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Hola a tots!!! 

Abans de res, voldria dir que l’equip d’ In.cultura està molt agraït pel suport que està tenint tant 
a nivell de col·laboracions sense ànim de lucre com patrocinis, publicitats i subscripcions a la 
nostra revista gratuïta. Aquesta revista va néixer amb la voluntat d’estar a l’abast de tothom i 
amb l’objectiu d’apropar la cultura al gran públic, convertint-se en un referent de diagnòstic dins 
el nostre territori de l’oferta existent. És cert que encara hi ha molt per fer per créixer, per millorar 
i ampliar continguts, però res de tot això s’hauria pogut fer sense el suport d’entitats, comerços, 
empreses i institucions. 
“L’art és per a tothom, però només ho saben uns quants!!!” Aquesta bonica i encertada 
frase, de la qual ara mateix no recordo l’autor, és el “lei motiv” de la revista In.cultura. L’art am-
plia la nostra manera de veure, qüestionar i entendre el món que ens envolta, i aquesta és una 
necessitat per a totes les persones i cultures, al marge de la seva ideologia personal. 

Dit això aquest número d’In.cultura, esta ple d’informació i de  nous esdeveniments!!!
Ens omple d’orgull poder oferir al llarg de la temporada des de la nostre entitat, 
CPCAV: Galeria Badiu 92, un seguit d’exposicions que compten amb el suport i col·laboració de 
l’Ajuntament de Badalona. 
Aquesta voluntat de les institucions envers l’art contemporani i la seva diversitat lingüística fa 
que els mitjans d’expressió de les últimes tendències arribin a la població com una realitat més. 
L’escola d’art Pau Gargallo de Badalona gaudeix d’un nivell elevat. El fet que la nostra ciutat tingui 
una entitat que recolzi i difongui l’art contemporani és una realitat molt esperada i necessària al 
nostre territori.

El programa de col·laboració i treball conjunt es perfila aquest any 2008 amb 3 exposicions. La 
intenció és portar a la ciutat artistes o col·lectius amb una línia de treball definida per apropar 
llenguatges variats i artistes de diferents procedències. La idea d’aquestes exposicions és difon-
dre artistes de fora, que treballin o visquin dins el territori, o algun col·lectiu d’interès.
Aquest temporada podrem veure la poesia visual d’Ainize Txopitea (juny), una exposició-inter-
venció d’Art Urbà (juliol) i l’exposició de l’escultor Javier Pérez (octubre).

La primera proposta conjunta és l’exposició d’Ainize Txopitea, una artista basca que treballa 
amb la poesia visual. La tecnologia és per a ella una poderosa aliada que l’ajuda en el procés 
de recerca creativa. Txopitea ens presenta poemes visuals cibernètics, paisatges avassalladors i 
vigilants, oberts a variants lèxiques que necessiten la col·laboració del lector o lectora. 

El mes de juliol, amb “Art Urbà: Non-Toxic” podrem veure una intervenció en directe d’artistes 
urbans a la Galeria Badiu92, durant 3 dies!! Amb aquesta activitat-exposició, anunciem el que 
serà el festival d’art urbà del 2009: NON-TOXIC  URBAN ART FESTIVAL DE BADALONA 2009.

Em permeto el luxe de dir que aquesta propera exposició d’art urbà a Badalona comptarem amb 
alguns dels millors artistes del moment. El dies 11, 12 i 13 de juliol es farà, a portes obertes, 
una mostra d’art urbà amb artistes de ressò internacional. La intervenció dels artistes a l’espai 
i als seus voltants farà visible el procés creatiu d’aquests artistes urbans de talent i idees des-
bordants i commovedores!! Tot això, amenitzat amb música en viu, faran que aquestes jornades 
siguin inoblidables.

La tercera proposta de la temporada serà de la mà de Javier Pérez, un escultor de reconeixement 
nacional i internacional que treballa a Badalona. 

No puc acabar aquest escrit sense dedicar unes paraules a un canvi de tema radical: el bàsquet!!! 
… Des d’ aquí podríem obrir un llarg debat sobre els que estan a favor o en contra de si en un 
suport cultural s’hauria de parlar d’esports. Deixo la pregunta a l’aire perquè els lectors puguin 
aportar la seva opinió. 
Jo, personalment, crec que la revista no té perquè donar resultats i enunciats sobre lligues o 
campionats de cap esport en particular, perquè ja tenen un ampli ressò a la resta de mitjans de 
comunicació. Però sí és cert que a Badalona, el cas del bàsquet... és un punt i a part. 
El bàsquet, a Badalona, va més enllà de ser un simple esport amb una afició fidel. De fet, al seu 
voltant es mou tota una cultura que fa que es visqui amb una gran intensitat i amb uns resultats 
sorprenents. Ha acabat convertint-se en un referent del bàsquet mundial, sobretot de l’europeu. 
La ciutat s’ha donat a conèixer amb més força i transcendència del que pot fer cap altra institució 
de la ciutat. 
Una temporada tan memorable com aquesta mereix que felicitem a l’equip pels triomfs, encara 
que la revista sigui un suport cultural!!  Moltes felicitats Penya!!! 

Naomi Daniel
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La teva feina mostra una interessant combinació de bellesa i crítica. ¿Com la definiries?

La meva obra destaca per seguir una línia estètica de profunditat emotiva i conceptual, on s’inte-
gren arts plàstiques, noves tecnologies i llenguatge.

La poesia té un rerefons fonamental a les meves obres, i em serveix de font d’inspiració. Escric 
poesia ja des de petita i el collage, com a tècnica expressiva, també l’he utilitzat molt. La combi-
nació d’ambdós mitjans m’ha donat la llibertat per treballar de manera intuitiva.

En quins aspectes s’ha vist influenciada la teva obra per la formació que has tingut fora del 
nostre país?

El fet d’haver-me graduat a la carrera de “Digital Media Production” a la Universitat “London Co-
llege of Communication” em va obrir la manera de pensar i d’entendre l’art. La carrera, molt nova 
encara a l’any 2000, estaba destinada al desenvolupament i el comerç a Internet, però jo vaig 
girar la truita i em vaig dedicar aquells 3 anys a explorar pel meu compte les noves tecnologies i 
a aplicar la meva creativitat a les possibilitats plàstiques i literàries.

A Londres estan molt avançats respecte a imatge i tendències. Suposo que t’empapes de tot això 
si vius a la ciutat gairebé una dècada.

Sent una artista que traballa paral·lelament en el món del disseny, creus que les imatges dels 
mitjans tenen gran influència a la societat i a l’art o és l’artista qui influeix als qui treballen la 
imatge?

El principi fluxuista parla de l’eqüació art=vida=art.

Jo crec que és una suma de tots dos. Els mitjans de comunicació i les corrents artístiques són 
dues presències que defineixen fortament el temps i la societat on vivim. Són dos camins paral-
lels que es nodreixen mútuament. 

L’artista és també reporter, ja que l’observació i la investigació són essencials en el procés 
creatiu. L’obra plàstica és conseqüència d’un procés de selecció, i l’impacte que causi el seu 
missatge dependrà, en gran part, de la percepció del receptor.

L’ús de les noves tecnologies i les infinites formes de manipulació de la imatge disparen les 
possibilitats creatives dels artistes que treballeu amb aquests mitjans, tot i que és cert que 
el poder de la imatge caduca ràpidament en una societat com la nostra. ¿Com afecta això a la 
teva feina?

Penso que l’ordinador és una eina més, amb accés directe a un munt d’informació de tot tipus.
En la varietat està la riquesa, però s’ha de ser conscient i saber diferenciar el que és bo del que 
és dolent, ara més que mai.

Ainize Txopitea. Mina rota. When pencils cry. C. print 2007 

Ainize Txopitea, 
San Sebastián, 1977

El 29 de maig s’inaugura a la CPCAV: Galeria Badiu92 una exposició d’Aizine Txopitea, amb el 
recolzament i suport de l’Ajuntament de Badalona. 

Ens omple d’orgull encetar aquesta col·laboració amb l’Ajuntament amb aquesta primera exposi-
ció, on es podrà gaudir de l’obra d’aquesta artista. 
Txopitea és una artista basca, llicenciada en Art Digital per la Universitat “London Collage of 
Communication”, i amb una obra que destaca per seguir una línia estètica de fons  emotiva i 
conceptual, on fusiona les arts plàstiques, les noves tecnologies i el llenguatge.  

Darrera de la seva atrevida producció poètica, l’artista traça una concepció del funcionament 
de l’univers com quelcom obert i dinàmic i, a la vegada, globalitzat. Tot gira entorn els rituals de 
l’amor, la vida i la mort de les dones, reutilitzant icones sobretot del passat, aportant un regust 
“retro” als seus missatges.  

Les seves obres de poesia experimental ens endinsen en paisatges colpidors i vigilants, oberts a 
variants lèxiques que necessiten de la participació dels lectors, deixant que explorin la seva ima-
ginació. Missatges, formes, moviments…i interactivitat.  Idees acompanyades de música plena 
de sentiments i recolzats per la seva capacitat artística, per lús de les noves tecnologies i per la 
seva sensibilitat creativa envers conceptes crítics i emocionals. 

CPCAV: Galeria badiu92. 
Inauguració: 
Del 29 de maig al 5 de juliol. 
Ambb la col.laboració de l’Ajuntament de Badalona.

Un és artista, i la tècnica de comunicació que faci servir és relativa.

La teva concepció de l’univers i dels rituals que la societat imposa a la dona té un paper fona-
mental a la teva obra. Què és el que t’atrau especialment i perquè?

M’interessa investigar la psicologia i el rol de la dona. Comparar dones d’altres generacions i 
cultures amb les de la meva generació. Fer-les protagonistes de les meves obres i dedicar-los un 
homenatge, tornar-los la veu que els ha estat denegada durant tants anys, també dins el món de 
l’art.

La teva poesia experimental està plena d’obres absolutament maravelloses amb clars signi-
ficats. Penses que mitjançant la paraula fusionada amb la imatge visual, com passa amb el 
vídeo, arriba més clara la idea o missatge que vol transmetre l’artista? La poesia ha donat un 
pas més?

El “langua(im)age”, la fusió entre llenguatge i imatge, fa que la poesia arribi a un públic més vari-
at. La comunicació visual, així com la informació estètica, constitueixen eines molt potents, com 
he apuntat abans sobre l’ordinador i Internet.

A la meva web www.cyberpoetry.net es pot trobar un apartat dedicat a la poesia experimental, on 
l’animació i l’hypertext es presenten com si fossin vinyetes interactives.

La poesia s’ha transformat, no en essència sinó en la forma. 

Estàs treballant en algun projecte de futur?

Acaba de clausurar la mostra ‘Txopitea Versus Txopitea’ en una galeria de San Sebastián, junt 
amb el meu pare, el difunt pintor Daniel Txopitea. S’han penjat obres nostres per primera vegada 
de manera conjunta a les parets d’un mateix espai i haig de dir que ha estat una experiència 
profundament emotiva.

Segueixo creant peces gairebé a diari i combino això amb el disseny web i el comissariat d’expo-
sicions.

El meu projecte més immediat és en el mes d’agost. M’han seleccionat entre 180 artistes es-
panyols per a exposar en una col·lectiva a Colònia, Alemanya. Comptem amb el recolzament de 
l’Institut Cervantes i està programada com una mostra itinerant.
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Art urbà
Festival NON-TOXIC 2008

Aquest esdeveniment és la prèvia del que serà el festival d’art urbà 2009 a la ciutat de 
Badalona. La intenció és que duri una setmana i oferir “in situ” a la nostra entitat la creació 
d’obres d’artistes urbans nacionals i internacionals. Aquests artistes (tots ells de referèn-
cia dins el món de l’art urbà i el disseny) portaran a terme una obra durant 3 dies per fer 
palpable el procés de creació que té una obra d’aquestes característiques.

L’art urbà, en essència, neix de la voluntat de fer accessible i tangible l’art al gran públic, 
situant-lo fora de les parets de les galeries i els museus.  Formar part de l’espai públic o 
del patrimoni arquitectònic desmitifica l’art i els seus patrons de mercat. Ser una obra per 
a la societat, amb missatges i continguts d’interès socials i culturals, és l’objectiu que els 
artistes prioritzen. 

Quan parlem d’art urbà és important entendre les seves diverses possibilitats, els seus pa-
trons i contextos, i l’interès que té com a obra plàstica. Des d’aquí creiem que és important 
deixar clar la diversitat de llenguatges que s’agrupen sota aquesta classificació: 
El grafitti (pintura mural de moltes tècniques diverses), L’intervenció urbana (intervenir en 
el mobiliari urbà), land art (El paisatge, ja sigui un bosc, una platja o un parc serveixen de 
suport), audiovisuals (per exemple, les projeccions de nit sobre façanes d’edificis de la 
ciutat), cinema al carrer de videoart, performances …etc. 

Amb aquest anunciat de Non-Toxic, festival internacional d’art Urbà per el 2009, volem oferir 
una petita degustació del que serà el Festival a la Galeria Badiu 92.  
Aquesta iniciativa neix de les inquietuds dels directors de CPCAV: Galeria Badiu92 i de 
l’Ajuntament de Badalona de donar cabuda a la ciutat a la realitat artística que conformen 
les formes alternatives d’expressió. A Badalona li manca una proposta cultural d’alt ressò 
que es consideri atractiva fora de les seves fronteres i que a la vegada aporti als ciutadans 
i als diferents col·lectius artístics un projecte digne on es puguin sentir identificats (per ser 
vanguardista, alternativa i tenir un rigorós criteri de qualitat). Non-Toxic vol situar Badalona 
dins el mapa cultural nacional i vol ser un  projecte cultural de referència dins del programa 
i projecte cultural de ciutat, que s’identifiqui per la qualitat de les seves propostes. 

L’exposició- intervenció és una mostra de la capacitat creativa i el bon domini de la tècnica 
d’aquests artistes, de la ideologia i pensament comunicatiu de la seva obra i del seu interès 
cultural en projectes nous d’aquest tipus. 

L’exposició- intervenció anirà de la mà de conferències, tertúlies entre artistes i algun taller 
per a joves.  
La música és un component clau del context artístic dels artistes i estarà present al llarg 
dels 3 dies. Però sempre respectant l’horari nocturn i el volum. 
Les jornades a portes obertes amb la intervenció dels artistes serà els dies 11, 12 i 13 de 
juliol del 2008 i l’exposició romandrà oberta fins el 20 de setembre a la 
CPVAV: Galeria badiu92.
 
Tot l’esdeveniment de Non-Toxic 2008 quedarà reflectit en un catàleg i en un documental 
que tractarà les intervencions dels 3 dies. La intenció és que serveixi de memòria de cara 
al festival del 2009. 

Naomi Daniel

Fotografía Raquel Piernas

NO FECSA

La CPCAV: Galeria Badiu92 demana disculpes pel canvi d’obra de Fernando Prats per 
el Festival de Videoart LOOP’08.  Degut a la postura negativa de FECSA-ENDESA de 
col·laborar amb el projecte de Prats (artista que ha fet intervencions d’aquest estil 
arreu del món), la proposta va quedar truncada.

L’artista va aportar obra en vídeo d’una altra intervenció- acció  per el festival Loop, 
“Natura Naturans del Viento”, que ja es va mostrar el mes de maig a l’entitat de Ba-
dalona.
Voldria fer constància de la bona voluntat demostrada envers el projecte per l’Alcalde 
de Sant Adrià, el Sr. Canga, el seu entusiasme i sensibilitat, l’agilitat en rebre’ns i per 
fer el possible per  tramitar els permisos que ens permetessin entrar en les instal-
lacions.  Encara que no van donar fruit, enfront de la negativa d’una institució de la 
mida de FECSA-ENDESA, li agraïm. 
El més curiés d’aquesta reacció de FECSA-ENDESA va ser la seva justificació: varen dir 
que els fums de les xemeneies són tòxiques!!! 

DÉU ENS AMPARI SI TOT EL FUM QUE HAN TRET DURANT TOTS AQUEST ANYS HAN 
ESTAT TÒXICS!!

Potser és millor que finalment aquest centre tèrmic tanqui les seves portes i faci quel-
com positiu pels habitants que hem estat respirant aquests fums tòxics tots aquests 
anys i que converteixi aquest centre en un espai per a la gent i la cultura. 
Els ho demanem si us plau!!!!!

art contemporani //

Can Xalant
Centre de Creació i Pensament Contemporani de Mataró

Can Xalant, equipament ubicat a la ciutat de Mataró, és el primer Centre de Creació d’Arts Vi-
suals i Pensament Contemporani que s’engega a la xarxa territorial i que és fruit d’un conveni 
entre l’Ajuntament de Mataró i l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya. El seu projecte s’estructura en cinc programes bàsics: Programa 
Laboratori, Programa Residència, Programa Intercanvis, Programa Curatorial i Programa Difusió. 
Malgrat que Can Xalant no és un espai expositiu, entre les seves funcions hi figura la difusió de 
l’art i la cultura contemporània donat que, al capdavall, és un dels mecanismes de suport a la 
pròpia producció i formació. Amb l’objectiu de fomentar la recerca i la producció en l’àmbit de les 
arts visuals, la transversalitat i les interseccions entre els diferents programes segueixen sent 
l’eix fonamental d’aquest projecte, que va arrancar el novembre del 2005. 

Un dels programes principals és el Programa Laboratori. Inclou el lloguer d’estudis (i altres es-
pais de treball) i el lloguer i/o cessió d’equips (recursos audiovisuals i multimèdia). El programa 
incorpora també el que es coneix com a projectes residents. Actualment, un gran nombre d’artis-
tes treballen en grup o impliquen a d’altres col·lectius en els seus projectes. Per donar servei a 
aquesta tipologia de projectes, s’ofereix la possibilitat d’utilitzar l’equipament de forma ocasional, 
transformant el Centre en una plataforma de reunió, debat, treball i producció. 

D’altra banda, el Programa Residència està plantejat, principalment, com una col·laboració amb 
altres centres, de manera que s’aprofita la presència a Catalunya d’artistes internacionals realit-
zant activitats a la ciutat de Mataró. Aquest és un dels mecanismes més efectius per potenciar 
Can Xalant com a lloc de producció i de formació, i per establir projectes d’intercanvi i col·laboració 
amb altres centres i entitats culturals. Amb la intenció de cobrir una part de les necessitats que 
aquest programa requereix, un dels espais de Can Xalant funciona com a habitatge. 

El Programa Intercanvis s’articula de manera molt semblant. La diferència fonamental entre amb-
dós programes és que en aquest cas es produeix un intercanvi d’artistes entre els centres en 
col·laboració. La selecció es fa a través d’una convocatòria oberta: l’artista català seleccionat 
s’està una temporada a l’estranger i, alhora, Can Xalant acull l’artista seleccionat pel centre amb 
el qual s’ha establert el conveni. 

Finalment, podem considerar el Programa Curatorial com el compendi de totes les activitats or-
ganitzades des del Centre o encomanades a altres agents culturals especialitzats. L’objectiu és 
generar reflexió i debat sobre temes puntuals relacionats directament amb els processos de pro-
ducció, com poden ser jornades de treball, seminaris, conferències, taules rodones, etc. La major 
part d’aquestes activitats estan vinculades als altres programes.

Així doncs, mitjançant aquesta estructura, Can Xalant ofereix a la comunitat artística i als dife-
rents agents culturals els recursos necessaris per desenvolupar els seus propis projectes. Sem-
pre tenint especial cura  dels artistes emergents vinculats al territori i al context  
social en què es troba. 

Cites previstes (maig/juny)
Convocatòria d’Intercanvi amb el Centre “Platform Garanti d’Istanbul”, Turquia•	

Termini: divendres 16 de maig a les 20h 
Can Xalant i el “Platform Garanti d’Istanbul” convoquen el concurs per  seleccionar l’artista o 
el curador/a que accedirà a la residència d’intercanvi entre els dos centres. La participació en 
aquest concurs est     oberta a tots els/les artistes visuals i curadors/res residents a Catalunya. 
L’artista seleccionat/da romandrà a Estambul durant un mes i mig, en els mesos de juliol i agost 
de 2008 (dates per determinar).

Workshop amb l’artista Alicia Framis•	
Del 17 al 20 de juny de 16 a 20h.
“Objectes per oblidar. Welcome to Guantánamo” 
Cal inscripció prèvia. Places limitades
Alguns dels resultats del workshop formaran part de la propera exposició d’Alicia Framis al Centre 
d’Art Santa Mònica de Barcelona.

La presó de Guantánamo es convertirà probablement en un museu!

Aquesta afirmació és la base fonamental del projecte Welcome to Guantánamo Museum que 
proposa l’artista. A partir de la tendència gairebé desmesurada de convertir-ho tot en un museu, 
sense discerniment lògic (com ha succeït en camps de concentració com Auschwitz o a presons 
com Alcatraz, on, des de la memòria de l’horror es poden arribar a vendre souvenirs turístics i 
postals per al record), l’artista proposa un workshop amb la intenció de treballar la idea de l’ob-
jecte “per a oblidar”. Es tracta d’un taller en el qual durant quatre dies s’estaran desenvolupant i 
dissenyant diversos objectes (Souvenirs) que ens convidin a la reflexió i que reflecteixin la realitat 
actual de Guantánamo i al mateix temps el que, segons Alícia Framis, podria ser el seu futur: un 
museu. Potser els “memorials” hagin d’existir, ja que l’oblit i l’amnèsia poden ser pitjors que la 
domesticació de les coses.

Presentació del projecte Martí i la fàbrica de farina, de l’artista Martí Anson•	
Dijous 8 de maig a les 19.30h.
Seguiment del procés polític i social sobre la problemàtica del conjunt fabril de Can Fàbregas i 
Caralt a Mataró; L’artista realitzarà una reconstrucció de l’edifici a Santa Fe, als EEUU, seguint la 
tradició americana caracteritzada per la sèrie de reproduccions d’edificis europeus que existeixen 
en aquell país (ja sigui a escala o a mida original). En el cas de Can Fàbregas serà reproduïda a 
escala 1:5 m.

Producció del projecte Google Earth (els ulls arran de terra) dels artistes Isaki•	
Lacuesta i Isa Campo.
Projecte guanyador de la Beca per a la producció i exposició d’un projecte de vídeo 2008, convo-
cada entre Can Xalant i la Fundació Suñol. 
La presentació pública serà divendres 9 de maig, a les 19.30 h. A l’espai Nivell Zero de la Funda-
ció Suñol (carrer Roselló 240, Barcelona).

Jornada de Conservació Digital: Aproximacions a la seva conservació•	
A càrrec de Consuelo Rozo i Vanina Hofman (Taxonomedia).
Dissabte 17 de maig de 10 a 19h, a Can Xalant (l’horari pot estar subjecte a modificacions). 

Jornada sobre les diferents tècniques per a la conservació de l’art digital. Cal inscripció prèvia.
www.taxonomedia.net

Per a més informació:
Can Xalant
Centre de Creació i Pensament Contemporani de Mataró
Carrer Francesc Layret, 75. 08302 Mataró. Barcelona
Tel: 93 741 22 91 | info@canxalant.es | www.canxalant.org
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AIGUA • GAS • ELECTRICITAT • CALEFACCIÓ • MOBLES CUINA • SANITARIS 
ELECTRODOMÈSTICS • BANYS • CUINES • ENERGIA SOLAR•

Taller: Dr. Mascaró, 20
Tenda: Avinguda Albéniz, 11
08391 Tiana

Tel. 93 395 11 11
Fax. 93 395 52 62
E-mail: tartera@infonegocio.com

Zoran Music

“Tota la meva pintura ha girat entorn d’un únic tema:
el del paisatge desèrtic que és la vida”

Zoran Music de Dachau a Venècia

És perquè ens resulta la vida fràgil, d’una precarietat potser colpi-
dora; és perquè no entenen gairebé res; és perquè la vida ens és 
estranya i ens situa en aquella línia divisòria on no veiem més enllà. 
Potser és per tot això que hi ha éssers humans que fan art, i perquè, 
a més, no els resta cap altra possibilitat de fer allò que ni ells com-
prenen. Potser també per aquest motiu, Zoran Music, pintor que va 
ser capturat pels serveis de la SS, i internat al camp de concentració 
de Dachau durant la Segona Guerra Mundial, ens ha deixat una obra 
absolutament extraordinària. Ell és de les persones que han estat 
capaces de creuar una estranya frontera que pot resultar llunyana però que, alhora, és un 
lloc on ens podem reconèixer molts éssers humans.

Quan el personal de la SS va baixar la guàrdia en veure la guerra perduda, Zoran Music 
va aconseguir paper i tinta dels despatxos d’arquitectes del camp de concentració i va 
dibuixar les muntanyes d’éssers humans morts, amb les boques obertes en un intent de  
prendre l’últim alè de vida. Eren només la pell i els ossos, amb els ulls enfonsats perquè 
no volien veure res més.

En aquella situació, on m’imagino ja no hi ha raó ni sentit que pugui justificar fer res, cap 
motiu per prendre una decisió, cap possibilitat d’acció, Zoran Music dibuixa. Anys més 
tard ens diu:

 “Jo no pretenia il·lustrar, fer documents. Dibuixava allò que podia interessar 
a un pintor. Aquells que estaven amuntegats, els uns damunt dels altres. 
Només dibuixava quan hi havia alguna cosa que m’interessava. No em con-
siderava un reporter...
Jo era el pintor que havia de fer allò perquè no podia fer una altra cosa.”

Però què va veure el pintor en aquelles muntanyes de cadàvers, en aquells 
passadissos on jeien fileres dels qui van ser humans?. Bellesa... Si!. Be-
llesa, l’estranya bellesa de la fragilitat humana, l’interrogant final, aquell 
que no ens permet dir ni tan sols un balbuceig. Descobrir, desvelar el que 
altres no haguessin pogut fer mai. La situació que ell va viure el va portar a 
l’extrem, perquè era pintor, perquè era artista, i no va poder deixar de ser-ho 
perquè era l’única cosa pròpia que li quedava. Es jugava la vida dibuixant. 
Possiblement la SS l’hagués executat si en un moment de desconcentració 
descobrien el que feia. Guardava ràpidament els dibuixos, els plegava o els 
trencava en pedaços per tal de ficar-se’ls entre la roba quan tenia la sospita 
que els guàrdies s’apropaven. Torno a insistir: què té un individu que davant 
d’aquest horror s’aboca al dibuix? 

Zoran Music intenta en més d’una ocasió seguir les modes de l’art, la pintura dels anys 
de postguerra, pintar allò que toca pintar en el seu moment (permeteu-me la ironia). Però, 
malgrat els intents, sempre torna a la necessitat de fer allò que el seu interior i les seves 
vivències li permeten: escoltar-se a sí mateix durant anys i tornar a pintar més tard aque-
lles morfologies que s’originen a Dachau. Els seus paisatges de Siena (1949), els arbres i 
motius vegetals dels 70, els paisatges rocallosos dels 80, les vistes de Venècia... Tota la 
seva pintura és morfologia de les muntanyes de cadàvers blancs, de figures vençudes per la 
gravetat. És la morfologia del silenci. Zoran Music no és un pintor de la mort, és un pintor del 
silenci, del més enllà, on ell ha estat i d’on mai ha pogut sortir. En el magnífic documental 
del director i productor Jean-Blaise Junot, realitzat a la tardor del 1985, el mateix pintor ens 
explica aquesta necessitat de tornar al tema, el seu tema, el qual va acompanyar-lo tants 
anys: “És un tema que ressorgeix quan tots els altres temes han esdevingut impossibles: 
quan ja no puc pintar coses que m’agraden de la vida”. Es refereix a aquells cadàvers que 
va dibuixar al camp de concentració i que van quedar gravats a la seva retina tota una vida. 
Zoran Music és un pintor de pintors, és a dir, un pintor que agrada als pintors. Però és alhora 
una lliçó de fidelitat a un mateix, d’art i d’humanitat.

Miquel Àngel Para
www.miquelangelpara.org

in.words//

Los otros libros

Escriure el primer article per a la revista amb la que s’enceta una col·laboració sempre fa néixer 
en mi un sentiment de responsabilitat proper a l’obsessió, que em col·lapsa durant uns quants 
dies fins que trobo el tema amb el qual em sento còmoda.

En aquest cas concret es tracta de llibres. Quan la Naomi m’ho va proposar, la meva primera 
reacció va ser pensar en títols de màxima actualitat com “Las benévolas”, de Jonathan Littell, 
avalat pel Premi Goncourt i que jo no dubtaria ni un moment en aconsellar. Això sí, haurien de ser 
lectors avesats, bàsicament perquè aquest autor fa servir molt poc el punt i a part. El llibre té 990 
pàgines i, a banda de tenir ganes de llegir-lo, el més important és no tenir por d’enfrontar-nos al 
nostre costat fosc. 

També vaig pensar en llibres més lleugers, i no em refereixo a una lleugeresa literària, sinó físi-
ca, com el “Chesil Beach”, d‘Ian McEwan: 184 pàgines per repensar els seixanta. Un llibre dur, 
profund, ple de compassió, on el sexe pren el protagonisme a la jove parella que tot just s’acaba 
de casar. També hauria inclòs l’últim de Quim Monzó, “Mil cretins”, una petita joia que s’enfronta 
a cara descoberta amb el dolor, la vellesa, la mort i l’amor. Un llibre escrit per un mestre dels 
relats. A mi, “Dissabte”, el tercer en ordre, em va deixar terriblement commoguda. Però tampoc 
m’hauria oblidat dels lectors que prefereixen l’assaig. Per a ells, hagués triat un llibre de José 
Antonio Marina, “Las arquitecturas del deseo”, que ens il·lumina sobre la procedència del desig 
obsessiu que inunda la nostra vida actual. Ens mostra camins per poder detectar-lo, dominar-lo i 
esbrinar quina és la via cap a la felicitat, no per la pertinença de les coses, sinó per l’acceptació. 
I sí, també vaig pensar en els lectors mes exquisits, els quals, sens dubte, s’ho passarien d’allò 
mes bé llegint i escoltant “La fuga de Atalanta” de Michael Maier (1568-1622), cèlebre alquimista 
i metge de la cort de Rodolf II de Praga. Aquest llibre va ser publicat per primera vegada l’any 
1617 i ara, l’editorial Atalanta ha tret una acurada edició dels seus emblemes visuals, amb cin-
quanta partitures que acompanyen les imatges, els epigrames i comentaris alquímics. Una altra 
idea genial és incloure un excel·lent CD que permet escoltar la música escrita a les partitures del 
llibre. Llegir-lo mentre escoltes les harmonies de veus que imagines arribades d’un passat màgic 
i misteriós és tota una experiència.

Va ser precisament al pensar en “Atalanta Fugiens” (publicat el 1617 amb imatges, partitures i 
escriptura) quan em vaig adonar que aquest podria ser considerat el primer llibre “multimèdia” de 
la historia cultural europea i em va recordar una tendència que estic observant ja fa algun temps. 
Finalment havia trobat el tema.

És evident que la imatge està cada vegada més present a la nostra vida. Quan jo era petita, parlo 
dels anys cinquanta, llegia “tebeos” amb històries il·lustrades d’una pàgina. Els primers còmics, 
que ja eren històries llargues, arribaven en la seva pràctica totalitat dels Estats Units i el nord 
d’Europa, bàsicament de Bèlgica, (tot i que hi havia excepcions admirables com “El capitán Tru-
eno” o “El Jabato”). Mes tard, de la mà de la meva generació, el còmic va començar a tenir pes 
específic i es van anar creant editorials, com Norma Còmics, per donar sortida a tota la creativitat 
d’una generació de dibuixants que ens han regalat grans obres d’art. 

Avui dia és fàcil trobar a les llibreries el racó dels llibres il·lustrats, on novel·listes i dibuixants 
donen forma a històries magnífiques com “Maus”, d’Art Spiegelman, guanyadora del famós premi 
Pulitzer el 1992, o “Persèpolis” i “Persèpolis II”, de la iraniana Marjane Satrapi, que, després de 
l’èxit literari, s’ha convertit en una pel·lícula de dibuixos animats estrenada no fa gaire a Catalu-
nya.

Però no ha estat fins fa poc, que Brian Selznick ha trobat la manera de recrear una història amb 
el format de llibre, combinant elements dels àlbums il·lustrats, la novel·la i el cinema. A “L’in-
venció de l’Hugo Cabret”, Selznick intueix un altre camí i s’hi llença de cap. A mi em recorda les 
pel·lícules mudes. Fa servir molt el llenguatge visual que li es afí. Només començar el llibre, al 
mig d’una doble pàgina en negre, es veu una lluna plena emmarcada dins d’un rectangle. Al girar 
pàgina, el rectangle s’ha expandit i ja ens mostra part d’un cel nocturn trufat d’estrelles. Passem 
pàgina de nou, i ara veiem un París lluminós a vista d’ocell, on la lluna, que no ha deixat d’allunyar-
se, segueix dominant l’escena. I així fins a cinc dobles pàgines més, fins arribar a un primer pla 
del protagonista, havent passat per les imatges aèries de l’estació de ferrocarril des de l’exterior, 
la façana a peu de carrer, la porta principal on la gent entra carregada de maletes i un interior ple 
a vessar de viatgers. Però no és fins a la pàgina 46 quan apareixen les primeres lletres sobre fons 
blanc, una doble pàgina que s’anirà repetint al llarg de tot el llibre en moments molt precisos.

Els dibuixos, fets a llapis amb diferents degradats, són molt minuciosos, plens de detalls i amb 
un gran domini del clar-obscur. En definitiva, és un llibre que, una vegada l’has obert, se’t fa molt 
difícil tornar-lo a tancar.

L’obsessió de l’Hugo és reparar un autòmat que ha trobat el seu pare i que representa un home 
assegut en un escriptori. Vol esbrinar què és el que dibuixarà o quin missatge escriurà desprès 
de donar-li corda, una vegada l’hagi reparat. Quan a la fi ho aconsegueixi, es trobarà amb un 
descobriment sorprenent.

Finalment, us aconsello aconseguir un exemplar perquè, a més a més d’uns dibuixos esplèndids, 
una història plena de misteri i descobriments interessants, l’edició del llibre com a objecte ha 
estat cuidada al màxim per l’Editorial SM. Tot plegat fa que es valori com una petita joia per qui 
el té entre les mans.

És molt probable que després de llegir-lo i gaudir-lo, la propera visita a la llibreria no es limiti so-
lament a la secció de novel·la, sinó que possiblement donareu també una ullada a la zona dels 
llibres il·lustrats per controlar-ne les novetats. 

Seguint amb 
aquest tema de 
la imatge, cal 
esmentar una 
altra tendèn-
cia a la que 
cada vegada se 
sumen més edi-
torials: la d’unir 
textos avalats pel temps i
el consens general amb

primeres espases de la 
il·lustració i la pintura contem-

porània.

Galàxia Gutenberg ofereix aparellaments de 
privilegi. A mi em té enamorada l’edició 
de tots els contes de l’Edgar Allan 
Poe, traduïts al castellà per Julio 
Cortázar i il·lustrats pel pintor 
Joan Pere Viladecans. Són dos 
volums extraordinaris, cuidats 
fins a l’últim detall i amb una 
molt bona edició. 

De la mateixa editori-
al, caldria destacar 
els tres volums de 
“Las mil y una 
noches” tra-
duït direc-
tament de 
l’àrab per en Juan Vernet i il·lustrat pel pintor Frederic Amat. Aquest llibre ens permet 
retrobar tot l’erotisme i la sensualitat que es va perdre a la traducció del francès, pu-
blicada a començament del segle passat, ja castrada en origen per la moral imperant 
a la França de l’època.

L’altra editorial a qui hem d’agrair que hagi apostat fort pels llibres il·lustrats per a 
adults és Los Libros del Zorro Rojo. Aquestes obres ens han fet conèixer a excel·lents 
professionals com són en Luis Scafati, magnífic en el treball del conte d’Edgar Allan 
Poe “El gato negro”. O Marcia Schvartz i Fernando Bedoya en “El Golem”, de Gustav 
Meyrink. També en Páez ha fet un magnífic treball en “El Hombre de la Arena”, de 
Hoffmann, i així podria seguir fins completar gairebé tot el seu fons editorial, que val 
molt la pena.

Un altre que s’apunta a la moda dels il·lustrats és Nórdica Libros. El seu “Bartleby, el 
Escribiente” de Herman Melville, i que ha dibuixat en Javier Zabala, és magnífic. També 
ho són els dibuixos de Louis Joos per a “Las flores del mal”, de Charles Baudelaire, 
publicat amb motiu del 150 aniversari de la seva primera edició.

Finalment, voldria parlar d’uns llibres que, encara que es troben a la secció infantil, són 
autèntiques obres d’art. Jo mateixa no permeto que la meva néta me’ls agafi del seu 
lloc si no hi sóc present. Són els llibres-escultura “Un punt vermell”, “Un punt blau” 
i “600 punts negres”, d’en Carter. Sobretot aquest últim. Tots ells són petits tresors 
editats de manera exquisida per l’editorial Combel. No només encertareu si els com-
preu per a regalar a un infant, sinó que qualsevol adult que apreciï l’art, els rebrà com 
un espai de privilegi on retenir la mirada.

Antonia Cortijo
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Video jockeys
¿Carne de discoteca o artistas?

Muy buenas queridos lectores y lectoras… Evidentemente no pre-
tendo realizar ningún tipo de exclusión de género, pero el tema 
de hoy más que una crítica de concierto es una leve investigación 
de un género ¿musical? que hace tiempo ronda por Barcelona y 
al que creo no se le ha prestado atención. De hecho, creo que se 
le ha dado el culo, porque la expresión de dar la espalda le queda 
pequeña y demasiada elegante. En fin, espero que os guste el 
artículo. ¡¡¡Poneos cómodos o cómodas y… a leer!!!.

El género artístico del que quería hablaros es el Vjing, ¡Sí!. Para 
el que no conozca de qué va todo esto, el Vjing, es la acción de 
mezclar loops de videos con la intención de sincronizarlos o dar 
un hilo narrativo a la música o cualquier otro elemento artístico.  
¡Ohhh, qué modernidad!… ¡Señores: seamos serios!, se trata 
de un género que nos acompaña desde los 80 y que, con más o 
menos gracia, ha superado el velcro, los náuticos, la cruzada con 
hombreras y los pantalones blancos de arlequín. 

En definitiva, aquí y ahora, podríamos decir que los VideoJockeys 
ya son un gremio, que las aplicaciones y soportes que utilizan 
son múltiples y que sus posibilidades son caleidoscópicas… En-
tonces la pregunta es la siguiente: ¿Dónde se esconden?.

El ambiente del VideoJockey es muy underground. Tanto, que al-
gunos de ellos no tienen melanina al estar soterrados en antros 
o discotecas dance todas las noches…  Y otros, tal vez los más 
afortunados, participan en festivales centrados en el mundo del 
diseño, el cine, la multimedia. Dar con ellos es difícil.

El día 16 de Mayo y coincidiendo con una parte del festival 
LOOP’08, pude ver de cerca a cuatro VJ’s. 

¡Madre mía! Me perdía en su vocabulario: que si instalo los dri-
vers del proyector, ahora  reinicio la máquina, resulta que tengo 
que descargar unos codecs a última hora… Me sentí como si 
estuviese en la habitación de Enjuto Mojamuto (personaje recu-
rrente de Muchachada Nuí), junto al cuadro de Michael Jackson 
y E.T.

La muestra se realizaba en “L’Espai Jove Bocanord”, en Horta, y 
allí estuvieron Hitabaldaäs, F*ck Vision y Mar_Abella.

Durante las pruebas de sonido y los descansillos, aproveché para 
obtener respuesta a cuatro preguntillas… Todas ellas vacías de 
contenido y rozando lo estúpido. Aquí van las preguntas:

¿Los Vj’s vais a la Brava o tenéis una plataforma fuerte don-
de comunicaros? Algunos van a la brava pero la comunidad de 
aprendizaje más activa en España es http://www.vjspain.com y, 
a nivel internacional, una buena comunidad de contacto sería 
http://www.vjcentral.com.

¿Me podríais citar el nombre de un software reconocido? Si tuvié-
semos que elegir un software usable, sencillo, accesible y rápido 
de integrar en PC, sin duda sería “Resolume”.

¿Un grupo de Vj’s destacable? Bueno, en España serían DeLa-
Crew, Red Ribbon y Electrovision, entre otros.

¿Un festival Internacional? ¡¡¡Buff!!!, podríamos destacar Map-
ping Festival (Suiza), otros festivales de videoarte como Cimatics 
(Bruselas) y los encuentros en Transmediale (Berlín). 

¿Qué es lo que más os molesta? No poder utilizar materiales con 
copyright, no tener un circuito claro donde participar, una sesión 
de Vjing con retazos de películas que todos conocen, el eterno 
debate de si lo que hacemos es o no arte.

Pues eso es todos señores y señoras, mi intención era saber 
si estos seres invertebrados tenían algo de inteligencia o sim-
plemente reptaban por cavernas subterráneas hasta desfallecer. 
Las conclusiones os la dejo a vosotros y/o vosotras, que ya con 
el mero hecho de leer habéis demostrado algo de inteligencia. 
Me despido y os dejo unos enlaces para que vosotros mismos 
avancéis lo que yo en este artículo no he llegado ni a empezar.

Atte, El descompositor que descompone con amor.

Links interesantes:
http://www.loop-videoart.com (Loop Festival ‘08)
http://www.vjspain.com (Comunidad Vj’s de España)
http://www.vjcentral.com (Comunidad de Vj’s)
http://www.Resolume.com (Software para Vj’s)
http://delacrew.net/ (Colectivo artista)
http://www.mappingfestival.com 
(Festival de videoarte especializado en Vjing)
http://cimatics.com (Festival de Videoarte)

Descompositor

musq.in // 

Rambla 11 ascensor -1 Badalona

els genis
associació d’activitats culturals 

Hitabaldaäs

Hitabaldaäs es va formar a Badalona l’any 1997 junt amb tota 
una fornada de grups que sorgien als enyorats locals del carrer 
Indústria. Una completa barreja d’estils barrejada amb una insa-
ciable recerca de l’experimentació fan que aquest grup tingui un 
so particular i personal, difícil d’escoltar per a les orelles més 
comercials però digne de les més inquietes.   

La primera pregunta no pot ser cap altra: D’on surt el nom d’Hi-
tabaldaäs?
Va sorgir d’una idea inicial que ens va engrescar força, que era: 
“Eatable Dust” (pols comestible). El nom ens semblava curiós i 
amb certa gràcia. Després de donar-li voltes, vam creure oportú 
no caure en els anglicismes típics de sempre i, finalment, vam 
transformar l’Eatable Dust en un Hitabaldaäs definitiu. Amb trets 
més “exòtics” i serrells més propers a cultures escandinaves 
que no pas a les britàniques o nord-americanes. Tot i que, de fet, 
aquestes últimes són de gran influència per al grup.

El grup té 11 anys d’existència i compta amb un llarg parèntesi 
entremig. Què queda d’abans i què hi ha de nou?
D’abans queda l’esperit experimental i instrumental de la banda, 
d’això no hi ha cap mena de dubte. La gent que ens coneixia de 
prop fa una dècada, encara avui identifica el so i l’estil actual amb 
aquell so i estil d’abans. Ara bé, el fet d’haver fet un parèntesi de 
quatre o cinc anys i, sobretot, el fet d’ésser uns altres músics i 
d’ampliar la formació, fa que, tot i trobar un cert fil conductor en-
tre els Hitabaldaäs d’ahir i d’avui, els Hitabaldaäs d’avui tinguin 
una oferta musical més madurada i perfeccionada.

Durant tots aquests anys heu passat per diferents formacions. 
Quanta gent ha passat pel grup i quins instruments tocaven? 
Quin tipus de formació esteu buscant?
Això és totalment cert. Hitabaldaäs ha estat un entrar i sortir 
continu de músics de tota mena, ara bé, el fet d’haver passat 
músics de tot tipus pel grup només demostra que sempre ens ha 
agradat molt experimentar i trobar noves formes de sonoritat per 
amanir aquell set inicial.
Farem un petit recordatori: l’Ander va estar-s’hi un temps fent 
de DJ, Jero i la Dúnia, sing stars per excel·lència, el Tato, que va 
enriquir encara més l’apartat de guitarra del grup, l’Adrià, que va 
posar percussions,...Menció a part cal fer-li al Josep, antic baixis-
ta i compositor dels Hitabaldaäs. Ara, a més, estem esperant la 
incorporació (poc a poc) d’un nou membre al grup l’Stan, un DJ.
Respecte a la pregunta de “quina és la formació que estem bus-
cant”, només dir-te que tots estem molt contents de com sonem 
ara mateix. Només volem demanar una coseta: ¡Raquel, vine, et 
necessitem una miqueta més. Nosaltres i el públic!

En els vostres concerts utilitzeu un element afegit, les vídeo-
projeccions. Ho feu per compensar l’absència d’un “frontman” 
i desviar l’atenció o tenen alguna cosa a veure amb la música i 
l’essència del grup?
Certament som una mica patètics amb el tema “posada en es-
cena”. Som massa tímids o massa idiotes a l’hora de trobar el 
feeling amb el públic, i també cal dir que ens falten directes.
És una assignatura pendent que ens consta de primera mà que 
hi hem de posar remei.

La majoria de les cançons són instrumentals, i aquest ha estat un 
dels esculls que ha provocat que cap de nosaltres, encara avui, 
hagi agafat el liderat escènic. Amb tot això, efectivament, creiem 
que amb el tema de vídeo em trobat cert recolzament i ajuda. 
Ara bé, cal remarcar que el tema vídeo sorgeix de la inquietud i 
l’interès que tenim tots els membres del grup en aquest camp. 
Ens agrada pensar que el vídeo forma part del discurs narratiu de 
la pròpia cançó. Ja passava a la primera època del grup.

Hi ha una gran barreja d’estils en els vostres temes, és degut a 
les vostres influències musicals o a la incansable experimenta-
ció que porteu a terme? 
La majoria de nosaltres ha tingut més o menys formació musical 
al llarg de la seva trajectòria musical particular; però la formació 
autodidacta ens ha gairebé obligat a obrir molt les orelles. I és 
aquesta insaciable investigació personal i col·lectiva de recerca 
de sonoritats la que ens ha fet músics i ens ha permès fer el que 
fem. Pitjor o millor, però amb molt d’amor. Aquestes influències 

sonores les trobem des del pop-rock dels 60’s fins al nu-jazz dels 
00’, passant pel rock alternatiu, el hip-hop o la música electròni-
ca dels 90’, pel so Motown, pel rockabilly, i també autors “folklò-
rics” d’arrel africana, europea o autòctona.

Us podríeu definir en algun estil?
En Josep, l’antic membre dels Hitabaldaäs, va emprar una vega-
da una etiqueta que encara utilitzem: “només fem música que 
ens agrada”. És “Trip Advanced Music”, un anglicisme, és com 
dir que fem “Glomenawer”. Vaja, res.   

Després d’una llarga trajectòria instrumental, heu incorporat 
veu en alguns temes. Com afecta aquest nou instrument a les 
vostres cançons? Se us fa difícil composar pensant que hi ha 
d’haver una veu?
A la primera època del grup, van passar pel local fins a tres o 
quatre cantants a provar. Alguns van quedar-s’hi força temps, 
com és el cas del Jero i de la Dúnia. Però a Hitabaldaäs sempre 
ha costat integrar una veu que flueixi en paral·lel amb el set ins-
trumental i compositiu del grup. Actualment, amb la Raquel, les 
coses són diferents. L’únic que podem dir de la veu de la Raquel 
és que, quan hi és, esdevé un instrument més de la banda. Sem-
bla ser que el lligam entre Hitabaldaäs-Raquel s’estreny cada 
vegada més i no dubtem que, això, només implicarà més qualitat 
i atractiu al so d’Hitabaldaäs. 

A l’hora de composar, el fet d’introduir una veu al grup no és cap 
problema. La intenció no és que un porti la veu principal de la 
cançó, sinó que totes les sonoritats s’integrin en un mateix fil 
conductor, on en moments puntuals, un sobresurt més que un 
altre. 

El mes passat vàreu actuar al festival “Loop” de Barcelona. Què 
us va semblar? Esteu contents del vostre paper?
L’únic que podem dir de l’experiència de participar al “Loop” Fes-
tival és un “chapeau”. 
Al principi, ens va semblar un repte força agosarat participar en 
un festival de Vídeo Art en el marc d’una nit de música electròni-
ca, però el cert és que creiem que vam fer un bon paper. Gràcies 
al Xavi i al Quim (els nostres VJ’s de luxe per a la ocasió), creiem 
que la vetllada va ser força interessant. 

Sou gent de pocs concerts... Massa perfeccionistes o és que 
preferiu gaudir de la vostra música al local?
Una de les qüestions intrínseques a Hitabaldaäs és el fet que 

tots els membres dediquem la nostre jornada laboral a altres 
professions extra musicals. Aquest fet provoca que la música, 
per a nosaltres, cobreixi menys temps del que voldríem. Amb un 
assaig a la setmana ens quedem justos per a afrontar cançons 
com les nostres, de 7 o 9 minuts. De manera que mantenir un 
temari com el nostre i composar noves cançons implica tenir pa-
ciència i prendre’s les coses amb filosofia, ja que les presses 
poden alterar el producte final.

Ara mateix, estem en un període en el qual estem preparats per 
a fer concerts i mostrar tot l’arsenal de cançons. Però ara el pro-
blema és que són escasses les sales de concerts disponibles 
per mostrar-les. 

Tot i així, el pròxim concert és el 6 de juny a les 0:00h a la sala 
Els Genis. Què ens teniu preparat? 
Per a vosaltres, el millor d’Hitabaldaäs. Hi posarem els cinc sen-
tits en aquest concert junt als VJ’s que varen actuar al Festival 
“Loops”.

Cal dir que Els Genis, per a nosaltres, és com una segona casa. A 
més, cal recordar que va ser a aquí on varem fer el nostre primer 
concert després del ressorgiment del grup, ara fa uns tres anys. 
Sens dubte, actualment Els Genis és una referència com a espai 
cultural a tot el Barcelonès Nord. Per tot això, i més, tocar a Els 
Genis sempre és un plaer.

Em consta que esteu enregistrant a l’estudi alguns temes. Quan 
sortirà l’esperat disc d’Hitabaldaäs?
Sí, gràcies a la infinita amabilitat del Jero (Jerosound), estem 
enregistrant un parell de cançons al seu estudi. Ara, estem en 
l’interminable procés de producció. Esperem que en un mes o 
mes i mig estem en condicions d’oferir els temes a tot aquell que 
els vulgui escoltar. Aquestes cançons ens serviran per poder-nos 
moure a d’altres fronteres. Un cop tinguem enllestides aquestes 
dues cançons, segur que ens plantejarem enregistrar un disc de 
més llarga durada. No volem dir-te dates (seria massa compro-
metedor) però creiem que en un any - any i mig Hitabaldaäs tindrà 
un llarga durada com cal.

Hitabaldaäs són: Jordi (bateria), Pere (guitarra), Ivan (baix), Pau 
(teclats), Jordi (trompeta) i Raquel (veu)
+ info: www.hitabaldaas.com

Oscar Quesada

Fotografía El Descompositor

Fotografía Raquel Piernas
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19/7/08
Concert : El Sobrino del Diablo, 
Hora:20 :00h, 3 euros, 
Els Genis, Rambla 11, ascensor -1

20/7/08
Fiesta: Noya’Sand@wn   
Hora:19:00h.
Lloc: The sand bar
Eduard Maristany 75 (platja

21/7/08
Dj David Arco, deephouse
Hora: fins les 00:00h.
Lloc: La Fresqueta (platja, davant Roca i Pi)

23/7/08
Projecció:300
Hora: 23:00
Lloc: The sand bar
Eduard Maristany 75 (platja

24/7/08
Concert: El Kinteto Afonia, 
Hora:00:00h, 3 euros, 
Els Genis, Rambla 11, ascensor -1

30/7/08
Projecció:Old Boy
Hora: 23:00
Lloc: The sand bar
Eduard Maristany 75 (platja

CALELLA

8/6/08
Al, XXXVI Concurs d’allioli i botifarrada 
popular. 
Lloc: passeig de Manuel Puigvert
Hora: 09.30

12/6/08
Al, acte d’homenatge a la Companyia de Maria 
– escola Lestonnac.
Lloc: pati del Museu Arxiu Municipal Josep M. 
Codina i Bagué
Hora: 19.00

14/6/08
II Trobada d’intercanvi de plaques de cava i 
col·leccionisme en general
Esmorzar popular (pa amb tomàquet, pernil i 
cava). Informació i reserva,
Horari: De 10.00 a 14.00 
Lloc: plaça de l’Església,.

Nit de Sarsuela amb l’actuació del Cor Harmo-
nia, Beatrice Jiménez (soprano), Albert Deprius 
(tenor), i l’orquestra de Cambra de Barcelona 
sota la direcció de Ricardo Estrada.
Hora: 22.00 
Lloc: l’envelat situat al camí de la platja   
Entrada: 12 euros a taquilla i 10 euros anti-
cipada. Venda anticipada els dies laborables, 
del 2 al 13 de juny, de 18 a 20.30 h, al Centre 
Musical Can Salom (Església, 91, pis).
 
Concert amb Deskarats i Rauxa. 
Durant el concert s’anunciarà el grup guanyador 
del concurs de maquetes GiraMaresme
Hora: 23.00 
Lloc: pati de l’Ós,. 
Entrada gratuïta. 

15/6/08
IX Concurs de pintura ràpida 
Lloc: passeig de Manuel Puigvert (prop del pas 
a nivell)
Hora: 08.00
Preu: 20 euros

V Immersió per netejar el fons marí 
Lloc: A la riera de Capaspre, al costat del pont 
de fusta
Hora: 9.30

Dibuixa’m una cabreta, concurs de dibuix 
infantil
Hora 10.00
Lloc:Al passeig de Manuel Puigvert (prop del 
pas a nivell (menors de 15 anys). Organitzat pel 
Grup Pa, Vi i Moltó.

Arrossada popular
Hora:14.00 
Lloc:Al passeig de Manuel Puigvert,. 
Organitzat per l’Associació Sant Quirze.

Actuació de Toc de Retruc
amb l’espectacle de música, teatre i dansa, 
Kei Kei!, per a tots els públics.
Hora: 18.00  
Lloc:A la plaça de l’Església, 

Lliurament de premis del IX Concurs de pintura 
ràpida, inauguració de l’exposició que durarà 
fins el dia 29 de juny. Horari visita: tots els dies, 
de 19 a 21 h.
Hora: 18.00 
Lloc:A la galeria cultural del Grup Pa, Vi i Moltó 
(Jovara, 227), 

16/6/08
Cercavila dels Timbalers de Sant Quirze
Hora:07.45 
Lloc:Des de la plaça de la Constitució,

Jimmy Karapetenberg gypsy jazz reunion, reuni-
on (música original de Django Reinhardt i jazz 
standards), amb Jaume Carapeto (guitarra), Jo-
han Derruby (guitarra), Joan Martí (contrabaix) 
i altres col·laboradors., concert vermut
Hora:12.30 
Lloc:A la plaça de Catalunya.
    
Actuació del grup Sinilos, amb l’espectacle de 
titelles Monninots, i xocolatada.
Hora: 18.00 
Lloc:Al carrer de Sagnier

Havaneres amb cremat amb el grup Ultramar
Hora: 21.00 
Lloc: Al passeig de Manuel Puigvert,. 

22/6/08
XIX Festa de la Maduixa
- 11.30 Actuació dels Bastoners del Taller de 
danses del col·legi Dr. Carles Salicrú.
- 12.15 presència dels geganters i geganteres 
de Calella i de la Pubilla, Hereu i Dames de 
Calella 2007-2008.
- 13.00 presentació i repartiment de premis del 
trofeu Escola Massana de dibuix infantil.
- 13.30 Paella popular.
Lloc: Plaça del bunyol

MATARÓ

1/6/08
Mataró fa festa
Romería Rociera de Mataró
Diversos indrets / fins al dia 8

Espectacle: La Lira d’Orfeu 
Sala Cabañes / 18 h

2/6/08
Conferència/cinema: Laura
Acadèmia Triangle / 20 h

3 /6/08
L’hora del conte 
El llop, el garrí, l’ànec i l’oca
Biblioteca Pompeu Fabra / 18 h

Conferència/monogràfic
Dona i societat a la Xina
Can Palauet / 18 h

Dansa/tallers de l’Aula
Què em passa? + Ni pocas palabras + Més 
que dones
Teatre Monumental / a partir de les 21 h

4/6/08
L’hora del conte: A dormir Nil!
Llibreria Robafaves Jove / 18 h

Activitat literària: Véns a la tertúlia?
Biblioteca Pompeu Fabra / 19 h

Conferència/seminari: Invasions!
Can Palauet / 19.30 h

Conferència: Mataró-Cuba, una estreta relació 
al llarg de dos segles
Ca l’Arenas / 19.30 h

Cinema/documental: LT22 Radio La Colifata
Foment Mataroní / 20.15 h

Música: Stop from the grave
Clap / 22 h

5 /6/08
Els dijous a la biblio
Aquest monstre em sona
Biblioteca Caixa Laietana / 17.30 h

Trobada literària infantil
Club gomet vermell
Biblioteca Pompeu Fabra / 18 h

Exposició / inauguració: El casament
Sala d’exposicions Caixa Laietana / 19.30 h

Conferència: L’origen de les parròquies
Museu Arxiu de Santa Maria / 20 h

Teatre: El gran inquisidor
Teatre Monumental / 21 h

Música: Cesk Freixas
Clap / 22 h

6/6/08
Mataró fa festa: 
Festa del barri del Pla d’en Boet
Diversos indrets / fins al dia 8

Mataró fa festa
Festa del carrer de Bonaire
Carrer de Bonaire / fins al dia 8

Mataró fa festa
Festa del barri de Vista Alegre
Diversos indrets / fins al dia 15

Teatre/tallers de l’Aula
Contaminats + Línia roja
Casal Nova Aliança / a partir de les 19 h

Presentació publicacions
Ventura Ametller
Can Palauet / 19 h

Teatre: El gran inquisidor
Teatre Monumental / 21 h

Cinema / documental
A khmer tale
Foment Mataroní / 22 h

Música: Festa Capgrossos amb 
Galetes Franklin
Clap / 22 h

7/6/08
Visita: Jornada de portes obertes
Basílica de Santa Maria / 17 h

Visita guiada
Museu Arxiu de Santa Maria
Museu Arxiu de Santa Maria / 18 h

Exposició/inauguració
Sumit: creadora de estrógenos
Comuna de l’Art / 18 h

Música: 2a Trobada de música jove
Plaça d’Isla Cristina / a partir de les 18.30 h

Espectacle: Mostra d’improvisació teatral
Comuna de l’Art / 19.30 h

Mataró fa festa
Ballada de sardanes
Plaça de Santa Anna / 19.15 h

Exposició/inauguració: Dona dóna
Sala d’exposicions de l’Ass. Sant Lluc, al Casal 
Nova Aliança / 19.30 h

Música: Noelia Contrisciani
Foment Mataroní / 20.30 h

Teatre/tallers de l’Aula: Vermell
Casal Nova Aliança / 21 h

Música: Unfinished Sympathy
Clap / 22 h

8/6/08
Mataró fa festa: 12è aniversari dels Capgros-
sos de Mataró
Plaça de Santa Maria / 12 h

Teatre/tallers de l’Aula: 
Qui no està boig?
Casal Nova Aliança / 13 h

Música: Tribukada & Percussions 
de Mataró
Clap / 17.30 h

Dansa: Pètals de vida
Sala Cabañes / 19 h

9/6/08
Conferència/cinema
La casa en la sombra
Acadèmia Triangle / 20 h

Teatre/tallers de l’Aula: El casament
Aula de Teatre / 21 h
 

10/6/08
L’hora del conte : Sopa de pedra
Biblioteca Pompeu Fabra / 18 h

Conferència / monogràfic
Presència xinesa a Catalunya. Oportunitats i 
avantatges
Can Palauet / 18 h

Conferència: 
L’ofici de director de cinema
Ca l’Arenas / 19.30 h

11/6/08
L’hora del conte: L’erugueta goluda
Robafaves Jove / 18 h

Cinema/documental: La otra copa
Foment Mataroní / 20.15 h

Música: Joni Pérez
Clap / 22 h

12/6/08
Els dijous a la biblio: Talps
Biblioteca Caixa Laietana / 17.30 h

Trobada literària infantil
Club gomet vermell
Biblioteca Pompeu Fabra / 18 h

Conferència 
Catalunya serà logística o no serà
Òmnium Cultural / 20 h

Teatre / tallers de l’Aula
Les cendres i els fanalets
Casal Nova Aliança / 21 h

Música: Black Baudelaire
Clap / 22 h

13/6/08
Teatre/tallers de l’Aula: Encara no sabem com 
es dirà la criatura + Terra de ningú
Casal Nova Aliança / a partir de les 19 h

Música: Cobla Ciutat de Girona
Foment Mataroní / 21.30 h

Música: Fotat + My Wrong Pleasures
Clap / 22 h

14/6/08 
Conferències: Valors
Sala Cabañes / a partir de les 10 h

Mataró fa festa
Festival d’actuacions
Hort del Rector / a partir de les 17.30 h

Sardanes: XXII Aplec de Nit
Pati de la Residència de Sant Josep / a partir 
de les 19 h

Teatre / tallers de l’Aula
Alícia en el País de les Meravelles
Aula de Teatre / 19 h

Música: dnCuentro
Comuna de l’Art / 19.30 h

15/6/08
Teatre / tallers de l’Aula
Fins quan + La vella innocència
Casal Nova Aliança / a partir de les 12 h

16/6/08
Música: Concert de l’Aula de Música Masa-
frets
Aula de Música Masafrets / 19 h

Conferència / cinema
El rastro de la pantera
Acadèmia Triangle / 20 h

17/6/08
L’hora del conte: Els músics de Bremen
Biblioteca Pompeu Fabra / 18 h

Música: Concert de l’Aula de Música Masa-
frets
Aula de Música Masafrets / 19 h

18/6/08
L’hora del conte: El somriure de la Daniela
Robafaves Jove / 18 h

19/6/08
Els dijous a la biblio
Mou-te Hipopòtam!
Biblioteca Caixa Laietana / 17.30 h

Trobada literària infantil
Club gomet vermell
Biblioteca Pompeu Fabra / 18 h

Música: Concert de l’Aula de Música Masa-
frets
Aula de Música Masafrets / 18.30 h

Conferència: La Guerra del Francès a Mataró
Museu Arxiu de Santa Maria / 20 h

Conferència: Els fons documentals marítims 
conservats a Mataró
Sala d’actes de Caixa Laietana / 20 h

Música: Concert de l’Escola Liceu Mataró
Sala Cabañes / 20 h

Teatre / tallers de l’Aula: Sol
Casal Nova Aliança / 21 h

20/6/08
Mataró fa festa: Festa popular del barri 
Peramàs-Esmandies
Diversos indrets / fins al dia 24

Mataró fa festa: Festa del carrer de Sant Joan
Carrer de Sant Joan / fins dia 24

Exposició/inauguració: Campllonch 2
Espai Hartmann / 19 h

Música: Días Bohemios + concert d’alumnes 
Aula de Música Masafrets / 20 h

21/6/08
Dia de la Música a Mataró
Diversos indrets / a partir de les 17 h

Concert del Dia de la Música
Capella de l’Hospital de Sant Jaume i Santa 
Magdalena / 19 h

Teatre/tallers de l’Aula: Improvisacions
Casal Nova Aliança / 21 h

22/6/08
Música: La Alegría de la Huerta
Foment Mataroní / 18 h

23/6/08
Mataró fa festa
Arribada de la flama del Canigó
Davant de l’Ajuntament / 19.30 h

Música / Cruïlla de Cultures
La pegatina / El desván del duende / Zulú 9:30
Platja del Varador / a partir de les 23 h

25/6/08
Conferència: Cultura és conversa: o escoltes 
o sents
Can Palauet / 19 h

26/6/08
Els dijous a la biblio
El xai d’en Pau
Biblioteca Caixa Laietana/17.30 h

Conferència: Els resptes actuals de la música 
en català
Òmnium Cultural / 20 h

Música / Cruïlla de Cultures
High Tone + Zenzile
Clap / 21.30 h

27/6/08
Mataró fa festa
Festa del barri del Palau
Diversos indrets / fins al dia 29

Música / Cruïlla de Cultures
Albert Pla
Teatre Monumental / 21.30 h

28/6/08
Música: Dídac Rocher
Comuna de l’Art / 19.30 h 

Mataró fa festa
Ballada de sardanes
Plaça de Santa Anna / 19.15 h

Espectacle: Jo en vull 18
Sala Cabañes / 21 h

Música/Cruïlla de Cultures
Khalid Izri
Teatre Monumental / 21.30 h

29/6/08
Música / Cruïlla de Cultures
Antònia Font & New Royal Philarmonic 4 
Quesos Orchestra
Teatre Monumental / 21.30 h

30/6/08
Conferència/cinema La nit americana
Acadèmia Triangle / 20 h

MONGAT

VIII Festival de Circ Curtcirckit
Traslladat al primer cap de setmana de juny, el 
festival de circ “Curtcirckit” arriba a Montgat 
amb molta força i amb ganes de que tots 
plegats gaudim d’un cap de setmana ple de 
màgia i de circ.

Us presentem el programa d’aquest any perquè 
aneu prenen nota de tot el que es faRÀ els dies 
6, 7 i 8 de juny a Montgat.

Totes les actuacions de carrer són gratuïtes. 
L’entrada a la Re-gala que es farà dins del 
poliesportiu municipal de Montgat, és de 3 
euros per als adults i 1 euro per als menors 
de 12 anys.
També es posa a la venda les taules de la 
re-gala que són per a 4 persones i costen 15 
euros (4 persones).
Per a reserves i més informació ens podeu tro-
bar a la regidoria de Cultura, ubicada al Centre 
Cívic Les Mallorquines o bé, trucant al 93 460 
07 37. Us esperem!

Programa Curtcirckit 2008

6/6/08 
Curtcirckit
Espectacle per a les escoles
Escola Marina
Espectacle : Pugeu al veler
Cia. Vatua Olla

7/6/08
Curtcirckit
11.00 h Taller de Circ per a infants.
Parc de la Riera d´en Font (al costat de l’estació 
de Renfe Montgat Nord). Trapezi, malabars, 
equilibri , monocicles.

13:00 h Actuació Familiar
Cia. Cirkonita amb l’espectacle “Efecto Doppler”
Plaça Sant Joan (a prop de l’estació de Renfe 
Montgat Nord)
  
19:00 h  Plaça Mallorquines (al davant de 
l’estació de Renfe Montgat)
Cia. Los Galindos amb l’espectacle “La Nova 
vida de Josep i Maria” foto en www.losgalindos.
net

21:30 h  Obertura de portes Exposició fotogrà-
fica i Animació.
 Al poliesportiu municipal
22:30 h Re-gala Circ 2008

Ambientació a càrrec de Ziga -Zaga
Presentadors : La Industrial Teatrera
Musica en Viu: Circonautas

Actiuacions: 
“Ursula y Dimitri”  - hula-hops / Quick change
“Fernando”  - Pelotas de Rebote  i Malabars
“Ignasi “– Mastil Chino
“Marti i Agnes” – manos-manos i roda
i alguna sorpresa més...

8/6/08
Curtcirckit
19.00 h Dico Bar “vermut” Plaça Segadors
  
20.00h Le cubitus de Manchot  Plaça Mallor-
quines

20/6/08
Cercavila de Bestiari Popular 
a càrrec de la Colla de Diables de Montgat i 
Colles convidades.
Hora: 21:30h
Lloc: Sortida Parc de la riera d’en Font. Arribada 
a la Plaça Sant Joan

Pregó de Festa Major 
amb espectacle a càrrec de De Mortimers
Hora: 22:00h
Lloc: Plaça Sant Joan
Es repartirà coca de Sant Joan i vi dolç entre 
tots els assistents

Castell de focs
Lloc: a la platja, entre la Creu Roja i el Club 
Marítim Montgat
Hora: 22:30h

Ball amb l’orquestra “La Gramola”
Lloc: parc de la riera d’en font
Hora: 23:00h

21/6/08
Concert de Festa Major
a càrrec de la orquestra MUSICALIA
Lloc: parc de la Riera d’en Font
Hora: 19h

Ball de Gala de Festa Major 
amenitzat per l’orquestra MUSICALIA
Lloc: parc de la riera d’en Font
Hora: 23h

Nit jove de Sant Joan, 
amb les actuacions de “URBAN ROOTS” 
(reggae-funky), “LA FAMÍLIA RÚSTICA”” (folk, 
rumba catalana, cumbia, funk i flamenc fus-
sió), i sessió amb el  DJ “BOLAS CHINAS”.” 
Lloc: Parc del tramvia
Hora: 23:00h

22/6/08
Trobada de puntaires
Hora: 10 a 14h
Lloc: C/ Església

Jocs tradicionals infantils
Lloc: Plaça Sant Joan
Hora: 19h

Botifarrada Popular
Lloc: a la plaça Sant Joan
Hora: a partir de les 21h
Preu tiquet: 3 euros

Disco Mòbil
Lloc: Plaça Sant Joan
Hora: 22:00h

23/6/08
Sopar popular de revetlla
Vosaltres porteu el sopar, l’organització facilita 
taules i cadires.
Lloc: Parc de la Riera d’en Font
Hora: a partir de les 21:30h
Per més informació i reserva de taules, truqueu 
al 93 469 07 37 (Glòria o Àngela)

Revetlla de Sant Joan, 
amb el grup de música  “La banda blanca “ 
Lloc: Parc de la Riera d’en Font
Hora: 24h

24/6/08
Teatre: La companyia VOL RAS ens presenta el 
seu nou espectacle “CANGUELIS”.
Lloc:Sala Pau Casals (Biblioteca Tirant lo Blanc)
Hora: 20h

ST.ADRIÀ DEL BESÒS

Cryptshow Festival’08
Localització Festival:
Centre de producció Cultural i Juvenil Polidor
Rambleta, s/n - 08930 - Sant Adrià de Besòs
Tlf. 93 462 74 46 - Fax. 93 462 74 52

9/7/08
19:30h. INAUGURACIÓ
Presentacio llibre relats. Presentacio Fanzi-
noteka

20:00 Curts a competició I

10/7/08
12:00h. Matinals per a tots els públics 

19:30 Curts a competició II

22:00 Jack Brooks: Monster Slayer”de Jon 
Knautz

11/7/08
12:00h.  Matinals per a tots els públics
El ataque de los Supermonstruos

19:00h. Pase Especial
“Haze” de S. Tsukamoto

19:30h. Curts a competició III

22:00h. HOMENATGE SHINYA TSUKAMOTO
 “Nightmare detective”de Shinya Tsukamoto

12/7/08
12:00h. Matinals per a tots els públics
“Invasores del Espacio”

19:00h.  Passi de curts guanyadors i documen-
tal + OMENATGE JORGE GRAU
“No profanar el sueño de los Muertos”

21:00 Entrega de Premis

23:00 Zomby Party

STA. COLOMA DE GRAMANET

1/6/08
Homenatge Pere Roig
Lloc : Auditori Can Roig i Torres 
Hora : 12 hores

2/6/08
ExpoVal
Exposició adreçada a públic juvenil que tracta 
sobre valors positius de convivència
Lloc : Mas fonolllar
Dia : Del 2 al 13 de juny

6/6/08
XXII Temporada de concerts de Can Roig i 
Torres
Quartet de Guitarres de Barcelona amb 
Jaume Abad, Jordi Paredes, M. Teresa Folqué i 
Francesc Pareja. Música de Brouwer, Piazzola, 
Bellinati, Montsalvatge ...
Lloc : Auditori Can Roig i Torres
Hora : 21.45 hores

12/6/08
Inauguració de l’exposició de  Javier Mariscal
Lloc : Can Sisteré
Hora : 20 hores

Pel.lícula “La flauta màgica” 
Lloc : Auditori Can Roig i Torres
Dia : 12 de juny
Hora : 20.30 hores

13/6/08
Concert de guitarres
Concert dels grups de guitarra de l’Escola 
Municipal de Música
Lloc : Auditori Can Roig i Torres
Hora : 19 hores

17/6/08
Concert Música de Cambra - Escola de 
Música Can Roig i Torres
Lloc : Auditori Can Roig i Torres 
Hora : 19 hores

18/6/08 
Concert d’Orquestres - Escola de 
Música Can Roig i Torres
Lloc : Auditori Can Roig i Torres 
Hora : 20 hores

19/6/08
Conta-contes ‘Rodamón’
Lloc : Jardí de Can Sisteré al davant de 
la Biblioteca Central 
Hora : 18 hores 

Concert de Grups de Cant Coral - Esco-
la de Música Can Roig i Torres
Lloc : Auditori Can Roig i Torres 
Hora : 19 hores

20/6/08
Concert de fi de curs Musicaula - 
MUSICAULA
Lloc : Auditori Can Roig i Torres 
Hora : 17 hores

21/6/08
Carles Benavent Quartet
Lloc : Auditori Can Roig i Torres 
Hora : 21 hores

23/6/08
Flama del Canigó 
Arribada de la Flama del Canigó, reparti-
ment de coca i beguda.
Lloc : Plaça de la Vila
Hora : 20 hores 

26/6/08
Conta-contes ‘Rodamón’
Lloc : Jardí de Can Sisteré al davant de 
la Biblioteca Central 
Hora : 18 hores 

28/6/08
Jornada de Manga i Anime
Jornada d’activitats juvenils ambienta-
des en la cultura japonesa
Lloc : CRJ Mas Fonollar
Hora : Tot el dia

Concert d’Havaneres 
Concert d’havaneres del Grup amateur 
Vela Llatina 
Lloc : CTPC Joan Pairó
Hora : 22 hores

3/7/08
Conta-contes ‘Rodamón’
Lloc : Jardí de Can Sisteré al davant de 
la Biblioteca Central 
Hora : 18 hores 

5/7/08
Concert presentació CORTOCIRCUIT
Concert de grups novells de la ciutat
Lloc : Mas Fonollar
Hora : 22 hores

10/7/08
Conta-contes ‘Rodamón’
Lloc : Jardí de Can Sisteré al davant de 
la Biblioteca Central 
Hora : 18 hores 

21/6/08
Tastet Fotogràfic
Lloc: Pati del C.C.Calisay
Horari: 17:30

Cinema Jove: 7 Vírgenes
Hora: 18:00
Lloc: Espai Jove del C.C.Calisay

23/6/08
Actuació de l’Orquestra Galetes 
Franklin i l’Orquestra Trafic
Revetlla de Sant Joan
Lloc: Zona aparcament Platja Picòrdia (1a platja)
Horari: 23:45

24/6/08
Audiovisual : Ascensió en solitari al Shipton 
Spire (Pakistan) per Sílvia Vidal
Nova via anomenada Life is lilac -la vida és de 
color lila-
Lloc: Teatre Principal
Horari: 19:00

28/6/08
Teatre : Quant ell és ell... i ella!!!
de Nicasi Camps
Lloc: Teatre dels Seràfics
Horari: 22:00
Preu: 6 euros

3/7/08
Caçador de paraules, a càrrec de 
Roger de Gràcia
Lloc: Biblioteca
Horari: 20:00

4/7/08
Contes al Museu
Lloc: Museu Marés de la Punta
Durada: Tots els divendres de Juliol

4/7/08
Concert de banda
a càrrec de la banda de l’Escola
Lloc: Plaça Ajuntament
Horari: 20:00

5/7/08
Nit de clònics Joan Manel Serrat
a càrrec de Jordi Puigvert
Lloc: Plaça Ajuntament
Horari: 20:00

Nit de clònix Beatles a càrrec 
de Beaties
Lloc: Plaça de l’Església
Hora: 21:00

Teatre per Sant Zenon
a càrrec de Produccions del Principal
Lloc: Teatre Principal
Hora:22:00

Nit de clónix Rolling Stones
a càrrec de Smoking Stones
Lloc: Pati del C.C.Calisay
Hora:22:00

6/7/08
Teatre per Sant Zenon
a càrrec de Produccions del Principal
Lloc: Teatre Principal
Hora:19:00

Concert de Sant Zenon
a càrrec del Cor l’Aixa
Lloc: Església de Santa Maria
Hora:21:00

Vespre màgic Magikissim
amb Sergi Buka
Lloc: Plaça Ajuntament
Hora:21:00

Vespre màgic Frac màgic
amb Enric Magoo
Lloc: Plaça de l’Església
Hora:22:00

Vespre màgic
a càrrec d’Alis Kim & Luna
Lloc: Pati del C.C.Calisay
Hora:23:00

7/7/08
Espectacle de carrer Les Enfants
a càrrec de Traüt Cia
Lloc: Del Calisay a la plaça de l’Església
Horari: 20:00

7/7/08
Espectacle de carrer The MacKensy’s
a càrrec de Traüt Cia
Lloc: Del Calisay a la plaça de l’Església
Horari: 22:00

9/7/08
Concert de Banda
a càrrec de Kettlethorpe High School
Lloc: Pati del C.C.Calisay
Horari: 21:00
INCLUDEPICTURE “http://www.arenysdemar.
cat/grafics/res.gif” \* MERGEFORMATINET 

27/7/08
Concert de banda
a càrrec de East Riding Youth Orchestra
Lloc: Pati del C.C.Calisay
Horari: 20:00
INCLUDEPICTURE “http://www.arenysdemar.
cat/grafics/res.gif” \* MERGEFORMATINET 

BADALONA

1/6/08
Concert: LATINO,
Hora:20:00h, 3 euros, 
Els Genis, Rambla 11, ascensor -1

3/6/08
Exposició: “Rocío: Tiempos de María”, orga-
nitza CERCAT.
Col·labora l’hermandad SCRNSS. Història 
fotogràfica del Rocío a Catalunya.
L’exposició recull algunes de les millors fotogra-
fies immortalitzades en el llibre del mateix nom
i que va ser l’inici de les activitats del CERCAT.
Durada: Del 3 al 26 de juny 
Lloc: Centre Cívic La Salut

4/6/08
Jazzorrilla: www.jazzorrilla2008.blogspot.
com/2008/05/colina-miralta-sambeat.html” 
Colina-Miralta-Sambeat 
Teatre Zorrilla
hora:21h
preu:14 euros

Projecció: El club de la lucha
Hora: 23:00
Lloc: The sand bar
Eduard Maristany 75 (platja)

agend.in // 

ALELLA

4/6/08
Xerrada sobre l’Eneagrama.
A càrrec d’Anna Trallero
Horari: 20:30h.
Lloc: Biblioteca Ferrer i Guàrdia

5/6/08
Club de lectura.
“L’animal moribund” de Philip Roth Massip   
Horari: 21:00h.
Lloc: Biblioteca Ferrer i Guàrdia.

6/6/08
Cicle Músiques del Món: concert del grup 
Txala.
Horari: 22:00h.
Lloc: Les Golfes de Can Lleonart.
Preu: 2 euros.

7/6/08
Dia Mundial del Medi Ambient
Lloc: Font de l’Esquerda.
Hora: 10h.

8/6/08
XXXIV Aplec de l’Arròs
Inscripcions a partir de les 10 del matí. 
A les 12h espectacle infantil: “El Circ dels Alber-
gínia” a càrrec dels Germans Albergínia
A 13.30h: concurs de paelles i cassoles 
d’arròs.
A les 16h: lliurament de premis
A les 17h: sardanes amb la Cobla Premià.
Lloc: El bosquet d’Alella ( junt a l’IES Alella)
Hora: A partir de les 10h.
Organitza: Casal d’Alella amb el suport de 
l’Ajuntament

11/6/08
I Trobada de Noves Experiències 
Empresarials
20h. Presentació a càrrec de la Regidora de 
Promoció Econòmica i Turisme de l’Ajuntament 
d’Alella Isabel Nonell.
Exposició de noves experiències empresarials: 
20.10h Marta Fernández (DeskOut!)
20.30h Elia Garcia Saura (García-Saura. Estratè-
gies marketing i vendes).
20.50h Maite León (Manors & Cellars)
Degustació de vi d’Alella.
Lloc: Les Golfes de Can Lleonart
Hora: 20h.

14/6/08
Presentació del projecte “enfoca’m” + emissió 
del primer capítol 
El projecte “enfoca’m” a estat creat com un 
programa pont per a que  
els alellencs es familiaritzin amb COMAFOSCA.
TV. “enfoca’m” és un  
programa de gènere documental, on alguns 
alellencs poden narrar com és  
un dia de la seva vida. A partir d’aquí, el progra-
ma s’encarrega  
d’aprofundir en els temes que el personatge li 
ha donat més  
importància, per mitjà d’entrevistes a persones 
implicades en aquestes  
qüestions.
Lloc: Comafosca
Hora: 20h.

15/6/08
Recital de final de curs de l’Escola Municipal 
de Dansa a l’Auditori de Barcelona
Lloc: Auditori de Barcelona (C/Lepant, 150)
Hora: 18h.
Preu: 5 euros menors de 12 anys, 10 euros a 
partir d’aquesta edat.

17/6/08
Taller de cançons de rap.
A càrrec de Carles Alcoy. S’ensenyarà a crear 
lletres de cançons amb música de rap. Taller 
adreçat a infants de 10 a 14 anys.
Lloc: Biblioteca Ferrer i Guàrdia.
Hora: 17.30h.

18/6/08
Tertúlia amb l’autor del llibre “El pont dels 
jueus”.
Comptarem amb la presència de Martí Gironell 
qui ens endinsarà a la Besalú medieval.
Lloc: Biblioteca Ferrer i Guàrdia.
Hora: 19h.

19/6/08
Xerrada: “Feng shui i la vida moderna”. 
A càrrec de Josefina Salvador, consultora de 
l’Escola Europea de Feng shui.
Lloc: Biblioteca Ferrer i Guàrdia.
Hora: 20h. 

Tertúlia: “La situació actual a 
Palestina”.
A càrrec de Tina Miñana, coordinadora de 
Metges del Món a Palestina. La xerrada està or-
ganitzada per la Comissió de Cooperació amb la 
intenció de conèixer el conflicte palestí per part 
d’una alellenca que el viu en primera persona.
Lloc: Les Golfes de Can Lleonart. 
Hora: 20h.

Taller a Els Pinyons: Les atencions bàsiques a 
la criatura.
Activitat inclosa dins del programa “Créixer amb 
tu”  promogut per la Secretaria de Polítiques 
Familiars i Drets de Ciutadania de la Generalitat 
de Catalunya.
Lloc: Llar d’Infants Municipal Els Pinyons
Hora: De 17.30 a 19.30h.

23/6/08
Sant Joan a Alella
Arribada a peu de la flama del Canigó des del 
cim fins a Alella. 
Coca i cava per a tothom amenitzat amb música 
de revetlla. 
Lloc: Riera Principal
Hora: 21.30h.

27/6/08
Cinema a la Fresca: “Shreck 3” 
(en català)
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Hora: 22h.
Preu: Gratuït

29/6/08
17na Festa del Joc i l’Esport
Esports, jocs, inflables, tallers i activitats per a 
totes les edats.
Lloc: Poliesportiu Municipal.
Hora: De 11 a 14 i de 16.30 a 20.30h 
Preu: Gratuït

1/7/08
Xerrada. El Món amb Ulls Joves. En bicicleta 
per la Gran Albània per Xavi Tarafa
Lloc: Àgora
Hora: 21h.

3/7/08
Club de Lectura. 
“Solitud” de Víctor Català
Una de les obres mestres de la literatura cata-
lana, “Solitud” narra el trajecte vital i espiritual 
d’una dona en l’àmbit rural. Una novel·la actual 
i colpidora, plenament vigent avui dia .
Lloc: Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia
Hora: 20h. 

Nits Alternatives Contes eròtics 
“Hablemos de saxo”
Un saxo humit serà el fil conductor d’unes his-
tòries inventades amb un llenguatge epidèrmic, 
carregades de llavis comprimits i ansietats 
varies. Li posarem nom al desig i comprovarem 
com el “punt G” està a les orelles. Contes 
eròtics d’autors contemporanis, llegendes 
eròtiques de tradició. Narració Noemí Caballer i 
saxo Diego Pedragosa
Lloc: Pati de Can Gaza
Hora: 22h.
Més informació: Casal de Joves Can Gaza

4/7/08
Cinema a la fresca: “Las 13 rosas”
Lloc: Parc Gaudí
Hora: 22.30h

5/7/08
Festival d’Estiu Alella 2008. 
Maria del Mar Bonet. “Terra secreta”
Lloc: Passeig dels Jardins de Cal Marquès
Hora: 22h. 
Preu: 20 euros
Més informació: www.festivalalella.org

8/7/08
Xerrada. El Món amb Ulls Joves. Camerun, un 
viatge solidari per Anja Querol
Lloc: Àgora.
Hora: 21h. 

10/7/08
Festival d’Estiu Alella 2008. Laura Simó Quin-
tet. “My Favourite Things”
Lloc: Parc de Can Sors
Hora: 22h. 
Preu: Gratuït
Més informació:
www.festivalalella.org

Nits Alternatives. Concert (pendent de cartell)
Lloc: Pati de Can Gaza.
Hora: 22h.

Taller a Els Pinyons. Interacció i comunicació.
Lloc: Llar d’Infants Municipal Els Pinyons
Hora: De 17.30 a 19.30h. Cal confirmació 
d’assistència. 

11/7/08
Cinema a la Fresca: “Ratatouille” 
(en català)
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Hora:22h.
Preu: Gratuït

12/7/08
Festival d’Estiu Alella 2008. Companyia de 
Ballet David Campos. “Gala de Ballet” 
La companyia de dansa de David Campos tornar 
enguany al Festival d’Estiu d’Alella després de 
la bona acollida que va tenir el seu espectacle a 
l’edició de 2006
Lloc: Jardí de les Estàtues de Cal Marquès
Hora: 22h. 
Preu: 25 euros
Més informació: www.festivalalella.org

15/7/08
Xerrada. El Món amb Ulls Joves. 
Entre còndors i llames, viatge pel sud de 
Bolívia per Estela Illa i Albert Petit 
Dimarts 15 de juliol / 21h / Àgora
Lloc: Àgora.
Hora. 21h.

17/7/08
Festival d’Estiu Alella 2008. 
Miquel Gil. “Eixos”. 
Lloc: Parc Gaudí
Hora: 22h.
Preu: Gratuït
Més informació: www.festivalalella.org

Nits Alternatives. Nit d’equilibris i 
malabars “Dos piltrafes i un es cau”
Lloc: Carrer Àfrica.
Hora: 22h.
Preu: Gratuït

18/7/08
Cinema a la Fresca: 
“Diamantes de sangre”
Lloc: Carrer Àfrica.
Hora: 22.30h. 
Preu: Gratuït

19/7/08
Festival d’Estiu Alella 2008. Conjunt Barroc 
del Cafè. “La Cantata del Cafè” 
Lloc: Jardins de les Quatre Torres.
Hora: 22h. 
Preu: 15 euros
Més informació: www.festivalalella.org

22/7/08
Xerrada. El Món amb Ulls Joves. 
De mar a mar, travessa pels Pirineus 
per Pau Gutiérrez
Lloc: Àgora.
Hora: 21h. 

24/7/08
Festival d’Estiu Alella 2008. Aché. 
Lloc: Carrer Àfrica
Hora: 22h. 
Preu: Gratuït
Més informació: www.festivalalella.org

Nits Alternatives. Nit d’humor
Si l’estiu es fa avorrit o tens ganes de riure una 
estona, vine a la nit d’humor. 
Al entrar a Can Gaza deixa els mals 
rotllos fora i prepara’t per riure tot 
escoltant monòlegs!!
Lloc: Pati de Can Gaza.
Hora: 22h. 
Preu: Gratuït

25/7/08
Cinema a la Fresca:  “Harry Potter i l’Ordre 
del Fènix”
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Hora: 22h.
Preu: Gratuït

26/7/08
Festival d’Estiu Alella 2008. Orquestra de 
Cambra de Terrassa 48. 
“Carmen de Shchedrin”. 
Lloc: Jardí de les Estàtues de Cal Marqués.
Hora: 22h.
Preu: 15 euros
Més informació: www.festivalalella.org

Tarda s’Slot
Ensenya’ns el pilot que portes a dins! Munta-
rem 6 metres de pista perquè puguis demostrar 
les teves habilitats! Formula 1, Rally.... quin 
cotxe tries?
Lloc: La Porxada
Hora: De 18 a 21h
Preu: Gratuït
Més informació: 
Casal de Joves Can Gaza

29/7/08
Xerrada. El Món amb Ulls Joves. República Do-
minicana, un dels països més visitats i menys 
coneguts per Óscar Pallarès 
Lloc: Àgora.
Hora: 21h. 

Els Juliols de la UB
“Paisatges de vinya i ciutats: reptes d’orde-
nació”
De dilluns a divendres del 7 al 11 de juliol / de 
16.30 a 21h / Can Lleonart
El curs vol abordar les relacions complexes 
entre paisatges vitivinícoles i realitats urbanes, 
i ho farà presentant territoris en què es dóna 
aquesta convivència, estudiant elements 
destacats d’aquests paisatges i abordant 
mecanismes específics de planificació i gestió 
de l’agricultura periurbana. Tot plegat, comple-
mentat amb visites sobre el terreny a indrets 
triats per poder gaudir intensament del paisatge 
alellenc. Inscripcions i matrícules abans de l’1 
de juliol.
Preu: consultar a www.ub.edu/juliols/
Més informació: www.ub.edu/juliols/www.
alella.cat

Del 26 de juny al 31 de juliol 
COMAFOSCA_PRO: del fer al fet
Sobre processos i producció en l’art i el pensa-
ment contemporanis
COMAFOSCA_PRO és un espai d’anàlisi sobre 
el que signifiquen, els processos i la producció 
en l’art i el pensament contemporanis. Una 
lectura directa de la pràctica artística en relació 
a les noves formes de producció, en paral·lel 
a aproximacions reals a algunes d’aquestes 
pràctiques.
Lloc: Comafosca 
Horari: Dijous i divendres 17 a 21 h. Dissabte 
10 a 14 h. 17 a 22 h. 
Diumenge 10 a 14 h.
Preu: Gratuït
Més informació www.comafosca.net

ARENYS DE MAR

3/6/08
Conferència de Literatura
Mn. Cinto Verdaguer. 
Una història. Un poeta a càrrec de Ramon 
Verdaguer, advocat
Lloc: Auditori J.M. Arnau del C.C.Calisay
Horari: 18:00

4/6/08
Concert al Capvespre
Grup de cambra-adults i Aula de Cant
Lloc: la de música/C.C.Calisay
Horari: 20:30

5/6/08
Exposició Fotogràfica - 6è lliurament
V lliga social de fotografia - AFA 2008
Lloc: Sala de les Botes
Durada: del 5 al 12 de juny

Hora del conte. Un arbre ple de contes a 
càrrec de Santi Rovira
Hora: 18:00
Lloc: Biblioteca

Presentació del llibre : Les Nacions Unides 
amb noms propis: la història del món (1945 
– 2007) a través dels secretaris generals, de 
Raül Hernández i Sagrera
A càrrec d´Àngels Mataró i Pau, directora gene-
ral de l´Associació per a les Nacions Unides.
Hora: 20:00
Lloc: Biblioteca

6/6/08
L’ombra blanca. Exposició d’esmalts a càrrec 
d’Encarnación Ferrer
Horari: 19:00
Lloc: Sala exposicions Lloveras
Durada: fins al 29 de juny

15 anys d’humor gràfic a l’Agenda. Camprubí & 
Castells un tàndem que fa por
Exposició de caricatures
Hora:20:00
Lloc: Sala Exposicions del C.C.Calisay
Durada: fins al 29 de juny de 2008

Recital musical a càrrec de Raquel Xiberta
Hora: 21:30
Lloc: Teatre Principal

7/6/08
Cinema Jove: United 93
Hora:18:00
Lloc: Espai Jove del C.C.Calisay

9/6/08
Conferència: Què passa amb els joves 
immigrants que acaben els estudis i no poden 
treballar per no tenir permís de treball?
Hora: 19:00
Lloc: Sala Noble del C.C.Calisay

10/6/08
Conferència de Música: La música dels anys 
50-60 a càrrec de Megui Cabrera, periodista 
especialitzada en música
Hora:18:00
Lloc: Auditori J.M. Arnau del C.C.Calisay

13/4608 
L’Univers Auric. Un món ple de colors i 
d’energies
Lloc: Auditori J.M. Arnau del C.C.Calisay
Horari: 19:00

14/6/08
Saló d’Art
Lloc: Riera Pare Fita, 1
Durada: fins al 24 d’agost
Horari 19:00

15/6/08
XIVa Fira de Dibuix i Pintura
Lloc: Riera
Hora:10:00
Durada: del 17 al 24 d’abril

16/6/08
Tertúlia literària de novel·la: L’abominable crim 
de l’Alsina Graells 
amb l´autor Pep Coll, Premi Sant Jordi de 
novel•la a l´any 2007. 
Lloc: Biblioteca
Horari: 19:00

5/6/08
Jazzorrilla: Master Class del grup 
Colina-Miralta-Sambeat
Teatre Zorrilla
hora:12h

Exposició:. “Extremadura flamenca”, de Tertú-
lia Flamenca de Badalona. 
Fotografies de grans artistes del cant flamenc 
d’Extremadura
Centre cívic Can Cabanyes
Durada: Del 5 al 22 de juny
6/6/08

Concert: Hitabaldaäs, 
Hora:00:00h, 3 euros
Els Genis, Rambla 11, ascensor -1 

Concert: Bochica
Hora:21:00,
Centre cívic Dalt La Vila

Exposició: El taller”. Pintures de Fernando 
Elizarán.
Els pintors pintats, retrats dels alumnes del 
taller de pintura
Durada: Del 6 al 24 de juny
Lloc: Centre cívic Dalt la Vila. “

Exposició: “Badalona coopera”. 
De la Regidoria de Ciutadania
i Convivència. Exposició per donar a conèixer 
els projectes que han rebut el suport de la 
ciutat, i que
les associacions solidàries i el mateix Ajunta-
ment estan portant a terme durant el període 
2007-2008
Durada: Del 6 al 30 de juny.
Lloc: Centre cívic Dalt la Vila. “

7/6/08
Concert: Nebur+Surfin Chirlas+
funkill jazz, 
Hora: 00:00h, 3 euros, 
Els Genis, Rambla 11, ascensor -1

7/6/08
Col·lectiu Esbaskah dj’s
Hora: fins les 00:00h.
Lloc: La Fresqueta (platja, davant Roca i Pi)

8/6/08
Concert: Daniel Higienico, 
Hora:20:00h, 5 euros, 
Els Genis, Rambla 11, ascensor -1.

Cor Aurica
Amb B de Bernstein
Direcció: Frederic Oller
Obres de Leonard Bernstein:
Chichester psalms, Wonderful Town,
Candide, On the Town, West Side Store
Hora: 19:00h.
Lloc: Teatre Zorrilla

11/6/08
Projecció: Amelie
Hora: 23:00
Lloc: The sand bar
Eduard Maristany 75 (platja)

13/6/08
Concert: Audio mentalsprain, 
Hora:00:00h, 3 euros, 
Els Genis, Rambla 11, ascensor -1
Jazzorrilla: jazzorrilla2008.blogspot.
com/2008/05/giulia-valle-trio.html” Valle-
Lindner-Ayza
Teatre Zorrilla
hora:21h
preu:14 euros

Concert: Criaturas
Hora:21:00,
Centre cívic Dalt La Vila

14/6/08
Concert: Tio Montero, 
Hora:00:00h, 3 euros, 
Els Genis, Rambla 11, ascensor -1

15/6/08
Arrels grup de teatre del CP Sant Josep
El cerco de Leningrado
de José Sanchís Sinisterra
Direcció: Ruth Bellido
Intèrprets: Felicitat Comas, Montserrat Duran
Hora: 19:00h.
Lloc: Teatre Zorrilla

16/6/08
Exposició: Exposició Col·lectiva de pintures, 
d’alumnes del Centre Cívic Torre Mena
Durada:  Del 16 al 30 de juny 
Lloc:Centre Cívic Torre MENA

18/6/08
Projecció: Noviembre
Hora: 23:00
Lloc: The sand bar
Eduard Maristany 75 (platja)

19/6/08
Nit literària
Miquel Gil dóna veu als poetes del País Valen-
cià. Lliurament dels Premis
Ciutat de Badalona de Narrativa,
Narrativa Juvenil i Poesia
Hora: 20:30
Lloc: Teatre Zorrilla

20/6/08
Concert: Nguewel djarma, 
Hora:00:00h, 3 euros, 
Els Genis, Rambla 11, ascensor -1

Jazzorrilla:  www.jazzorrilla2008.blogspot.
com/2008/05/marc-ayza.html” Marc Ayza 
Teatre Zorrilla
hora:21h
preu:14 euros

21/6/08
Concert: Soroche, 
Hora:00:00h, 3 euros, 
Els Genis, Rambla 11, ascensor -1

22/6/08
Concert: Paco en la Luna, 
Hora:20:00h, 3 euros, 
Els Genis, Rambla 11, ascensor -1

23/6/08
The Sand Joan Beach Party
Lloc: The sand bar
Eduard Maristany 75 (platja)

25/6/08
Projecció: Blow
Hora: 23:00
Lloc: The sand bar
Eduard Maristany 75 (platja)

26/6/08
Cinema Party amb Wilson

28/6/08
Afrovibes, reggae
Hora: 19:00h.
Lloc: La Fresqueta (platja, davant Roca i Pi)

27/6/08
Concert: manetti + that crooner from nowhere, 
Hora:00:00h, 4 euros, 
Els Genis, Rambla 11, ascensor -1
Jazzorrilla: www.jazzorrilla2008.blogspot.
com/2008/05/big-band-de-badalona.html” Big 
Band de Badalona 
Teatre Zorrilla
hora:21h
preu:14 euros

Concert: Cherish Band
Hora: 21:00h.
Lloc: Centre Cívic Dalt la Vila

Exposició: Mostra d’art.
Exposició de treballs dels alumnes del taller de 
dibuix i pintura del C. C. Dalt la Vila
Durada: Del 27 de juny al 29 de juliol. 
Lloc: Centre cívic Dalt la Vila

28/6/08
Concert: El Sobrino del Diablo + Juako 
Malavirgen, 
Hora:20:00h, 4 euros, 
Els Genis, Rambla 11, ascensor -1

28/6/08
Afrovibes, reggae
Hora: 19:00h.
Lloc: La Fresqueta (platja, davant Roca i Pi)
29/6/08
Orfeó Badaloní
¿Qué fue de Bernarda Alba?
de Joaquín Mariano Bravo Cruz
Hora:19:00
Lloc: Teatre Zorrilla

30/6/08
Fiesta: Fnac Fest (jam session)
Hora: 22:00h.
Lloc: The sand bar
Eduard Maristany 75 (platja)

2/7/08
Jazzorrilla: www.jazzorrilla2008.blogspot.
com/2008/05/central-baptist-church-gospel-
choir-of.html” Central Baptist Church Gospel 
Choir of NY 
Teatre Zorrilla
hora:21h
preu:14 euros

Projecció: Lucia y el sexo
Hora: 23:00
Lloc: The sand bar
Eduard Maristany 75 (platja)

3/7/08
Comença cicle de monolegs (tots els dijous)
Hora: 20:00h.
Lloc: La Fresqueta (platja, davant Roca i Pi)

3/7/08
Concert: Augmentine trio, 
Hora:00:00h, 3 euros, 
Els Genis, Rambla 11, ascensor -1
Jazzorrilla:  HYPERLINK “http://jazzorrilla2008.
blogspot.com/2008/05/al-foster-quintet.html” 
Al Foster Quintet 
Teatre Zorrilla
hora:21h
preu:14 euros

Torneo Hip Hop
Hora: 22:00h.
Lloc: The sand bar
Eduard Maristany 75 (platja)

4/7/08
Concert : El Kabrotauro, 
Hora:00 :00h, 3 euros, 
Els Genis, Rambla 11, ascensor -1

5/7/08
Concert : Dr. Fargo, 
Hora:20 :00h, 3 euros, 
Els Genis, Rambla 11, ascensor -1

6/7/08
Cooperativa La Moral
Després de la pluja
de Sergi Belbel
Hora: 19:00h.
Lloc: Teatre Zorrilla

7/7/08
Fiesta: Cernuds Fest
Hora:22:00h.
Lloc: The sand bar
Eduard Maristany 75 (platja)

9/7/08
Projecció: Snatch, cerdos y diamantes
Hora: 23:00
Lloc: The sand bar
Eduard Maristany 75 (platja

11/7/08
Concert : Carolina Chiken, 
Hora:00 :00h, 3 euros, 
Els Genis, Rambla 11, ascensor -1

11/7/08
The Treetones, reggae
Hora:19:00
Lloc: La Fresqueta (platja, davant Roca i Pi)

12/7/08
Concert : Clio Byrne, 
Hora:00 :00h, 3 euros, 
Els Genis, Rambla 11, ascensor -1

13/7/08
Concert : Juako Malavirgen, 
Hora:20 :00h, 3 euros, 
Els Genis, Rambla 11, ascensor -1

14/7/08
Dj Rubén de Palma, electrohouse
Hora: fins les 00:00h.
Lloc: La Fresqueta (platja, davant Roca i Pi)

16/7/08
Projecció: El ilusionista
Hora: 23:00
Lloc: The sand bar
Eduard Maristany 75 (platja

19/7/08
The Cools Band, jazz
Hora:19:00
Lloc: La Fresqueta (platja, davant Roca i Pi)

AGENDA PATROCINADA PER 
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Buidor cultural?

Deia l’altre dia que em dóna la impressió que a la nostra societat es fa ben palpable una certa 
sensació de buidor cultural. Potser serà qüestió d’explicar-ne el perquè, no sigui que la meva 
opinió també estigui buida de contingut.

En realitat, més que buidor cultural - que jo crec que n’hi ha - crec que existeix la buidor... en 
general. Què, què, perquè? Perquè ens falten explicacions, perquè no sabem el motiu de moltes 
coses i perquè sembla que això tampoc no ens importi gaire i, en definitiva, perquè som capaços 
d’oblidar aquest vell i ancestral concepte de la utilitat.

Per a l’home i la dona antics, poques coses existien si no tenien un perquè, si no eren útils. En 
aquest sentit, a la natura res no es pot desaprofitar i tot pot ser assimilat o reabsorbit fins al final. 
En canvi, a la nostra societat moderna, als qui vivim en el primer món i, per tant, en l’abundància, 
ens sobra de tot i podem arribar a dilapidar allò que en altres móns resultaria ben necessari.

Tot ho volem estrenar ara mateix, tot i que no sapiguem buscar el millor moment per fer-ho. Fins 
i tot si ens ho proposem, podem arribar a estrenar sense que això signifiqui cap extra. I tant en 
això com en tantes altres coses, tenim la pretensió de voler arribar a ser intranscendents -la 
transcendència no sempre està ben vista - i ho acabem aconseguint. Potser és per aquest motiu 
que ens sentim buits... 
 
¿Heu pensat per què estan de moda aquestes ceràmiques buides que hi ha pràcticament a totes 
les cases? Antigament un gerro servia per posar-hi flors i una àmfora per posar-hi el vi o l’oli, per 
posar un exemple, però ara el concepte és molt diferent i tot pot servir simplement per fer maco. 
No és aquest el cas, però a les masies d’abans tot estava pensat en funció de la seva utilitat. Fins 
i tot es conservava la sala dels capítols matrimonials, una sala gran i gairebé buida que estava al 
primer pis, per importants raons de prestigi, totalment necessàries en aquell moment. Passava el 
mateix amb el gran femer, que simbolitzava riquesa i que estava situat exactament al davant de 
les nostres cases pairals, com explica el nostre historiador Joan Rosàs.  

És evident, però, que a la bellesa no caldrà demanar-li cap utilitat i ens servirà per sí sola. Però 
tampoc no caldrà caure en l’altre extrem i fer-ne un gra massa, ja que ara tot pot arribar a servir 
només per fer bonic sense que ens serveixi absolutament per a res més.

Quan els antics pintaven els bisons a les coves d’Altimira, ho feien perquè creien que aquella 
imatge que representaven els ajudaria a materialitzar els seus desitjos. Ara, amb les modernes 
teories sobre la visualització creativa, es pot arribar a la mateix conclusió i això pot continuar sent 
molt vàlid i molt efectiu. Però en l’entreacte, ens haurem quedat sense continguts i aquella pintu-
ra que hem posat a la sala d’estar de casa nostra no respondrà a res més que a una demostració 
del nostre gust interior, quan en realitat és evident que allò que ens arriba visualment tots els dies 
pot acabar modificant la nostra opinió, encara que sigui per pur “feedback”.

Tornant a la cultura, vivim els nostres actes culturals des de dins o bé els acabem contemplant 
-com a mers espectadors- com si es tractés d’una representació teatral o un acte esportiu? El Cor-
refoc de Badalona o la Patum de Berga poden tenir molt de sentit, sobretot si ho vivim a fons, des 
del protagonisme o des de la implicació. Fins i tot des de la més viva emoció. Però, si ens limitem 
a mirar aquests actes sense saber el perquè o sense voluntat d’entendre’ls o de participar-hi, 
poca cosa tindran a dir-nos i, tret del ritual familiar - que en el seu moment voldrem perpetuar -, 
ben aviat tindrem ganes de desvincular-nos d’ells, perquè ja no ens diran res... o perquè, senzilla-
ment, per a nosaltres hauran perdut el sentit.

Esperar que la lluna arribi a plena pot ser un ritual i esperar a omplir de contingut les nostres fes-
tes pot ser un bon objectiu, perquè cal viure la cultura i la vida des de la implicació, amb esperit 
participatiu i intentant saber-ne el perquè i trobar-ne els continguts. I en aquest cas, la ignorància 
no significarà cap mala nota, sinó només la certesa que existeix la buidor.

Gemma Blat
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7 preguntes // 

Fotografia d’arxiu

‘Les 7 preguntes’ és un espai on entrevistem amb les mateixes pre-
guntes a diferentes persones del territori del Barcelonès Nord, que 
poden representar, o no, alguna entitat o institució cultural de la zona. 
La nostra intenció és que les entitats, ja siguin institucions, associ-
acions, entitats privades com també persones que viuen la cultura 
com a públic, puguin deixar el seu parer en aquest recull de preguntes 
i, amb això, tots plegats fer-nos una idea de les diferentes opinions 
sobre la realitat cultural de Badalona.  

In.Cultura

Josep Antoni Vilà
Director de l’Escola Superior 
d’Art de Badalona Pau Gargallo

Què aporta el departament de cultura a l’activitat cultu-
ral de Badalona?

Jo crec que el Departament de Cultura aporta moltes co-
ses positives a la ciutat. De totes maneres, penso que 
hauria de mostrar-se més receptiu a les propostes que se 
li fan des de les diferents entitats i organitzacions que hi 
ha en el conjunt de la ciutadania. 

Quines mancances trobes a faltar a Badalona perquè la 
cultura pugui engrescar a la ciutat? Difusió, espais ac-
cessibles, promoció, formació, creació, poca assistèn-
cia…?

El que és bàsic i constitueix una demanda social des de 
fa molts anys és el fet de poder disposar d’espais que 
garanteixin una bona difusió cultural. No serveix l’excusa 
d’estar a prop de Barcelona. Badalona, per la seva en-
titat, hauria de poder comptar amb molts més recursos 
dels que té en aquest moment. 

Dels avantatges de la ciutat en aquest sentit, en parlem 
o no?

No trobo que estem en situació de desavantatge, és més, 
crec que el que ens falta és que tots plegats siguem cons-
cients de l’enorme potencial artístic i creatiu que hi ha a 
la ciutat.

L’Ajuntament fa tot el que hauria de fer? I el públic? I 
les entitats?

L’Ajuntament podria fer molt més i quan s’ha demanat 
a entitats, organitzacions, escoles, artistes, creadors o 
dissenyadors... quina era la seva opinió, ho han fet. Sen-
se anar més lluny ,no fa pas gaire, es va elaborar un Pla 
Estratègic per a la  Cultura, promogut per l’Ajuntament. A 
hores d’ara, crec que “el més calent és a l’aigüera...”.

El fet de trobar-nos al costat de Barcelona, és una sort 
o és un “handycap”?

Molt al contrari, jo crec que hem de saber aprofitar-ho per 
atraure els prop de 5 milions de persones de tota l’Àrea 
Metropolitana. Tenim l’avantatge d’estar ben comunicats 
amb la resta, per tant, només ens cal saber vendre’ns.

Quins beneficis aporta la cultura a una ciutat?

La cultura ho és tot per a una ciutat. Per aquest motiu, 
crec que no s’ha de quantificar en termes econòmics sinó 
pel  benefici social i educatiu que comporta.

Parlant en termes econòmics, és un benefici o una des-
pesa?

Com ja he dit abans, si hi ha una bona planificació fins 
i tot es poden generar beneficis. I tenim exemples com 
Tàrrega, Vic, Figueres, Olot o molts d’altres, els quals 
han trobat les fórmules oportunes per fer-ho econòmica-
ment viable.

El restarurant Mas Corts us ofereix una cuina de 
gran qualitat, en un ambient càlid natural, tranquil 
i acollidor per les vostres celebracions: banquets 
de noces, bateigs i comunions. Sales privades 
per grups, reunions d’empresa i dinars familiars.

Carreterra Badalona-Mollet, km. 7
650 Sant Fost de Campcentelles 
Tel: 93.593.55.55

Sant Josep Oriol, 26-28.
08911 Badalona.
Tel: 93.384.1882

E-mail: icgrafics@hotmail.com

Plaça Pep Ventura, 13
08912 - Badalona
Telf. 93.387.17.95

Canonge Baranera 78
08011 Badalona

tel: 93.383.0071
saltamarti@saltamarti.com

La copistería digital al teu servei.
Ens adaptem a les vostres necessitats.
Fotografia industrial i publicitat de gran qualitat.

Mar 130
08911 Badalona
tel. 93 384 355 / 93384 3803
www.jordidomingo.net
foto@jordidomingo.net

JOSEP Mª CORBERA

c/Pietat, 4 i 7
08911 Badalona
Tel: 933.821.053

La gelateria i torroneria artesanal de Badalona per 
excelència, gran varietat de gelats artesans i horchata 
de gran qualitat. 
 
Botigues
Francesc Layret 98
93 389 06 34 
 
Obrador
Polígon Les Guixeres c/bronze 2
93 465 70 63

c/Mar 97
93 464 20 83
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80’ Lavitsef Wohstpyrc: 
ererne etpmoc le açnemoc

(O el que és el mateix: Cryptshow Festival’08: comença el compte enrere)

Diumenge 13 de juliol comença el compte enrere per lamentar que s’hagi acabat el Cryptshow 
Festival ’08, que ja sigui totalment irreversible el fet que mai no tornarà a passar el que hagi 
passat a Sant Adrià de Besòs en aquesta última jornada i en les de dissabte 12, divendres 11 i 
dijous 10.  Els qui s’ho hagin perdut es mereixeran que el vulgar, rutinari i ensopit dilluns 14 sigui 
el primer dia de la resta de la seva vida. 

Ererne etpmoc le açnmeoc, així de clar. Que ningú és queixi que no estava avisat. Encara hi sou 
a temps,  de salvar-vos. Què voleu, la programació? I per què no la llista minutada dels ensurts i 
les sorpreses? Pugeu aquí dalt!  Seria massa fàcil. Que potser Teseu va entrar al laberint amb un 
GPS? Heu vist cap manual d’instruccions on s’expliqui com treure les nenes de la tele? Us heu 
trobat mai en cap carretera una senyal de trànsit amb l’emblema d’un guillat amb serra mecàni-
ca? En quin hotel, pensió o motel heu ensopegat amb un recepcionista que anés disfressat de sa 
mare morta? Quin home llop us ha regalat una bala de plata i quin vampir una estaca o una creu 
o un setrill d’aigua beneïda o un rast d’alls? Quantes grues heu vist perdonar-li la multa a un plat 
volador mal aparcat?

Us diu alguna cosa el cognom Tsukamoto? No? Doncs us haurien de caure les orelles de vergo-
nya! Al festival podreu entreveure el seu últim malson. I no perquè no passem la pel·li sencera, 
sinó perquè el vostre instint de conservació us obligarà a tancar els ulls cada dos per tres. Grau, 
Jorge Grau. Us sona de res? Potser sou massa joves, i ja se sap: gent jove, pa tou. Doncs després 
d’haver vist «No profanar el sueño de los muertos» entendreu què vol dir allò de «la veterania és 
un Grau».  

Exposicions temàtiques, taules rodones que serien l’enveja del Rei Artur i el mag Merlí,  certamen 
de curtmetratges, concurs de relats de terror, Fantasia i Ciència Ficció, matinals que despertarien 
a un mort, aquelarres musicals i festa de disfresses on els freakis més passats de rosca del 
planeta passarien desapercebuts. Bé, això darrer depèn de vosaltres. No voldreu que a sobre us 
equipem gratuïtament de cap a peus i amb un disseny original i exclusiu per a cadascú. Si no se 
us acut res, compreu-nos samarretes, l’antídot mínim exigible contra l’epidèmia de normalitat que 
matarà de fàstic als qui no vinguin.

No us hauríem de dir res més, però com que en el fons ens feu llàstima us passarem el fil del 
cabdell: (www.thecrypts.org), (www.lautruche.blogspot.com), (www.cryptshow.com), (premsa@
cryptshow.com) i (www.myspace.com/cryptshow). Haureu de trobar el bo, això ja és cosa vostra. 
No podem donar més pistes. Busqueu-vos la vida. Si ahir l’ultimàtum va ser «klaatu barada nikto», 
avui és «Ererne etpmoc le açnmeoc».

Chronic, de Jennifer Reeves

Como cada semana, asistí a la sesión de XCÈNTRIC titulada “Cossos de Llum”, la cual tuvo lugar 
el pasado 24 de abril. Esta sesión de cine excéntrico o experimental estaba representada por va-
rias piezas de realizadoras de la talla de Mara Mattuschka, Laida Lertxundi, Carole Arcega, Naomi 
Uman y Jennifer Reeves. A pesar del interés de las ocho piezas seleccionadas, los últimos 37 
minutos fueron una patada en el estómago. Y quiero remarcar que el golpe fue justo debajo del 
esternón, porque varias semanas después sigo sin poder respirar con normalidad.

Recuerdo el día en el que discutía con unos colegas sobre como diferenciar entre una buena pe-
lícula y una obra maestra. Tarkovski decía: “Lo bello, lo pleno en el arte, la maestría se produce, 
(…), cuando ni en las ideas ni en la estética se puede entresacar o destacar algo sin que sufra 
la totalidad”. En la versión interpretada por Louis Armstrong y Frank Sinatra del tango Adiós mu-
chachos dicen:

When we’re dancing, and you’re dangerously near me, I get ideas, I get ideas…

Hollis Frampton altera la última frase en uno de sus ensayos sobre arte y cine para concluir:

I kinda hope you get ideas too.

Reconozco no haber visto demasiadas obras maestras. Algo que agradezco (y quiero aprovechar 
estas líneas para ofrecer mi agradecimiento a la gran mayoría de productoras de cine español, 
europeo y americano) porque soy de los que se pasan días, incluso meses, bajo un estado de 
ansiedad profundo. Me siento como ateo que acaba de ver a Dios. Y, por supuesto, me vuelvo 
creyente. 

La película de Reeves es la historia de una joven nacida en Ohio que es violada en una fiesta uni-
versitaria. Esto desencadena una serie de intentos de suicidio y el ingreso posterior a un sanatorio 
durante dos años. Al salir del centro se traslada a Nueva York para iniciar una nueva vida mientras 
tiene que hacer frente a las noticias sobre el suicidio de un amigo, con el que compartió su vida 
en el sanatorio.  Chronic es una película con una estructura narrativa que por momentos se vuelve 
ambigua, como seguramente era lo que sentía el personaje de Gretchen (Jennifer Reeves).

Difícilmente una película como Chronic podrá verse algún día en un cine de nuestra ciudad. Ni po-
drá leerse un artículo sobre el film en alguna revista independiente (¿¿??) ni sobre cine (prefiero 
no dar nombres). Tampoco está publicado en Youtube, y espero que no lo esté nunca, pues se 
perdería todo aquello que hace hermosa esta película desgraciada: una sala oscura medio vacía, 
un silencio absoluto sólo invadido por el ruido del proyector...

Mx

Hollis Frampton, “Especulaciones. Escritos sobre cine y fotografía”. MACBA, 2007.
Andrei Tarkovski, “Esculpir en el tiempo”. Ediciones Rialp,2006.
Scout Mac Donald, “A critical cinema. 5 Interviews with independent filmmakers”. University of 
California Press, 2006.

XCENTRIC, “Cossos de llum” (Cinema invisible). Programador Antoni Pinent. 24 de abril, 2008.
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És curiós com una beguda amb creada l’any 1870 amb finalitats energètiques per un notori empresari 
badaloní ha pogut esdevenir, 140 anys més tard, tot un símbol que ha donat a conèixer la ciutat de 
Badalona arreu del món. La fascinant història que envolta el misteriós licor està plena d’excentricitats, 
des de la creació de l’ampolla inspirada en la d’un perfum francès fins la pròpia etiqueta, amb el dibuix 
d’un mico amb cara de Darwin. 

Mentre a l’altra part del món els fonamentalistes i els progressistes discutien sobre la teoria revolucio-
nària de la selecció natural, un badaloní amb una gran visió empresària i de màrketing utilitzava la cara 
del científic Charles Darwin per donar-li vida a un mico com a principal protagonista d’una ampolla que 
més tard es convertiria en llegenda. Diverses teories especulen sobre l’autèntica raó per la qual el Sr. 
Bosch va incloure de manera subjectiva la teoria de Darwin: Hi ha qui creu que era un amant de la cièn-
cia i que amb l’etiqueta li feia el seu particular homenatge, però hi ha qui creu que era un detractor de 
la teoria i aprofitava per riure-se’n. El que si és cert és que en aquell moment era un tema de discussió 
a tot el globus terrestre i ell, intencionadament o malintencionadament, va promoure encara més el 
diàleg a través del seu licor. I Això és digne d’algú amb una gran visió mercantil.  

Una altra intel·ligent estratègia va ser la de promoure un concurs de cartellistes a Barcelona, signe de 
l’astúcia o simplement d’un amor incondicional envers l’art que, pel cas és igual, ja que va aconseguir 
posar l’Anís del mono en boca de tothom. Les bases es varen publicar a la Vanguardia i s’hi van presen-
tar els millors cartellistes de l’època com Alejandro de Riquer, Manuel Feliu de Lemos, Miguel Utrillo, 
Luís Labarta, entre d’altres. L’exposició de totes les propostes es va dur a terme a la sala Parés i es 
va inaugurar el 31 de març del 1898. Els premis eren de 1.000, 500 i 250 pessetes. Entre les 150 
obres exposades, el Sr.Bosch, assessorat per un grup d’experts del món de l’art, va escollir “el mono y 
la mona” de Ramón Casas, de la sèrie de les Manoles. L’èxit va ser rotund, fins el punt que l’exposició 
va tenir ressò internacional. Fa pocs anys, el Museu Guggenheim de Bilbao va sol·licitar els cartells 
originals de Casas per a una exposició i es varen cedir unes còpies. Els originals, considerats obres 
d’art de gran valor, estan sota dipòsit.

Al 1909 l’empresa va instal·lar el tercer cartell lluminós de tota Europa a la Plaça Brouquére de Brussel-
les.  Al 1913 els Bosch van posar el primer d’Espanya a la Puerta del Sol número 8 de Madrid i, uns 
mesos més tard, a la Plaça de Catalunya cantonada amb Passeig de Gràcia de Barcelona. El cartell de 
Madrid va ser retirat el 26 d’abril de 1978 per l’Ajuntament de Madrid perquè el cartell estava vell i no 
es va considerar necessària la seva renovació.

Es el mejor, 
la ciencia lo dijo 
y yo no miento.

el t.in.tero // el t.in.tero // 

A l’Exposició Universal celebrada a la capital belga van presentar una parada dissenyada per l’ar-
quitecte modernista badaloní del moment, Joan Amigó. A més a més, Anís del Mono va oferir un 
espectacle de pirotècnia, en el qual Amigó també va assessorar a Francesc Bosch. 

L’arquitecte era un gran amic de la família, i a ell li van encarregar la major part de les obres pro-
mogudes des de principis de segle: reformes de la fàbrica, la casa del carrer Soledat número 5, 
la construcció de la casa d’estiu a Arbúcies, les oficines del carrer Ferran de Barcelona i el panteó 
familiar del Cementiri Vell.

L’origen i la història de la mítica fàbrica està plena d’anècdotes gairebé surrealistes, i més tenint 
en compte el context de l’època. El Sr. Vicenç Bosch (1845- 1907) va ser un personatge realment 
intrigant. De fet, molts el consideren una espècie de visionari de l’època i un gran apassionat de 
l’art i la cultura, fins al punt de fer-se instal·lar una línia telefònica des del Liceu de Barcelona fins 
a casa seva a Badalona en la darrera etapa de la seva vida, quan ja no podia sortir a gaudir de 
l’òpera, una de les seves passions. Provenia d’una família ben posicionada, va estudiar dret i va 
fer oposicions per a notari però va renunciar per a dedicar-se als negocis amb el seu germà Josep, 
propietari d’una fassina, el nom que rebien les fàbriques de licors destil·lats en aquella època. 
Allà elaboraven diferents licors espirituosos però, en aquest cas, no hi era inicialment l’anís. El 
senyor Bosch era propietari d’una flota de vaixells on exportaven productes propis i d’altres a 
Amèrica. L’origen de la creació d’un anís no va ser amb finalitats mercantils o de negoci sinó 
per ajudar als estibadors en la seva tasca. És a dir, es buscava una fórmula per a una beguda 
energètica de consum intern, d’aquí el seu alt contingut en sucre...i alcohol. La sorpresa va ser 
com l’ anís creat per als estibadors va anar agafant fama pròpia i va ser quan van decidir comer-
cialitzar-lo amb el nom Anisado Refinado José Bosch y Hermano. Poc després, uns familiars del 
Sr. Bosch residents a Sud Amèrica van enviar-li un mico com a obsequi en un dels viatges de la 
flota, i ell el va posar dins d’una gàbia a l’entrada de la fàbrica. Va ser així com es va diferenciar 
de la resta de fàbriques que en aquella època inundaven el litoral badaloní a prop de les vies del 
tren per passar a ser “...la del mono”.

Al segle XIX, l’aiguardent i l’anís s’envasaven en garrafes. Segons sembla, va ser Enric Rombouts, 
un fabricant local d’anís, el que va suggerir a la família Bosch que envasés el seu licor. Per això 
es diu que l’Anís del Mono va ser el primer envasat a Espanya.

“Tú perfumes les persones per fora i jo les perfumo per dins”, això és el que li va dir el Sr. Bosch 
a un perfumer parisenc quan va anar a demanar que li deixés adaptar el disseny de l’ampolla del 
seu perfum a la del seu anís. El què no s’imaginaven cap dels dos és que en el futur l’adiaman-
tada ampolla s’utilitzaria sovint com a instrument improvisat per acompanyar “villancicos”, etc. 
Aquest disseny s’ha mantingut des d’aleshores exactament igual, tant el de l’ampolla com el de 
l’etiqueta, fins i tot s’ha mantingut la falta d’ortografia que figura a la part superior de l’etiqueta 
“destillación”, una barreja entre castellà, català i francès. L’Etiqueta s’imprimia a França perquè 
a Espanya no era possible aconseguir el color daurat. L’ampolla ha aparegut a obres d’importan-
tíssims artistes del pes de Picasso o Dalí, i ha tingut diverses aparicions a obres literàries com, 
per exemple, “La Regenta”, la novel·la de Leopoldo Alas “Clarín”, quan un tertulià del Casino de 
Vetusta elogia apassionadament la bellesa d’Ana Ozores degut als efectes d’una copeta d’Anís 
del Mono. Pel·lícules com “Las bicicletas son para el verano” o “Donnie Brasco”, amb Al Pacino i 
Jhonny Depp entre d’altres, fan també el seu petit homenatge al licor. 

L’any 1972 Osborne va adquirir l’empresa respectant la seu de Badalona i tota la simbologia de 
la marca. Responent a la pregunta que es fa molta gent; sí, la fàbrica continua produint anís, 
és més, tota la producció d’Anís del mono que es comercialitza a tots els continents i a més de 
40 països surt de la mateixa fàbrica de Badalona de fa 140 anys. Aix ò vol dir que, de 5 milions 
d’ampolles l’any, unes 12.000 ampolles diàries, cada any es destil·len arreu de 200.000 kg. de 
matafaluga, uns 1.200 kg. al dia. Aproximadament el 20% de la producció s’exporta a l’estranger, 
sent Estats Units el primer consumidor fora de la Península. Ara farà uns 8 anys, des que va entrar 
l’actual gerent Antonio Guillén, varen actualitzar certes instal·lacions informatitzant tot el sistema 
i la cadena de producció per garantir encara més l’homogeneïtat del producte. Tal com diu el 
Sr.Guillén: “Hemos incorporado alta tecnología para que nada cambie”. Cal destacar el fantàstic 
estat de la sala dels alambins, una obra d’art en sí mateixa on es realitzen concerts puntuals. 
Esperem que aquest producte amb tan rica simbologia i història pugui resistir els tempestuosos 
canvis del mercat i de l’entorn 140 anys més. 

Arcadi Poch
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CC...I...Capital Cultural de la (In)Cultura

El fet que Badalona sigui candidata a ser la capital de la cultura catalana a alguns els sembla 
gairebé un acudit i en canvi a d’altres tot el contrari, però el que si és cert és que sembla que la 
cosa va de debò. Des d’aquí ens atrevim a preguntar: Per què no s’ha fet abans?! Creiem que 
Badalona té el potencial de sobres per a això i molt més. Per fi ha arribat el moment d’explotar les 
capacitats culturals de la ciutat o, com a mínim, intentar-ho. El que s’haurà de veure, si resulta 
guanyadora, és si aquest títol es correspon amb l’oferta dinàmica cultural que aquesta ciutat 
tant necessita. I no parlo de la dinàmica cultural del “botellón” sinó del teixit cultural que fa que 
una ciutat tingui caràcter, personalitat i identitat pròpia. Es tracta d’estructurar i dinamitzar un 
model de gestió cultural que comprengui les necessitats reals dels col·lectius actius que sovint 
fan possible una Badalona amb opcions per a un públic consumidor de cultura, que la majoria de 
vegades acaba agafant el cotxe per enriquir-se en una altra banda. Si finalment es converteix en 
un referent cultural a Catalunya -la qual cosa s’aconseguirà mitjançant noves infraestructures, 
espais, difusió i moltes ganes i il·lusió, entre d’altres-, s’haurà de determinar quin és l’autèntic 
buit envers el tema que ens ocupa. Qui millor ho pot saber és l’opinió ciutadana i els anomenats 
col·lectius i entitats. Esperem que, si es dóna aquesta situació, comptin amb la col·laboració de 
les institucions privades que ens dediquem a aquesta tasca a la ciutat, doncs alguns ja fa molts 
anys que lluiten amb aquests mateixos objectius. S’han de començar a canviar certes creences 
o tòpics envers la cultura. Aquesta pot generar riquesa si està ben gestionada. No cal dir que les 
ciutats que demostren un interès i entusiasme per enriquir l’activitat cultural són ciutats prolífe-
res que generen riquesa a través del turisme i del propi consum dels ciutadans. Calen projectes 
propis que animin al públic a participar activament en la millora de la qualitat. Si tenim un públic 
exigent, i entitats que es mullen amb nous projectes, el resultat serà segur sorprenent. Mataró, 
per exemple, és una ciutat rica en cultura on les activitats tant dels col·lectius com de les entitats 
tenen cabuda dins un pla molt professional i ben elaborat de difusió el qual, en sí mateix, ajuda 
al propi públic a assabentar-se del que està passant. Badalona ha d’aprofitar aquesta oportunitat 
per despertar el seu potencial mig adormit. Ho ha de fer amb projectes propis de nova creació 
que animin a tots els públics a participar-hi activament, i amb noves formes culturals lligades a 
l’actualitat que es respira a ciutats dignes d’admirar com ara Berlín o Londres. En definitiva, un 
pla estratègic de cultura on es parli menys i es faci més i lluitant entre tots per no haver de sentir 
mai més: “Badalona és cutre”.

Arcadi Poch

CCC, Capital Cultural o Curs a distància?

L’altre dia llegia en un diari que Badalona presentava la seva candidatura per a ser escollida Capi-
tal de la Cultura Catalana (CCC) el 2010. Sorprès és la paraula que em definia en aquell moment 
quan, tot seguit, llegia que el projecte pensat per a construir la ciutat de la música quedava en el 
“t.in.ter” i que seria substituïda per un parc o una plaça. Home, amb tots els respectes, espero 
que s’hi facin seques amb botifarra i les puguem degustar tot sentint els trabucaires mentre les 
dones fan puntes de coixí, vaig pensar immediatament: ho deuen tenir tot pensat. Encuriosit, 
vaig informar-me sobre què significava tot això i quina era la proposta de l’Ajuntament per poder 
tirar-ho endavant.
S’han d’acomplir uns requisits mínims per ser candidat. Ser un municipi de més de 3.000 habi-
tants del territori lingüístic i cultural català i adherir-se als objectius fundacionals de la CCC, que 
són els de contribuir a ampliar la difusió, l’ús i el prestigi social de la llengua i la cultura catalanes, 
incrementar la cohesió cultural dels territoris de llengua i cultura catalanes, i permetre un millor 
coneixement del municipi designat com a CCC. Sí, som 21.7000 habitants catalans, però a la ciu-
tat hi ha només un teatre i un museu, ara ens quedarem sense cinema, tindrem un Corte Inglés, 
hi ha 400 alumnes apinyats en una escola de música amb problemes per subsistir amb dignitat 
i una façana marítima que deu ser l’enveja de... Madrid. Però bé, no defallim que en el dossier 
“Projecte de la candidatura de Badalona com a Capital de la Cultura Catalana”, redactat per 
l’Àrea de Cultura i Patrimoni Cultural de la ciutat, s’explicarà què s’ha pensat per assolir aquesta 
fita. Si que vas bé cirerer, frase típica catalana, tant de CCC sembla un curs a distància. El 2008 
acabarem de redactar el projecte, el 2009  farem el calendari i programació del 2010 per si de 
cas, i el 2010, si guanyem (i cito textualment), farem uns actes marcats per l’organització CCC, 
actes culturals que seran els mateixos de sempre però magnificats i uns actes originals -quina 
por-, creats per la Capital de la Cultura Catalana. Això sí, en el 2011 ja podrem desmuntar tot el 
sidral i... eh! aquí no ha passat res! Només que tindrem un parc i un Corte Inglés.
Com a iniciativa està bé, és una bona oportunitat per vendre la ciutat. I si realment es tenen en 
compte totes les entitats que col·laboren a crear un teixit cultural més enriquidor, es pot fer algu-
na cosa realment especial. Però no deixem de banda les necessitats ni oblidem les mancances 
que té la ciutat i aprofitem-ho per dur a terme un projecte a llarg termini que situï realment Bada-
lona a qualsevol mapa cultural. 

Oscar Quesada
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Un cuento kimer
Por Tomando Conciencia

Hi havia una vegada...
‘Hi havia una vegada, en un país molt i molt llunyà, una mare es-
pantada que va donar a llum en un temple amagat. Fugia de 
la mort, de la por i de l’odi. Fugia dels monstres. Va posar al seu 
fill el nom del temple: Koky’.  Aquesta és l’entrada del documen-
tal ‘A Khmer Tale’ que “Tomando Conciencia” va presentar el 22 
de maig al cinema Verdi. Narra l’experiència de 8 voluntaris que 
renuncien a les comoditats del món occidental per anar-se’n a 
viure a un petit poble de la selva cambodjana. Allà construeixen 
una escola per als nens petits del poble. Un dels voluntaris, en 
Koky, és un supervivent del genocidi cambodjà. La seva família 
va fugir de la guerra 25 anys enrere i ara, per primera vegada 
tornen al seu poble natal, a retrobar-se amb les seves famílies, 
els seus antic amics i les seves arrels.

Què és tomando conciencia
“Tomando Conciencia” és una productora audiovisual y una ONG, 
ambdues constituïdes com a societats independents però amb 
una mateixa finalitat: apostar per un enfocament alternatiu per 
a la solidaritat. Han creat un sistema de finançament segons el 
qual la productora audiovisual solidària paga la totalitat de les 
despeses del personal de la ONG. De la mateixa manera, la pro-
ductora genera continguts audiovisuals gratuïts per a la ONG, per 
tal de recolzar la seva imatge corporativa i també la comunicació. 
La finalitat és aconseguir finançar tots els projectes solidaris de 
la ONG i treure benefici per reinvertir en nous projectes.

A què es destinaran els beneficis del documental?
Els beneficis es destinaran al nou projecte de “Tomando Conci-
encia”, la construcció d’una escola a Colòmbia, concretament a 
Belén de los Andaquíes.

On es pot veure
El documental es va presentar el 22 de maig al Verdi. El dia 6 de 
juny es passarà al Cinema Foment de Mataró i el 20 de juny a 
l’Ateneu Vilassanès. Més endavant es preveuen altres presenta-
cions a Barcelona i a Madrid.

Més info
www.tomandoconciencia.org
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