
Quan a un hom li han posat un motiu, i
aquest agafa, i l’home passa a ser cone-
gut per tothom pel motiu, es pot dir que
ha accedit a una manera de “ser algú”
superior a la dels que tenen un títol, un

càrrec o simplement un nom. A vegades el mo-
tiu, sobrenom o malnom és hereditari, s’aplica a
una família, o a una casa, com a can Pere Llarg,
on els amos són sempre Pere Llargs i les llurs
dones totes Pere Llargues. En poesia tenim el
trobador occità Marcabrú, que si de jove segons
diuen li deien Panperdut (pa perdut), un cop
establert com a trobador fou conegut amb el
nom heretat de sa mare, na Marcabruna. Un
altre trobador que només es coneix pel malnom
és en Tribulet, l’autor del poema del fotaire (el
follador), que presenta la positura vital d’un
obsessionat del sexe que no estima cap dona
però es passa la vida angoixat perquè no folla
totes les que follar voldria. Arriba al punt que
mentre està follant s’angunia perquè no folla
més, que ell follaria per dos, i el súmmum, clí-
max i resum de la seva actitud és quan tot fo-
llant diu que només li faltaria estar follant, per
ser feliç. O, en les seves síl·labes originals occita-
nes: “que en fotent ditz: guaritz só se fotia”.

Una altra forma d’ennobliment popular no
aristocràtic és la del tortosí que es diu Vicent
Garcia però la fama universal i popular el co-
neix de sempre com el rector de Vallfogona.
Aquesta mena de motiu, quan t’anomenen per
la feina, és a l’origen de molts cognoms de fer-
rers, fusters i ferreters. El rector de Vallfogona,
amb aquesta denominació i amb els seus flairo-
sos poemes (flaire d’ous al caliu, pudors magnífi-
ques de peix, el tuf de la comuna que ell mateix
es va fer al fons de l’hort...), va entrar per la
porta de darrere, la de la sagristia, a la immorta-
litat, i ara ja hi és, fent les seves brometes concep-
tistes als ovidis i ausiasos que corren per allí.

Una altra cosa també molt digna de respecte
és quan al teu nom o al teu títol la veu popular o
de la fama li adjudica un adjectiu que esdevé
epítet i es fa inseparable, com en el cas del diví
marquès.

Un motiu és més que un títol, no falla. Ara,
també hi ha títols (això sí, unipersonals i intras-
feribles ni per herència) que han sorgit del no re
anònim i han quedat, com el de príncep dels
poetes acordat a Carner per ningú i per tothom,
i s’entén que príncep té el seu sentit primer de
“primer”, a més d’un regust com de faula o de
cosa antiga que ve d’una altra civilització.

Tot això no té res a veure amb els tòpics dels
periodistes, com per exemple que sempre que
parlen de la Castafiore li diguin “el rossinyol
milanès”. En canvi, sí que hi ha un músic que de
sobrenom té el breu i insuperable Bird, que vol
dir Ocell, i és el saxofonista i perseguidor de
músiques Charlie Parker. Ell mateix hi va jugar,
escrivint temes com ara la famosa Ornitologia o
la Suite de l’ocell de jardí. És clar que si entrem
al blues o als ritmes cubans o al flamenc, o a
altres formes d’art pròpies de poblacions greu-
ment oprimides, veurem que gairebé tots tenen
bells motius, com el pare del blues xicaguenc dit
Aigües Fangoses (Muddy Waters), el jupiterí
cantant negre Bola de Nieve, o el cantador xe-
resà el Chaqueta, que quin metall de veu que
tenia!

MÚSICA A L’AIRE LLIURE CINEMA A LA FRESCA

Una de les coses més
agradables que es po-
den fer a l’estiu és
ajeure’s a la gespa i es-
coltar música. El cicle
Música als Parcs, que
comença demà, ofe-
reix la possibilitat de
fer-ho fins a final
d’agost. Els concerts
de clàssica, a càrrec de
joves intèrprets me-
nors de 33 anys, es fa-
ran els dijous i els di-
vendres de juliol al Tu-

ró Parc i al parc de la
Ciutadella (21 hores);
els concerts de jazz, els
dimecres de juliol i
agost al parc de la Ciu-
tadella (22 hores), i els
que oferirà la Banda
Municipal tindran
lloc demà al parc de la
Barceloneta, el 16 de
juliol al parc de la
Creueta del Coll i el 23
de juliol al parc de Dia-
gonal Mar. Tots a les
19.30 hores.

Torna el cine a l’aire lliure
a la muntanya de Mon-
tjuïc. Aquest any el progra-
ma comença dilluns amb
la projecció de Infiltrados,
de Martin Scorsesse. A la
gran pantalla situada al
camp de Tir amb Arc que
hi ha en un dels laterals del
castell s’hi podrà veure una
ampla selecció de films re-
cents i antics entre els quals
figura des del reconegut
film rumà sobre l’avorta-
ment 4 meses, 3 semanas y
2 días, de Cristian Mungiu,
fins a Los pájaros, de Hit-

chcock passant per un clàs-
sic del cinema mut com El
hombre mosca, de Newme-
yer i Sam Taylor o l’èxit
d’animació Wall-E, d’An-
drew Stanton. Varietat ci-
nematogràfica en aquesta
oferta de l’associació MO-
DIband que permet gaudir
d’una vetllada amb picnic,
vistes i aire fresc. Sala Mon-
tjuïc. Camp de Tir amb Arc
de Montjuïc. Del 29 de juny
al 31 de juliol. Entrada: 5
euros. Lloguer de gandula:
3 euros. www.salamontjuic.
com.

Cinema gai i combatiu. Històries
de persones i de maneres d’enten-
dre la vida que van més enllà dels
gustos sexuals dels seus protagonis-
tes. La 14a edició de la Mostra In-
ternacional de Cinema Gai i Lesbià
vol servir, explica el seu director
Joako Expeleta, “per fer reflexionar
no només una comunitat gai entot-
solada en la seva pròpia realitat,
acomodada en el consumisme més
superficial i tancada en els seus pro-
pis estereotips, sinó també qualse-
vol persona que s’hi vulgui acostar
sense prejudicis”. Per aconseguir-
ho ha preparat una molt interessant
programació en què destaquen do-
cumentals com el que inaugura la
Mostra, Improvvisamente l’inverno
scorso (2008), de Gustav Hofer i
Luica Ragazzi, que reflecteix com
la moral vaticana domina la socie-
tat italiana; llargmetratges de ficció
com Ander, de Roberto Caston, la
primera pel·lícula de temàtica ho-
mosexual rodada en basc; Japan Ja-
pan, de Lior Sharmriz, un film israe-

lià molt creatiu formalment
o Vivere, d’Angelina Macca-
rone, una road movie de tres
dones fugint de si mateixes,
entre d’altres. També hi hau-
rà una sessió experimental
amb la presentació a Espan-
ya de The Lollipop Genera-
tion, el primer llargmetratge
de GB Jones, una de les im-
pulsores del moviment
“queer”, rodat en Super 8
durant 13 anys. També in-
clou una mirada al treball
d’Agustí Villaronga, una
secció documental sobre ar-
tistes i escriptors amb sensi-
bilitat gai, i un apartat dedi-
cat al cinema transsexual a
partir de films asiàtics. El
programa inclou una jorna-
da musical a Razzmatazz el
4 de juliol. Fire!! Mostra de
Cinema Gai i Lesbià. www.ci-
nemalambda.com. De l’1 al
9 de juliol al Cinema Maldà i
Casa Àsia.

Art.L’artista xinès Liu Bolin (Shan-
dong, 1973) es camufla en diferents
paisatges creant imatges inquietants
de difícil interpretació. Per alguns,
aquesta simulada desaparició de
l’artista en el seu entorn, com si fos
transparent o volgués fer-se invisi-
ble, té alguna cosa a veure amb la
voluntat de molts dels seus compa-
triotes de no aixecar gaire la veu per
tal de no fer-se notar davant el ferri
poder polític del país. En tot cas,
l’exposició de Liu Bolin, conegut

per la seva participació en algunes
de les últimes grans exposicions
d’art contemporani xinès, inaugura
oficialment la nova galeria Tagoma-
go, situada al barri de Gràcia, que
es dedicarà bàsicament a la fotogra-
fia contemporània. A les dues sales
es mostraran tant autors reconeguts
com joves talents. També s’oferirà
una zona de lectura. Liu Bolin. Gale-
ria Tagomago (www.tagomago.
com). Santa Teresa, 3. Barcelona.
Fins al 24 de juliol.

Ag
en

da
Fotograma del film The Lollipop Generation,
que s’exhibeix a la mostra Fire!!.

Parker, ocell
ENRIC CASASSES
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LOURDES MORGADES

Preguntava el mes de maig passat
un col·lega al director d’un festi-
val en la presentació de la seva
programació si s’havia plantejat

mai de fer un festival que no fos només
la suma d’un grup de bons artistes. “Lí-
nia programàtica? Per fer això fan falta
molts calés”, va ser la seva resposta. Per
fer qualsevol programació artística fa fal-
ta un pressupost econòmic, cert, però
també fa falta una idea que vertebri
l’oferta i una llista d’objectius a assolir.
Tenir el calaix ple no sempre fa una mi-
llor programació, sí que permet de por-
tar els artistes més cotitzats, els de més
anomenada, els que fan córrer més tinta
als mitjans de comunicació i vendre rà-
pid les entrades. Tenir la idea vertebrado-
ra, la línia programàtica a què s’amollen
les propostes artístiques confereix perso-
nalitat pròpia al festival. Els calaixos ja

no són plens com anys enrere, ja fa
temps que a bona part dels festivals d’es-
tiu a Catalunya els manca personalitat.

“Una programació pluridisciplinar i
diversificada”. “Arribar a un públic més
divers i ampli”. Aquestes són les divises
més comunes, la conseqüència és que
tots acaben assemblant-se entre si. Re-
corden el model del Grec de Barcelona,
sense la part de teatre, estel·lar en
aquest. Un festival contenidor on, si no
és especialitzat, totes les disciplines hi
tenen cabuda, on s’obre la porta a tots
els estils musicals, on, com va dir un dia
el director del festival citat a l’inici,
“qualsevol hi pugui tenir el seu con-
cert”.

I els concerts, sobre el paper i en gene-
ral, estan bé, les dues pàgines següents
en presenten una selecció, els artistes
són bons, alguns fins i tot excepcionals,
el que dóna pes a la programació, però

cap, pel que fa als gèneres musicals del
rock, el pop, el jazz o la cançó i les
músiques del món, que no puguem escol-
tar en una altra ciutat de les que confor-
men la gira que l’artista fa per promocio-
nar-se o promocionar el seu darrer disc.
Manquen novetats, propostes úniques
per a les que córrer, produccions prò-
pies, cada any més escasses i gairebé cir-
cumscrites als festivals on la música clàs-
sica encara hi té algun protagonisme o
al Grec de Barcelona, el gran festival
d’estiu de Catalunya. Les programacio-
ns són de consum intern, festivals
d’abast local, comarcal o, com a molt,
autonòmic; cap, però, que pugui compe-
tir, ara a l’estiu, amb aquells que cada
any atrauen turistes culturals d’arreu.
Ens falta personalitat, línia programàti-
ca. Ens falten més festivals que com el
Sónar ens posin al mapa.

 Pàgines 2 i 3

Festivals sense fil
La programació musical de l’estiu està plena de grans cites, n’oferim 30

de possibles, però manca ambició per tenir una oferta diferenciada

Si Déu hagués volgut que
l’home volés, hagués fet
més fàcils els aeroports”.
Vaig pensar en la santa raó

de la frase en arribar a la Termi-
nal 2 del Prat, com indicava el
meu bitllet, i descobrir que el
meu vol, uh, no figurava a les
pantalles. Em vaig dirigir a Infor-
mació tement-me el pitjor: així
doncs, sortia de la T-1. Vaig ini-
ciar una tímida protesta —quina
ugada, i ara què faig, podien ha-

ver avisat...—, frenada a l’instant
per l’actitud d’examinar-se les un-
gles de la senyoreta rere el taulell.
Amb el pols accelerat, suant i ma-
leint els germans Wright, vaig có-
rrer cap a la parada de l’autobús
que em van indicar, entre riures
cruels, uns treballadors que re-
partien fullets. Una vegada em
va passar el mateix a l’aeroport
del Caire tot i que, allà, vaig ha-
ver de fer el recorregut a peu, ca-
rregat amb una còpia d’un bust
d’Amenofis II, i perseguit per un
tipus salaç que s’entestava a
arrossegar-me a les piràmides.
Vaig arribar a la nova i tan lloa-
da terminal de Bofill la bellesa de
la qual s’ha exaltat àmpliament, i
no vaig poder deixar de recordar
aquella consideració de Douglas
Adams: “No és coincidència que
a cap llengua coneguda no exis-
teixi la frase ‘tan bonic com un
aeroport’”. No m’agraden els ae-
roports, cosa que és lògic perquè
he passat molta por volant, i em
semblen el llindar de l’espant,
com les taquilles del Túnel del
Terror. Vaig creuar immensitats
de vidre i marbre desertes per fer
el check-in. Em van adjudicar
una porta. Després de passar el
control, la vaig buscar infructuo-
sament tot atribuint el fet de no
trobar-la als meus nervis. Va re-
sultar que no existia. Pura Dimen-
sió desconeguda. La pantalla en
va indicar finalment una altra.
Em vaig posar a córrer. Vaig arri-
bar a temps, bàsicament perquè
el meu avió sortia amb retard.
Podia haver aprofitat per fer una
til·la, però la cafeteria de la zona
era tancada. Vaig tornar a la T-1
al cap de quatre dies. Quan vam
aterrar estava molt estressat per
les turbulències sobre el Pelo-
ponès. Vam haver de passar mit-
a hora claustrofòbica més a

l’avió un cop aterrat. El capità
grec d’Aegian Airlines ens va in-
formar amb accent de Xenofont
que el nostre finger no estava pre-
parat. Un aeroport de molta vo-
lada per a una experiència d’Ate-
rra com puguis.

Aeroport 09
JACINTO ANTÓN

Jordi Gràcia fa la crítica del llibre d’Enric Vila sobre Josep Pla � Fermín Robles reflecteix
en un reportatge els 50 anys de TVE Catalunya � Josep Casamartina analitza l’exposició

sobre paisatges de Ceret que s’ha obert al museu d’art de la població


