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La dos

LLETRES

L’ART ERA
UNA FESTA
«Bibiana Ballbè volia
congregar desenes i desenes
d’artistes nostrats en una
festassa de dotze hores»
més d’un els ulls li hauran
fet «Poinggg!», en saber
que Bibiana Ballbè volia
congregar desenes i desenes d’artistes nostrats en una festassa
de dotze hores, plena de càmeres de
tele.
Molt espectacular, d’entrada. Però
voler acumular noms prestigiosos no
és garantia de res. Recordeu aquell
quadre on Francis Picabia va convidar a pintar-hi a tothom qui volgués.
El resultat, més que una obra revolucionària, recordava el bloc d’un caçador d’autògrafs.
El sarau, per postres, es volia fer
poc després que el Conca hagi revelat
que un 25% dels artistes catalans ingressen menys de 6.000 euros a l’any.
Puf! Hauria estat molt més disruptiu i
trencador haver anunciat que, l’any
vinent, TV3 dedicarà la Marató a tots
els damniﬁcats del gremi. Perquè, tal
com canten els números, l’art i l’exclusió social ara van de la maneta.
Si tot aquest embolic de la Ballbè
hagués passat fa uns mesos, Adrià
Pujol l’hauria pogut aproﬁtar i incloure’l a L’esborrany, un conte llarg
on parla dels mecanismes del triomf
social i mediàtic en els cenacles literaris del país. El protagonitza Jordi
Capelleta, un locutor radiofònic que
perd el cul mirant de col·locar un llibre inexistent a Milena Pómez, editora totpoderosa i exconsellera de Cultura.
L’esborrany és la columna vertebral d’Alteracions, el nou llibre que
ha publicat Pujol. No us el perdeu.
Sobretot les peces breus que el complementen. N’hi ha d’esplèndides. Tant, que l’haurien de
catapultar a la llista dels
3.524 autors de culte que
Ballbè volia convidar a
la festa atòmica.
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TONI STRUBELL
MEMBRE DE LA COMISSIÓ DE
LA DIGNITAT

@toni_strubell

«El PSC diu que vol
que creiem en el
nostre somni de
llibertat. Ara,
mentre dormim,
treballa
incansablement
per impossibilitarlo @assemblea»
JOSÉ ANTONIO DONAIRE
DIPUTAT DEL PSC

@DonAire

«Un dia hauríem
de fer el dia del
tweets del got mig
ple. Que tot va
malament, d'acord,
però ens deprimim
col·lectivament.
#gotmigple»
LLUC SALELLAS
PERIODISTA I POLITÒLEG

@llucsalellas

«Diuen que han
aprovat que la
seguretat privada
em podrà escorcollar i retenir al mig
d'un espai públic.
Jo faré insubmissió
#avíspaseguratas»

La boira oculta el campanar de la Catedral de Girona
 L’espessa boira amb què va despertar la ciutat de Girona ahir oferia imatges com la de la fotografia, on un espès núvol esborrava el campanar de la Catedral de Girona. Va ser l’observador del Servei Meteorològic de Catalunya a Girona,
Lluís Regincós, qui va poder retratar el moment. I és que el fenomen meteorològic va fer acte de presència ahir a bona
part de les comarques gironines i a la capital de la província no va desaparèixer del tot fins ben encetat el matí. La humitat d’aquests darrers dies ha contribuït a generar l’espessa boira amb la qual ahir es van despertar els gironins.
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L’ENQUESTA
ÉS PARTIDARI/A DE
REFORMAR LA CONSTITUCIÓ?

ESPERANZA AGUIRRE
EXPRESIDENT DE LA COMUNITAT DE MADRID

SÍ

@EsperanzAguirre

«Aquest autohomenatge que es
fan els independentistes no pretén
tenir la mateixa seriositat científica
pròpia d’un simposi històric»

Sebastià Roig
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NO
GIRONA
SIMULACRE DE FOC A UNA EMPRESA DE PRODUCTES PETROLÍFERS
Protecció Civil va fer ahir amb
l’empresa d’emmagatzematge,
transport i distribució de combustible,
hidrocarburs i productes petrolífers
CLH SA un simulacre d’incendi a les
instal·lacions de Girona. L’objectiu era
provar el Pla d’Autoprotecció de l’empresa, comprovar el sistema d’avisos i
les actuacions del personal davant situacions d’emergència de l’empresa i
millorar la coordinació entre els diferents cossos actuants.
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L’ESTARTIT
UN PERIODISTA, PREGONER DE LA
FESTA DE SANTA LLÚCIA
Albert Vilar, periodista baixempordanès actualment cap de
premsa de la Diputació de Girona,
serà el pregoner de la Festa de Santa
Llúcia de l’Estartit d’enguany. El pregó serà a tres quarts d’una del migdia
d’aquest divendres a la plaça de l’Església. Posteriorment hi haurà un ver-



mut popular. Entre les activitats de la
festivitat, hi ha concerts, gegants,
una quina solidària, dinar en homenatge a la gent gran i sopar popular,
dissabte, a la sala polivalent organitzada pel Consell Municipal i l’entitat
de joves The Salats.

FOLKLORE
QUINS SÓN ELS BALLS TÍPICS DE
CATALUNYA I COM ES PODEN RECUPERAR?
Només ballant-les es pot impedir que es perdin les danses
tradicionals de Catalunya però...on es
ballen? Qui les recupera? Tordera en
té la resposta. L’Associació la Nostra
Dansa ja fa anys que destina esforços
a la difusió i preservació de les danses tradicionals durant tot l’hivern i
les mostrarà a la sala polivalent del
Teatre Clavé: tothom que vulgui hi té
una cita el 13 de gener, el 17 de febrer, el 17 de març i el 7 d’abril.



