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SENTITS

INTERNET

Una ‘web’ para no
perderse la fiesta
www.festes.org | Este portal es una
ventana abierta al mundo de la cul-
tura popular catalana y, especial-
mente, una puerta de entrada a las
fiestas populares que se celebran en
Cataluña. Se trata de una publica-
ción electrónica que cuenta con una
agenda semanal, un calendario que
ofrece un extenso listado de fiestas
agrupadas por estaciones del año,
artículos de opinión, noticias sobre
la actualidad del sector y sugeren-
cias de libros, vídeos y CD.

AGENDA

«Queden mil misteris per descobrir a BCN»
JORDI RIBALAYGUE

Hi ha qui fa dies que comp-
ta els dies que manquen
per fer-se amb la nova

novel·la de Carlos Ruiz Zafón,
El juego del ángel, la continua-
ció de l’exitosa La sombra del
viento. Inspirats en les aventu-
res de Daniel Sempere i Julián
Carax, David Escamilla i Mercè
Vallejo han escrit La Barcelona
del vent (Robinbook), una guia
farcida d’anècdotes que desco-
breix la història oculta dels ca-
rrers que ambienten la derrota-
da ciutat ideada per Zafón.

Pregunta.– Calen bests-se-
llers per recórrer amb ganes
Barcelona?

David Escamilla.– Sí, perquè
quan un escriptor fa d’una ciu-
tat el teló de fons d’una novel·la
torna a despertar la màgia d’un
lloc del qual es creia que s’havia
dit tot. Hi ha la Barcelona de
Montalbán, de Marsé, de Ferra-
ter, de Brossa... I la de Zafón es
pot agafar per fer una guia.

Mercè Vallejo.– A més, Za-
fón aporta una nova visió de
Barcelona, perquè ensenya es-
cenaris que tothom coneix,
però velats amb un misteri que
els fa encara més atractius.

P.– Hi manca molt per desco-
brir de la ciutat als barcelonins?

M. V.– Em sembla que ens
queda més per saber que un
forà que recorre museus i ca-
rrers en 15 dies...

D. E.– Als barcelonins ens
agrada el carrer i som medite-
rranis, però tenim una mirada
pràctica i hem deixat d’investi-
gar la ciutat. Encara que sigui
on hem nascut, queden mil mis-
teris per descobrir a Barcelona.

P.– Potser és perquè ignorem
la nostra història?

M. V.– Hi ha una ignorància
volguda, perquè el passat és cru i
no ens agrada gaire recordar-lo.

D. E.– La memòria històrica
és un territori difícil en aquest

país perquè no hem acceptat
les nostres nafres.

P.– Caldrà que mirem més
amunt, com diuen al llibre...

D. E.– Si es mira avall, es té
una visió superficial. Cal fer un
exercici d’exploració constant,
perquè és a partir d’un cert co-
neixement quan s’arriba al sa-
ber més interessant i profund.
Si no es coneix amb profundi-
tat, no s’estima.

M. V.– Als barcelonins ens cal
una mirada d’enamorats de la
ciutat. És com l’amor a primera
vista: s’estima més a mesura
que es descobreix.

P.– I quan han cercat per Bar-

celona, han ensopegat amb el
cementiri dels llibres oblidats?

M. V.– Hi vam anar, perquè
Zafón ha dit que és al carrer
de l’Arc del Teatre i nosaltres
no som ningú per negar-ho. És
un lloc màgic on no tothom
pot accedir...

D. E.– Al lector li demanem
que s’hi passegi algunes tardes
i, si insisteix i els déus li són fa-
vorables, l’acabarà trobant.

P.– Li agradaria la Barcelona
d’ara a Daniel Sempere?

M. V.– Li agradaria més que
la ciutat trista on va viure, en-
cara que no es reconegués en
molts indrets.
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Cabezudos.Una cuarentena
de colles de cabezudos se han
inscrito para acudir a los actos
del V encuentro nacional que se
celebrará en Alcarràs (Segrià) el
19 y el 20 de abril. Durante la
primera jornada de esta
concentración bianual habrá una
muestra de bailes y un correcalles
al atardecer; para el domingo se
prepara el fin de fiesta en la plaza
del Toll a les 12.00 horas.

‘Bastoners’. La IX diada
bastonera del barrio barcelonés
de Gràcia será el próximo sábado.
Les colles de Barcelona, Gràcia,
Sabadell y Sant Celoni, entre
otras, bailarán a cop de bastó a
partir de las 16.30 horas en la
plaza graciense de Rius i Taulet.

Tres tombs.De enero a mayo
se alargan los festejos en honor a
Sant Antoni Abat. Del 18 al 20 de
abril, Anglesola (Pla d’Urgell)
cubre de ornamentos a burros y
caballerías y organiza una feria
de ganado y equipamientos
hípicos. Además, el sábado 19 a
las 10.00 horas, se inaugurará
un mercado medieval con
espectáculos y paradas con
productos artesanos.

Fiesta. Les Fiestas de Primavera
de L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelonès) se programan del 17
al 23 de abril. Los platos fuertes
se concentran en los conciertos
que albergará La Farga: el viernes
18, tocarán Pereza y Sidonie; el
sábado 19, Rosendo y Barricada,
y el domingo 20, Malú. Además,
se habilitará un espacio en la
avenida de Josep Tarradellas
para acoger tres noches de
actuaciones gratuitas de música
independiente.

Gastronomía. La sugerente
muestra Colors i sabors de la
Mediterrània de L’Estartit (Baix
Empordà) propone cada domingo
de abril una degustación de
productos imprescindibles. El
próximo 13 de abril se podrán
paladear de 11.00 a 20.00 horas
en las paradas del paseo marítimo
una selección de embutidos y, el
domingo 20, una cata de vinos y
dulces serán las preciadas delicias
que la campaña sacará a la calle.
Para el día 27 –jornada en que se
cerrará el certamen– se programa
un taller de artesanía infantil (de
12.00 a 13.00 horas y de 18.00 a
19.00 horas).

‘Gralles’. Los actos del XV Dia
del Graller de Vilafranca de
Penedès (Alt Penedès) se
prolongan del 18 al 20 de abril.
Los grupos romperán el silencio
de la noche del viernes a las 23.00
horas con el sonido agudo de los
instrumentos en el Sam Casino y,
el sábado, se recorrerá el
municipio con un tradicional
pasacalles amenizado por los
gigantes de Vilafranca y Reus.
El domingo, las bandas volverán
a tomar la ciudad a partir de
las 11.00 horas partiendo de Cal
Figarot y, media hora más
tarde, tañerán las gralles en
la plaza Jaume I.

Tocar ferro
davant la platja
del Miracle

J. R.

Al final de la Rambla Nova de
Tarragona i a tocar del pas-
seig de les Palmeres, la vista

s’atansa sobre la platja del Miracle
des del balcó del Mediterrani, un
magnífic mirador per contemplar
els atractius que la costa de la ciu-
tat acumula. Un bon grapat de ta-
rragonins desemboca a totes hores
a aquesta banda de la ciutat per
acabar la passejada i contemplar
el mar, el port, l’amfiteatre i la
punta del Miracle, recolzats sobre
la característica barana de ferro
forjat que cobreix la terrassa de
banda a banda. A Tarragona és co-
neguda la dita que assegura que
tocar el forjat del balcó és preludi
de bona sort.

EL RACÓ

Turismo y aventura
en el Lluçanès
www.turisme.llucanes.cat |Directo-
rio imprescindible y completísimo
para conocer toda las posibilida-
des turísticas de la subcomarca
del Lluçanès, permite consultar
toda la oferta de deportes de aven-
tura y rutas que ofrece la comarca
por pueblos y actividades. Desta-
can también los buscadores de
fiestas y de restaurantes.


