime-
cres fins al 17 de febrer.

La peça fa servir el flaix
back, «un llenguatge amb
què avui podem jugar grà-
cies al cine i que no es conei-
xia en l’època de Rusiñol».
Els salts en el temps són
desordenats, una manera de

pensar que pot tenir un
moribund, remarca Santi
Ricart. L’obra es distancia
de la imatge de «sarsuela»

(defineix el director de la sa-
la, Josep Maria Coll) i dota
els personatges de psicolo-
gia.

Santiago Rusiñol, al llit
Fènix Teatre versiona «L’auca del senyor Esteve»

Una escena del muntatge./ EL PUNT

� El director Jordi Pons-Ribot, de Fènix
Teatre, situa al protagonista de L’Auca del
senyor Esteve, de Santiago Rusiñol, al llit de
mort. El venedor de betes i fils, que no ha tin-

JORDI BORDES / Barcelona gut altra vida que la que li marcava la socie-
tat, s’adona que ha desaprofitat la seva exis-
tència. La versió, La classe neutra, es va es-
trenar a Arenys de Mar i farà temporada a la
Sala Muntaner, des de dimecres.




