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La dos
LLETRES

MÚSIQUES
PER A NENS
«Els organitzadors de
l’Acústica fa quatre anys que
planten llavors melòdiques al
cor de la mainada»
uan vaig dur el meu ﬁll als
jardins Puig Pujades, a
veure un concert de Macedònia? Ja deu fer una
dècada… Llavors, l’oferta de cançons
per a nens de sis anys era molt precària. Sort n’hi havia dels cedés i els
xous de País de Xauxa! Eren una bona
manera d’introduir els nanos en el
món de la música.
És veritat que sense haver anat mai
a cap espectacle, un nen pot acabar
interessant-se per la música. De fet,
les xarxes socials i els amics ja s’encarregaran de bombardejar-lo amb
referències. Ara bé; quan a casa t’ho
faciliten, és més fàcil desenvolupar
una sensibilitat artística. Si vols afavorir l’interès dels infants pels llibres,
el millor és llegir-los contes en veu
alta.
Conscients d’aquestes dinàmiques,
els organitzadors de l’Acústica fa quatre anys que planten llavors melòdiques al cor de la mainada, mitjançant
les actuacions del festival Acustiqueta. Que la idea és força bona, ho demostra que la majoria dels festivals
del país han incorporat programacions especials per als nens. És clar, a
part dels valors artístics i pedagògics
que tot això comporta, així poden arribar a una franja de públic que, ﬁns
ara, se’ls escapava.
Però deixem en pau les xifres, les
estadístiques i celebrem que, aquest
cap de setmana, estarà molt bé ser
una criatura a Figueres. Els nens podran viure una sèrie d’espectacles i
concerts pensats per a ells, amb uns
nivells de creativitat, imaginació i enginy molt superiors al dels hits infantils de la meva infantesa. Cada
cop que recordo qualsevol
d’aquelles cançons ximpletes i desguitarrades, els
pèls del fetge se’m posen de punta.
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«La Democràcia no
tan sols ens dóna el
dret a pensar
lliurement, també
ens dóna el dret a
decidir Lliurement»
JORDI CAÑAS
EXDIPUTAT DE C’S

@jordi_canyas

«Els que creguin
que amb la política
de l’apaivagament
amb els separatistes
aconseguiran
alguna cosa,
s’equivoquen.
Compleixen el seu
pla»
FACU DÍAZ
HUMORISTA BLANENC

@FacuDiazT

«Si us heu de
dedicar a pegar a
una noia de 18
anys, millor que feu
la revolució per
Twitter [per
l’agressió a la
candidata de Vox]»
ANTONI VIDAL RIBERA
@avidalribera

«Aquests carrers de
Gràcia tan ben
decorats. A
Arbúcies els
engalanem amb
branques de vern.
En diem enramar. I
d’aquí vénen les
Enramades»

Sebastià Roig
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Recordant el naixement de la Mare Teresa
 Dues religioses preparen flors per a la celebració, avui, del 105 aniversari del naixement de la Mare Teresa de Calcuta. Com
cada any, les monges i sacerdots visitaran la tomba de la fundadora de les Cases de la Mare a Calcuta i s’hi estiraran durant una
sessió de pregària i oració. La Mare Teresa va començar la seva tasca com a missionera dels pobres de Calcuta a l’any 1948. Trenta-un anys després d’haver iniciat la seva vocació va rebre el premi Nobel de la Pau i l’any 1997, després de la seva mort, el papa
Joan Pau II va decidir beatificar-la.

LA FINESTRA
CINEMA
PACO MORENO SERÀ POPEYE
A «LONE WOLVES»
El lloretenc Paco Moreno entrarà
a la presó. Serà a la de Figueres i
només per encarnar Popeye, un dels
reclusos que formaran part de la pel·lícula Lone Wolves, que dirigirà el castelloní Sergi Güibas. El drama carcerari
sobre corrupció es rodarà a la presó vella de Figueres. Impacients per veure
quina mena de quinqui serà Paco Moreno...



TORDERA
COM QUE NO SÉ PARLAR...TOCO LA
GUITARRA
El torderenc més internacional,
el guitarrista Diego Cortés, va arrencar l’ovació del poble de Tordera
quan a l’hora de fer el pregó de Festa
Major, el passat diumenge, va deixar



de banda les paraules per dedicar 10
minuts de guitarra als vilatants. «El
meu fort no és parlar i el que us he de
dir us ho diré amb la guitarra», i així ho
va fer. Puntejant les cordes com només
sap fer ell, va encetar les festes de la
localitat que l’ha vist créixer i menjar
«la millor carn a la brasa».

nomia o els curiosos poden observar
galàxies, cúmuls, nebuloses o línies de
constel·lacions. Fins i tot es pot escollir
el dia que es vol mirar el cel. Per exemple: l’1 de gener de 2012.

ASTRONOMIA



UN OBSERVATORI VIRTUAL
DES DEL PLA DE MARTÍS
Quina forma té el cel des de
Fontcoberta? I què es veuria
sense llum i un bon telescopi? No cal
fer-se més aquestes preguntes després que l’equip d’Astrobanyoles hagi
creat un telescopi virtual que simula el
cel «de la nostra comarca vist des del
Pla de Martís». Amb un catàleg bàsic
de 3.400 estrelles i els 108 objectes
de Messier els apassionats de l’astro-



POLICIA NACIONAL
MINIMITZANT EL RISC
DE XANTATGE SEXUAL
La Policia Nacional té clar que no
és necessari que les parelles es
facin fotos íntimes per recordar bons
moments. Ho deixen explicat en una
divertida piulada al seu compte de
twitter: «Prendre imatges sexuals: ERROR. Risc de xantatge, assetjament
sexual... Vols recordar-ho? Si t’agrada,
ho faràs... o pren fòsfor, DEIXA LA CÀMERA». A bon entenedor poques paraules calen però, per si de cas, no està
malament pensar-hi. Com que no tot és
per sempre, millor ser prudent.

