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d’un tuitaire convidat: el músic Roger Cone-
sa donarà la seva visió particular del Dixie-
land a través del Twitter de Tarragona Cultu-
ra.

Tot i que el pressupost del festival (50.000
euros) encara és la meitat del que s’hi va des-
tinar ara fa dos anys, la regidora de Cultura,
Begoña Floría, destaca que el futur del festi-
val “està més que assegurat” i que la voluntat
del consistori és iniciar un projecte de col·la-
boració amb altres municipis del territori
per tal de crear un circuit estable de progra-
mació en el marc d’aquest certamen, “creant
sinergies de gestió i de contractació d’artistes
i bandes” de poblacions com ara Altafulla,
Salou, Valls o Sitges, amb les quals “ja s’han
fet els primers contactes”. El festival, segons
Floría, és una marca “consolidada” i té tota la
voluntat de permanència. ❋

Els caps de cartell.
Joan Chamorro i
Andrea Motis. A baix,
el cantant
nord-americà de jazz
Randy Greer, i el
cantautor Roger Benet
i el guitarrista Vicens
Martín, que actuaran
junts al Metropol.
EL PUNT AVUI
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Calafell recorda el poeta
i editor Carlos Barral

L’escriptor, editor i polític Carlos Barral (Barcelona, 1928 -1989)
va estar vinculat des de la seva infantesa al municipi penedesenc
de Calafell. Allà vivia en una antiga botiga de pescadors, una de
les poques que encara es conserven a primera línia de mar, i que
l’Ajuntament de Calafell va adquirir el 1999 amb un doble objec-
tiu: conservar un dels pocs testimonis arquitectònics del passat
mariner de Calafell i, a la vegada, exposar el llegat de Barral. És
aquest Museu Casa Barral el que ara impulsa la celebració de
l’Any Barral, coincidint amb els 25 anys de la seva mort, amb tot
un programa d’activitats que començaran aquest mes de març i
s’allargaran durant tot el 2014.

El primer acte serà el festival de lletres i música Rapala, que co-
mençarà aquest 15 de març amb l’espectacle musical Senyor gri-
pau, senyora mort, coordinat per Albert Mestres i basat en l’obra
del poeta rossellonès Josep Sebastià Pons. El programa del Rapa-
la, que durarà fins al 12 d’abril, també inclou un recital d’Eduard
Escofet, un concert de Sílvia Bel i Sílvia Comes i, el 12 d’abril,

l’espectacle Barralades, d’Albert Pijoan, que ha creat en motiu
dels 25 anys de la mort del poeta.

L’Ajuntament de Calafell també ha demanat a la Biblioteca de
Catalunya que cedeixi el fons documental que té sobre Barral i, a
partir del 18 de maig, Dia Internacional dels Museus, el Museu
Casa Barral farà una jornada de portes obertes i exhibirà part
d’aquest fons. També ha dissenyat la ruta literària Vivint la mar
domèstica, que s’iniciarà el 25 de maig, coincidint amb la Fira del
Mar de Calafell, i que passarà a ser un nou producte turístic i cul-
tural “a l’entorn del món mariner que tant agradava a Carlos
Barral”, segons la regidora de Cultura, Sandra Suàrez. Altres acti-
vitats seran tallers infantils i recitals de poesia (el 21 de març, Dia
de la Poesia, i durant la diada de Sant Jordi), entre altres. L’alcal-
de de Calafell, Joan Olivella, destaca que el Museu Casa Barral “ja
és un dels principals centres culturals de Calafell”, i la voluntat de
l’Ajuntament és que, a partir de la celebració de l’Any Barral, “el
museu encara agafi més força”. L’objectiu és potenciar turística-
ment la figura del poeta i editor establert a Calafell: “Barral va ser
una figura cabdal de la generació literària dels cinquanta, i un
dels personatges més emblemàtics del nostre municipi”, segons
l’alcalde de Calafell. ❋

A l’antiga botiga de pescadors on va
viure hi haurà actes durant tot l’any

ANY BARRAL
Remodelació del
passeig marítim

l terra del nou
passeig marítim de
Calafell s’hi inscriu-
ran frases de Carlos
Barral i també d’es-
criptors que ell va
editar, com ara Juan
Marsé i Gabriel
García Márquez.
També s’hi instal·la-
ran figures al·legòri-
ques de bronze rela-
cionades amb el
món mariner de
Barral.
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Carlos Barral. El poeta i editor va estar vincular des de la seva
infantesa al món mariner de Calafell. EL PUNT AVUI
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