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L'APUNT
A la defensa de 
'Zona Franca’
Jordi Camps i Linnell

Zona Franca torna. Ho va confirmar ahir la Corpo anun- 
ciant que el late show  continuara emetent-se amb el 
mateix format a TV3 a partir de dilluns amb una presen
tadora nova, Danae Boronat, periodista de la secció d’es- 
ports de la cadena pública. Una decisió entenem que 
meditada, pel que ha tardat a fer-se; si és encertada, ho 
sabrem ben aviat. El que tenim clar és que amb tant ha-

ter solt les coses no se li posaran facils, a la periodista 
tarragonina, que ahir ja va ser insultada per la xarxa amb 
comentaris miserables acusant-la de “ratota sense es- 
crúpols” o “botiflera” per acceptar el relleu de Joel Díaz. 
Aquest, chapeau!, s í  que no va trigar gens a respondre 
públicament que és una boníssima noticia i que “ho fa- 
ras molt bé”. Aixo s í que és posar llum a la foscor!

‘La balada d’en Solé Sugranyes’, aproximació de Jaume Aiats a la figura del 
carismatic militant del Moviment Ibéric d’Alliberament, arriba al Tradicionarius

Una ‘opera’ del MIL

'La balada d’en Solé Sugranyes’, al seu pas per Manresa, la tardor passada ■ txus garcía

Guillem Vidal
BARCELONA

No és, per si algú es despis
ta, i segons ens adverteix, 
una opera "a l’estil Liceu”, 
pero no per aixo deixa de 
ser destacable l’esforg de 
l’etnomusicoleg Jaume 
Aiats (Vic, 1960) per dur a 
l’escenari, en forma d’"o- 
pera de butxaca de polifo- 
nies tradicionals”, els dar- 
rers tres anys de vida de 
l’historic militant, junt 
amb Santi Soler o Salva
dor Puig Antich, de l’anar- 
quista Moviment Ibéric 
d’Alliberament (MIL), as- 
sassinat l’any 1976 per la 
Guardia Civil quan feia 
unes hores que havia fu- 
git, com plasmaria també 
cinc anys després Imanol 
Uribe en un film interpre- 
tat per Ovidi Montllor, de 
la presó de Segovia.

La balada d’en Solé Su
granyes, que arriba diven- 
dres al Festival Tradicio
narius després d’haver-se 
pogut veure, la tardor pas- 
sada, a l’Atlantida de Vic i 
a la Fira Mediterrania de 
Manresa, és, diu Aiats, "un 
exercici de memoria his- 
torica enormement re
cent i, per tant, encara

“És un exercici 
de memoria 
histórica recent i, 
per tant, encara 
problematic”, 
diu Aiats

problematic”. "Sovint 
m’he sentit dir, sigui amb 
paraules o amb l’actitud, 
que, al capdavall, Solé Su- 
granyes i els del MIL eren 
tot just un grup d’anar- 
quistes que portava ar
mes, pero el que hem fet és 
tornar a explicar una his
toria que va passar als

anys 70; és a dir, fa quatre 
dies, als que la van viure i 
hi estan encara una mica 
obsessionats; als que han 
volgut enterrar-la, i a joves 
als quals pot semblar im- 
possible que, aleshores, 
existissin figures així. La 
base de la memoria histo- 
rica és no oblidar, i que ca

da generació es ressitui 
davant d’uns fets.”

Personatge, segons el 
descriu Aiats, que va tro- 
bar finalment la historia 
que estava buscant men- 
tre visitava els boscos de 
Navarra, on va ser assassi- 
nat, "carismatic, compli- 
cat i emprenedor” ("era

un dels grans visitadors de 
Sant Miquel de Cuixart!” 
emfasitza), Solé Sugra- 
mye s no és tanmateix pro- 
jectat en l’obra com "un 
sant”. "No volia fer de cap 
manera una hagiografia”, 
deixa ben clar. "Pero sí ex
plicar uns fets i fer plante- 
jar dubtes als espectadors: 
davant d’una dictadura in
justa, qué cal fer? Quedar
se a casa? O intentar fer al
guna cosa i, en aquest cas, 
quina mena de cosa?”.

La balada d’en Solé Su- 
granyes, amb direcció es
cénica d’Iban Beltran, és 
una obra per a sis veus (Se- 
bastia Bardolet, Martí 
Brutau, Heura Gaya, Iris 
Gayete, Miguel Gómez i 
Oriol Mallart) i quatre ins- 
truments (Núria Andorra 
a la percussió, Carles Bel- 
da a l’acordió diatonic, Iu 
Boixader al contrabaix i 
Cati Reus al violí) i empra 
la música tradicional, 
"molt escoltable”, com po
sa Aiats d’exemple, tal 
com YÓpera de tres rals de 
Kurt Veill i Bertolt Brecht 
se servia de la de cabaret. 
"Tinc la convicció que és 
una proposta molt dife- 
rent del que s’esta fent ha- 
bitualment”, conclou. ■

Dansa Metropolitana 
torna a bal lar al metro
Jordi Bordes
BARCELONA

La sisena edició del Dansa 
Metropolitana torna al 
metro, després del parén- 
tesi de la pandémia. Si ini- 
cialment tots els munici- 
pis s’unien per la línia sub- 
terrania, ara aixo ja s’ha 
eixamplat amb municipis

als quals s’accedeix a tra
vés de Rodalies i els Ferro- 
carrils. No hi ha previst, 
per ara, pero, que la dansa 
entri als vagons i estacions 
que no siguin del metro.

El festival de festivals 
manté la magia de coordi
nar la programació entre 
12 municipis i ser l’opor- 
tunitat per atrapar nou

públic i alhora donar su- 
port a companyies emer- 
gents. Del 9 al 26 de marg 
es programen més de 300 
activitats en qué, a més de 
les 118 funcions, s’hi 
comptabilitzen 29 pel lí- 
cules i un centenar d’acti- 
vitats per al públic i per a 
les escoles. L’acció es pro
grama a Badalona, Barce-

La presentad o de la sisena edició del Dansa Metropolitana, 
al pati de l’ Icub, a Barcelona ■ guillem roset/acn

lona, Cornella de Llobre- 
gat, el Prat de Llobregat, 
Esplugues, Granollers, 
l’Hospitalet, Sabadell, 
Sant Cugat del Vallés, 
Santa Coloma, Terrassa i 
Viladecans. Destaquen 
noms internacionals com 
ara els dels grans ballets 
d’Acosta Danza, Béjart 
Ballet Lausana, Ballets 
Jazz de Mont-real i el Ba
llet Nacional de Marsella. 
De l’Estat espanyol arri
ben propostes com ara el 
flamenc de Rocío Molina i 
María Moreno, l’arrel bas
ca de Kukai Dantza i el se- 
gell personal d’Alessandra 
García i Alberto Cortés. ■N
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