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ABANSD’ARA
Crítica anònima de la Revista Musical Catalana (I-1907) a l’estrena de La Santa Espina. Demà a Barcelona
(Palau de la Música Catalana) i divendres al Teatre La Faràndula, de Sabadell, es tornarà a interpretar aquesta
rondalla, obra cabdal del repertori líric català del Modernisme, que culmina amb una de les sardanes més
populars, una composició que ha compartit amb El cant de la senyera la funció d’himne nacional supletori.
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]

Una sonoritat lluminosa
Amb l’èxit més complet va celebrar-se en
el Teatre Principal, el dissabte 19 dels
corrents [gener], l’estrena de La Santa
Espina, rondalla lírica en tres actes, lletra d’Àngel Guimerà, música d’Enric
Morera. La inesgotable fantasia del gran
dramaturg català ha traçat un argument
nou i d’interès sempre creixent [...]. El
caràcter idíl·lic d’algunes escenes, pintades amb un naturalisme de bona llei,
contrasta amb l’ambient fantasiós que
predomina en lo restant de l’obra, emmaridant-se feliçment lo real amb lo
imaginari, de lo que en resulta una obra
de gran originalitat i d’un bell i ric color
[...] En Morera ha compost per a La Santa Espina una valuosa partitura que pot
comptar-se entre les millors que ha produït per aquell teatre. Encara que ha sigut escrita en un espai de temps relativament curt (puix l’empresa l’havia encar-

regada abans al mestre Vives i així s’havia anunciat al començament de la temporada), el treball del fecund compositor

no en surt pas gaire perjudicat. La major
part dels números són d’una factura ben
cuidada i la inspiració hi raja sempre
distingida i fàcil. [...] Al tercer acte l’ambient catalanesc hi desplega tota sa ufana i escampa arreu sa flaire. Després del
bonic ballet oriental, que es recomana
per la seva delicada melodia, heus aquí
la més joliu inspiració de l’obra: el cor de
captives catalanes, ple de gracia i frescor, el qual s’enllaça amb una sardana
tan airosament ritmada i de sonoritat
tan lluminosa, que totes les nits, a l’acabar-se, un gran esclat d’aplaudiments la
corona. Per son sentiment popular és
també notable i es fa escoltar amb plena delectació el fragment orquestral que
acompanya, en el mateix acte, la poètica
descripció de la terra catalana. [...]

Revista Musical Catalana 1907
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Horitzontals 1. Feia la feina televisiva de l’Òscar Dalmau.
Una sèrie de noms. 2. Té bona orella per a l’anglès. Fins i
tot els vegetarians gaudeixen d’aquest plaer de la carn.
Una aula sense parets. 3. Flaix celestial. Els taxis de Nova
York. Faig un petit préstec. 4. Comença a agafar embranzida. De vegades, hi pinten bastos. Ventilat. 5. Sap que
la Terra és rodona, però insisteix a dibuixar-la en dues
dimensions. Els infidels li guarden fidelitat. Cua de rap.
6. Al centre de tots els envelats. Està acostumat a veure
els seus veïns fent-se els suecs El partit de Pablo Iglesias.
7. Per als argentins, és un estímul. Exposo a la llum, a través d’un clixé, una planxa per gravar-hi una il·lustració.
Principi de privacitat. 8. Patenti incorrectament una joguina. Posis nanses. 9. Burlin. Està molt unit al seu germà. Copulativa. 10. Porta d’entrada. Tinguessis com a
hàbit. 11. Viatgen a Anglaterra en furgoneta. Un capità
sense seny. Ocupen mitja pàgina. És dit sense vocalitzar.
12. Escollida, nomenada. El quid del pacte. Porta anys
dient que a Madrid no estan per jocs. 13. Piròman romà.
Donant una versió no exacta dels fets. 14. Un fluid passat
d’un vas a un altre. Assenyalis alguna cosa.

sudoku
difícil
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Verticals 1. Patim deler per alguna cosa. Mamant. 2. Divi-

sió social. Alguns creien que estava acabat, però, pel que
sembla, té una llarga durada. L’era turbulenta del jugador
de bàsquet. 3. Faig un cran en alguna cosa. El seu afany
per estar informada fa que cometi alguna intromissió.
4. Centre de cultura. Exerceix una atracció irresistible. Un
clàssic de l’operació tornada. 5. Ambiciono. Encara no hem
escoltat la seva veu. El malaurat final de vacances. 6. Centre de gravetat. Aturin la destrucció del pinar. Un famós
equip anglès. 7. La banca també té el seu cor. Aquesta
no fa altra cosa que dur-nos desgràcies. Les trobaràs als
afores d’Ascó. 8. Estat de maduresa, de perfecció. Arriba
amb el bon temps. A l’est de Maials. 9. Faig llisquívol. Quan
són invisibles, es fan presents. 10. Produïm un raig làser.
Es dolen. 11. Mil menys mil. Nipona. Servidor de vostès.
12. Emprendre una tasca sense ella pot suposar-te una
taca. T’has quedat amb les ganes. Les esses que té esses.
Un gat anglès. 13. Es comunica amb molta gent, tot i tenir
poc caràcter. Sigui la religió, el futbol o la televisió, cada
poble té el seu. Millor, impossible. 14. Fereixo l’ocell. Mantinguts amb fermesa.
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Referèndum a la UdG
sobre el decret
anomenat del 3+2
GIRONA | DdG

El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha convocat
els estudiants de diferents universitats, entre elles la UdG, a pronunciar-se en referèndum sobre
l’aplicació de l’anomenat decret del
3+2, que redueix la durada de les
diplomatures de 4 a 3 anys per passar a cursar tot seguit 2 anys de
màster. El referèndum tindrà lloc
el 16 de desembre a la UdG. També faran referèndums a la UAB (dia
2), UB (dia 17), UdL (15 i 16) i UPF
(18 de gener). El SEPC considera
que els estudiants «no poden estar al marge d’aquestes imposicions».

MÚSICA

L’Arxiu Diocesà de
Girona és al portal
del patrimoni musical
GIRONA | DdG

El fons d’antigues partitures musicals de l’Arxiu Diocesà de la Catadral de Girona és present a l’Inventari dels Fons Musicals de Catalunya, un projecte que la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) oferirà en línia amb l’objectiu de recuperar la memòria
musical dels segles XVII al XX a través de 10.146 registres de documents. El projecte es presentarà el
dijous a l’Escola Superior de Música de Catalunya, a Barcelona, en
un acte amb Josep M. Gregori,
catedràtic de Patrimoni Musical, i
Marta Grassot, responsable del
Centre de Documentació de l’Orfeó Català. Entre 2001 i 2015 s’han
censat prop de 200 fons de manuscrits amb obres desconegudes
de compositors catalans, tant d’arxius públics com privats.

CINEMA

Els productors audiovisuals catalans se
separen de la Confederació Espanyola
BARCELONA | EfE/DdG

La federació de Productors Audiovisuals Federats de Catalunya
(PROA) ha acordat separar-se de la FAPAE, que integra a la pràctica totalitat de les empreses de producció de cinema i televisió d'Espanya, en
no sentir-se representada per la confederació. PROA ha pres aquesta
decisió al no haver aconseguit un acord satisfactori en relació al model d'actuació, segons ha informat en un comunicat en el qual assenyala
que l'acord es va adoptar en l'última reunió de la FAPAE celebrada a Madrid dijous passat. La federació catalana està integrada per les associacions Pro-Ficció, Pro-Docs, Pro-TV i Pro-Animats.
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El portal F
Catalunya
un fons de

 Mascarell diu que es tracta

Centre Nacional de Fotografi
BARCELONA | EfE

El conseller de Cultura de la
Generalitat en funcions, Ferran
Mascarell, va presentar ahir el
portal Fotograﬁa a Catalunya, que,
amb 1.500 fotos, és el primer pas
del procés que haurà de desembocar d'aquí a tres anys en la creació d'un Centre Nacional de Fotograﬁa.
El nou portal arrenca amb una
selecció de fotograﬁes de sis entitats, com l'Arxiu Fotogràﬁc de Barcelona, l'Arxiu Nacional de Catalunya, o el MACBA, i està previst
que al començament de l'any s'incorporin imatges de quatre més,
per agrupar sota un mateix paraigua l'accés a través d'internet a les
col·leccions dels arxius i als centres
de patrimoni fotogràﬁc.
Aquesta nova eina, que ha suposat cinc mesos de feina i una inversió de 80.000 euros, no s'ha
concebut com un contenidor de
tot, «sinó com la primera plataforma en línia que recull de forma
conjunta la cultura fotogràﬁca de
Catalunya», segons Mascarell.
El criteri que s'ha seguit per
posar en marxa el portal és que si-
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E10rfe6n Pamplon6s, durante su actuaci6n en el Palau de la Mtisica, en Barcelona. Foto: A. Bqfill
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PAMOLOFIA
- E10rfe6n Pamplon6s
se traslad6 el pasado domingohasta el Palau de la Mtisica de Barcelona para ofrecer ~ln concierto con
6rgano y piano que hizo guifios a la
mtisica catalana y a los autores navarros, con varios estrenos.
E1 concierto, enmarcado en el 150
aniversario del coro, comenz6 con
el Rdquiemde Dvorfick para seguir
con una segunda parte m~is popular, en la que se estrenaron tres de
1as Set canqons catalanas, habiendo
sido estrenadas las otras cuatro en
1964por el Orfe6 Catalfi. El concierto continu6 con la obra Sagarraren,
de Ignacio Busca de Sagastizabal,
seguida de Lau euskaIDoinu, de Koldo Pastor. Finaliz6 con la obra Ternpus Vernum de Vicent Egea.
Algunas de estas obras volverg~n a
sonar este pr6ximo jueves en un
concierto en el Auditorio Baluarte
de Pamplona, en el que mmbi6nparticiparfin antiguos orfeonistas. -D~.
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PORTADA0 EL FENOMENSTAR WARS

La constel.laci6
infinita
de Lucas
’Star Wars’6s alhora un fenomencinematogrhfic, una font
d’ingressos milionaris i un let cultural que abasta multitud
de branques,del c6mic, els videojocs, els jocs de taula o |a
literatura al col.leccionisme,i queomplil’oci i l’imaginaride
milions de persones. Visitem els orfgens d’aquestad~ria
planethria, parlemarab alguns dels seus coneixedorsi
analitzemels efectes de "LaForqa"a casa nostra.
RepormtgedeXav~rAltaga

N

o cal set un seguidor de
Star Warsper reconbixer els

,e, lementsque hart passat a
I imaginari popular. Tothom
reconeLx la imponent presbncia de Darth
Vader, tm dels dnlems m6s eixelebrats de
la histbria. O ha sentit alguna vegadala
flase "1o s6c el teu pare" en la veude l’actot de doblatge Constantino Romeroo reprodfffda corn a bmma.Tamb6l’eniglnhtic
"que la Forqa t’acompanye"ha passat al
registre humorfstic de les converses quotidianes. A tothom li sonen els fragments
m6s coneguts de la banda sonora de John
XArflliams,corn ara la "Marxaimperial’~1
aixf, fins a l’infinit i m6senllh.
La fascinaci6 provocada per l’imaginari Star Warsabasta ja un parell de
generacions. I va caml d’arribar a la
tercera. Els pares que descobriren en la
seua in~antesa la pfincesa Leia, I’heroi
mollet Luck Sk~,alker o el m6s ambigui
esfimulant HanSolo, als anys 70 i 80, amb
la primera ~’flogia, s6n ara pares de hens
que s’hi incorporaren ambles pel.lfcules
de la segonan-ilo gia, es~xenadaentre el
1999 i el 2005. Aquesta nova sbrie inaugurava el format de preq~ela en tam que
eren films cronol6gicament posteriors
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per6 que contavenl’inici de la histbria.
Unplantejament que als no inlciats sempre els havia resultat desconcertant.
I ara, de la rn~ de la factoria Disney,
ens arriba una tercera trilogia que
comenqa aquest rues de desembre amb
la pel.lfcula Star WarsVII: El despertar
de lafor¢a, que ha batut tots els records
de venda anticipada arab 50 milions de
dblars en un mes. I pujant. Mentre es
tanca aquesta intbrmaci6, el nou film
de la saga amenac,a d’assolir r~cords
gaireb~ intocables. Benjamin Swinbume,
analista de MorganStanley, esfima que
la pel.lfcula pot fregar els 2.000 milions
de dblars de recaptaci6 en taquifia arreu
del m6n. Les sis primeres entlegues de la
marca creada per George Lucas recaptarenal voltant de 5.500 milions de dblars,
cosa que converteix Star Warsen la
franqulcia econbmicament mbs reeixida
de la histbria per darrere de Har~_Potteri
lames Bond. EJ que moula marca per uns
altres conceptes, comara el marxandatge
i la producci6de cbmics,llibres, s~ries
de televisi6 o videojocs 6s igualment
as~xonbmic:es calcula que als Estats Units
hi ha una facturaci6 de productes amb
llic~ncia Lucasfilm de 100 mflions de

dblars anuals. Del 1977 enqh, la franquicia
podda haver generat uns 9.000 milions de
d61arsen tot el planeta.
Eexpectaci6 pel que fa al nou episodi,
convenlentment afimentada pels trMlers
i la dosificaci6 d’informaci6, tamb6es fa
palesa a les xarxes socials i als mateLxos
mitjans de comunicaci6 convencionals.
Uninter/~s fora midaque cal atribnlr a
diversos factors. D’unabanda, al creixement arreu del m6nde la gran famflia
Star Wars, per reproducci6 biol6gica dels
primers fans i, tamb6, per incorporaci6
esponthnia de nous segtlidors. D’una
altra, a l’al.licient de recuperarper a la
tercera trilogia als personatgesi actors
de la primera, ambel carismhtic Harrison Ford al capdavant. I, finalment, i no
menys important, perqub despr6s dels
pobres resultats ardstics de la segonatrilogia, els aficionats veterans tenen moires
esperances dipositades en el director
d’El despertar de la for~a, Jeffrey Jacob
Abrams,artifex de la s~rie de televisi6
de culte Lost i de la revitalilzaci6 en la
pantalla gran d’un altre gran fenomendel
g~nerefantastic, Star Trelz
L’~mbitlinguistic catalh no 6s ali~
a aquesta febre Star Warsrex~ada i
ELTEMPS
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augmentada. A Barcelona, els cinemes
g~ifstJc catalh, conv6con~ixerels origens
Full del centre comercial Splau! celebrai derivades d’aquesta hist6ria. A prinmnel seu cinqu~ aniversari dedicant les
cipis deIs 70, Lucas sign&un contracte
seues 28 sales a l’esrrena el dia 18 del nou
arnb Universal Studios per produir dues
episodi galhcfic en els d/versos formats,
pel.llcules, ka primera, AmericanGraffit~
incloent-lti la versi6 en catalh. Ales xarxes (1973), tingu6 un ~xit considerable.
socials, els fans ja s’estan convocantper
segon projecte que el director i guionisanar disffessats a l’estrena. I fins i tot un
ta t6 al cap, una Inena de remake de La
escenari de volada, corn am el Palau de
fortalesa amagada,d’Akira Kurosawa,
la Mfisica Catalana, ha programat per als
generh dubtes en els estudis. Despr6s de
dies 17 i 20 concerts ambfragments de les
diversos can~%,el 1976 comenc.ael rodatimmortals bandes sonores de ]ohn Willige sobre una quarta versi6 de la hist6ria
ams interpretades per l’Orquestra Camera que, en aqueIl moment, no pressuposava
Musicaei el Cor love de l’Orfe6 Catalb..
la producci6 d’una trilogia. Star Wars(esFauns dies, el regidor de cultura
~’enada el 1977 i que acabaria esdevenint
popular i festes de Valbncia, Pete Fuset,
I’episodi Iv’ de la franqu/cia), fou un/~xit
presentava una nova edici6 d’Expo love,
rotund de pflblic, arab una recaptaci6 que
que seth. enva’fda enguanyper l’univers
gaireb~ arribh als 800 milions de d61ars
Star Wars.Darrere del regidor i del direcde l’~poca. Bonapart de Ia bona acoLlida
tor del certamen, Rafa Pla, dos figurants
[ou donada gr~cies als innovadors efectes
vestits de soldats imperials. EIs tentacles
especials dissenyats per Industrial Light
de la Forc~as’estenen pertot arreu.
& Magic (ILM), una empresa creada per
Lucas el 1975. Per6 aix6 sols explica una
E1 pare de tot plegat
part de l’impacte que ha tingut durant
Comptati debatut, la saga creada per
anys aqueIla pel.llcula i les posteriors.
George Lucas (Modesto, Califbrnia, 1944)
"El tema de les sagues d’espases no
torna a set moda.A tot el planeta i, per
arriba ambGeorge Lucas, aixb ja s’ha~a
descomptat, a casa nostra. Per6 abans de
vista la literatura. I pel que fa a la ci~nciasondejar el furor gal~.ctic en l’hmbit linficci6, hi ha precedents corn ara el perELTEMPS
* 1 desembre 2015
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sonatge de John Carter, creat a principis
del segle .’4",2 per EdgarRice Borroughs.
Hi ha tamb~el cbmic dels anys 30 Flash
Gordon, del dibuixant MexRay~aond. I a
la televisi6, un precedent6s la s~rie Star
Trek’; aclareLx a ELTEMPS
el prestigi6s
escriptor i historiador del cineina Rom/~
Gubern. "La peculiaritat de Star Wars6s
la seva combinaci6Inolt intel.ligent de
u,estern, hist6ria de l’Edat Mitjanai de
peplum, l~s una ci~ncia-ficci6 heterodoxa, vi~4zficada i renovada. I tamb66s un
producte que es beneficia de la indtlstria
digital. D’aqufque algunes de les estrelles
de la saga siguin objectes, comara tes
espasesI~.ser o els dos robots satirics’; afegeLxen refer~ncia als inobiidables 112D2
i C3PO."A banda d’aix6, hi ha I’element
mistic de ’la For~a~que6s l’eterna lluita

~dSTARWARS’l~S
LINA COMBINACI(~
INTEL.LIGENT
D’HISTORIA MEDIEVAL,
’WESTERN’I PEPLIJM’>>
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--> entre el b6 i el mal que ja apareixia en
Homer’; rebla.
Gubemcomplementa la seua explicaci6 amb una an~cdota en primera
persona. "Abans de l’estrena de la primera
pel.licula, el 1977, jo vivia a Califbmia,
on donava classes d’hist6ria del Cmema.
I valg terrh- una txobada arab un expert
en efectes digitals que es queixava que
el cinemafantb.stic estiguOs bandejat.
En veritat, jo pensava que la modadel
realisme que vivia el cinema aquells anys
havia vingut per restar-hi per sempre
m6s. Quatre mesos desprOs d’aquella
trobada s’estren~ Star Wars, que, a mOs
del seu bxit, provoc~t un segonefecte:
reaOivar un ill6 que estava adormit, el del
cinemafantb.sdc’~ assegura en referbncia
a produccions posteriors comara Alien, et
vuit~ passatger o Blade Runner, ambdues
60
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del brithnic Ridley Scott. Adormitperqu~,
als anys 30, recorda Gubem,el cinema
visqu6 una modadel fant/tstic ambfilms
corn Metropolis, de Fritz Lang.
En qualsevol cas, l’~xit planetari de Star
Warsgener~ una lr’flogia, ambla continuaci6 de L’imperi contraataca (1980),
dirigida per II~’in Kershnerarab gui6 de
La~wenceKasdan i Leigh Bracket, una de
les m6ssblides pel que fa a la constmcci6
dram/~ticadel relat, arab el genial pure de
gir de la revelaci6 de Darth Vadercorn el
pare de LukeSiq,watker (ja saben: "Luck,
jo s6c ton pare") enmig d’un duel a mort
d’espaseslkser. El retorn del Jedi (1983),
arab direcci6 de Richard Marquandsobre
un gui6 de Lucas i Kasdan, potser la m6s
hn fanfil i menysreeixida de les tres, clogu6
una primera trilogia. La bogeria col.lectiva
Star Wars havia comenqac

Malgrattot, Lucas~’igh a reactivar la
seua creaci6: l’any 1997, coincidint amb
el 20 aniversari d’Star Wars, s’estrenaren
edicions especials arab els efectes visuals
-una mica envellits- millorats digitalment. Poc despr6s, el 1999, s’encetava la
segonatrflogia, dirigida pel mateLxGeorge Lucas, arab I’estrena de L’amenacafantasma,l’episodi 1 de la histbria. La trflogia
es completb,ambStar WarsII: L’atac dels
clons (2002) Star Wars ll I: Lavenjanga
dels Sith (2005). Pel.b’cules visualment
molt poderoses perb llastades per guions
i diMegsdeficients i per personatges
irritants corn l’excessivamentparbdic Jar
Jar Binks. Fins i tot la m6stenebrosai interessant La venjan¢a dels Sith cont6 una
penosa interpretaci6 de HaydenChristensen corn el jedi Anakin Skywalkerque cau
en el costat fosc i esdev6 el malvat Darth
ELTEMPS
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EL5
TENCACLES
’STAR
WARS:
Dalt,a I’esquerra.
unadelesStarWars
Celebration,
conventions
mundials
defansi colleccionistes
que
secelebren
alsEstats
Units.
Aladreta
membres
deCatalunya
StarWars.
undels
col.lectius
defansrues
importants~
caracteritzats
corn
elspersonatges
delasaga
enunadeles
moires
activitat
s Igdigues
i benEfiques
enqu~participen
Baix,
aI’esquerra,
lamoltpopular
versi6
deLego
delspersonatges
StarWars,
una
delesviesd’acc~s
delsrues
menuts
a I univers
treatperGearge
Lucas.
A
I’esquerra,
el col.leccionista
valenci~
Vicent
Estrelles,
posa
arab
rEpliques
d’R2D2,
enuna
delesconventions
mu~dials
enquE
hapaaicipat.
8aix,ala dreta,
p~esentaci6
de]’Expo
Jove
deValencia
201
S,enlaqualhi
haura
unprotagonisme
m~ltdestacat
dela saga.
(Luck),HarrisonFord(Hart Solo) i Carrie
FisherILeia), els actors de la primera
trilog~a, caracterit~alsde nou.La for~:aha
despertat. I de quina manera.
E1 triomf de la cultura ’freak’
Quel’imaginari Star Warssiga/~mpliamentcompartil i massiuno significa que
no hi haja parcel.les i niveLlsd’implicaci6
afins a l’esperitfreak. DanielSim6n,gestor cultural i regidorde Culturade l’Ajuntament d~acant, promotor d’una recent
jornadaen aquestaciutat sobre Star
Wars, aclamix que fauns anys "aquest
fenomenno era tan mainstream,era m6s
minoritari. Per6 quearribe al granpfiblic
no significa que deixe d’haver elements
de cultura altemativa. Els ioves quetenen
18 o 20 anysquart fan culrura alternativa
es fan grans, arriben a determinatsllocs
en els mitjans, marquentend~nciai,
aleshores, tot all6 esdev6mainstream’:
teoritza Sim6n.
Per a aquest programadorcultural,
l’bxit de la sagarespona diversosfactors.
D’unabanda, la "nosthlgia" que provoca
en les personesque eren
infants quart s’estrenh
la primem
trilogia. AItrament,hi ha el factor
marxandatge:"Si un
Vader.El film, aLx6sl, es tanca arabuna
pare fan de Star Wars
gloriosa escenafinal gravadaa foc en la
ha de triar un peluix per
mem6ria mithmana.
al fill entrela Patrulla
El bencert, en tot cas, 6s quela
Caninai la saga, ho tintrilogia-preqiiela incorporhuna nova
drh molt clar’i assegura
generaci6de fans. I obri la inc6gnitade
Sim6n.Finalment, en
corncontinuarexplotantel fil6. Lucas,en
la linia del quedeia
aque[l sentit, pensavaque, argumenta]Gubem,
ressalta el "paC O M
ment, no es podia avam~arcap endavant,
per pioner de la sagaen
queEl retomdel]edl (tercera pel.lfcula,
els efectesespecials"i la
episodiVI, per si s’han perdut) marcavael
naturalesade la hist6final de la hist6ria. TheWaltDisneyCom- ria, una bm-rejade g~neresque funciona
pany,que adquirl el 2012Lucasfilm,la
moltb6. Abandad’aLx6,"~s una hist6ria
productora de GeorgeLucas, no pensava
m~sf’acil d’entendreque, per exemple,la
el mateix.L’episodiVII, escrit per Michael de Star Trek’~diu abansde confessarles
Arndt(oscaritzat per Petlta MissSunshiseuesafinitats trekking. Unadualitat que
ne), progressaen la narraci6i situa l’acci6
no sol set habitual (comadefensorde la
uns anysdespr6sd’on deixh El retorn del
unJtat de l’esquerra, tamb~m’agradala
ledi. Plantejamentque permetla intelunitat entre irekkingsi fans de Star Wars’;
ligent operaci6 de veure MarkHamfll
diu en unto festiu) per6que,tot just, el fa
ELTEMPS
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ser opfimistapel que fa a la qualitat d’El
despertarde lafor¢a."].J. Abrams
ha let
coses bonesi dolentes, per6t6 unacosa al
seu favor, hayerrescatat la franqulciaStar
Trek. Hi ha gent a qui no agradavai que
s’hi ban incorporata parOrdel que ha
l.l. Abrams./~s
esperanqador.Es tracta
d’un dLrector productedelfriquismei que
ara 6s mainstream,
l~s la personaidea] per
dirigir la pel.licula’;remata.
Respectea l’abast del fenomenen la
seua ciutat, Sim6nassegura que Macant
"sempreha estat molt receptiva a la
cultura popularalternafiva, tot i queens
falta encaraacollir un gran esdeverdment
a nivellestatal. Ai~i tot, la ’Forqa’6sintensa a Alacant’;bromeja,abansd’aclafir,
posant-seel vestit de regidorde Cultura,
que un ajuntament"ha d’atendre tot
tipus de manifestationsculturals, les m6s
popularsi les m6scultes’~
El c6mic ’Star Wars’ parla catalh
La pene~aci6del fenomenStar Warsno
es limita, coms’ha dit, als aficionatsal cinemade ci~ncia-ficci6. Desdels seus irdcis, unade les derivades
m6sfructfferes ha estat
arab el m6ndel cbmic.
AntoniGuiral,critic,
editor i guionistade c6mic, a m6sde comissari
de dlverses mostresde
temhticaStar Wars,ens
il.lusu’a, maimillordit,
sobre aquesta branca
deI fenomen."D’entrada, s’ha de dir que George Lucass’inspim en
C
les hist6riesil.lustrades
de FlashGordon.I des
del mateLxany en qu~
apareixla primerapel.llcula, el 1977,
comencena editar-se comic-booksde Star
Wars.Algunsadaptavenla pel.licula, uns
altres desenvolupaven
les seres pr6pies
hist6ries. Per6 sempresota el control de
Lucasfilm, mantenintuna certa coherbncia’: Guiral explicaque ena-eets anys1977
i 1978"foren molt popu]arsels c6mics
de Marvel’~una de les grans ffanqulcies
67
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PORTADA0 EL FENOMENSTAR WARS

PERSONATGES.
A la dreta d’aquestesrallies, el
personatgede PadrneAraidala, intepretat per Nathalie
Portrnanen la segona
trilogia. AI costal, CarrieFisher
e~la caracteritzaci6rn~ssexualde la PrincesaLeia.
Baix, els imprescindiblesC3PO
i R2D2.Finalrnent, un
fotograma
querecull el retorn a la sagade Harrison
Ford (HanSolo) i Peter Mayhew
(Chewbacca).

de l’edici6 d’histbries il.lustmdes. Un
~xit que toma a reproduir-se a propbsit
de l’estrena del nou episodi: l’ultim any,
Marvelha venut un rail16 d’exemplars als
Estats Units de la nova s~rie MarvelStar
Wars(editada a Espanya per Planeta),
que planteja la histbria des del prnicipi.
Ones xiires de vanda que corresponen
m6saviat als anys 80 i 90 del segle XX,
l’bpoca daurada del cbmic. Gniral assenyala que tem~tticament i est~tica el m6n
del cbmic i Star Warss’han retroalimantat
i influ’it mfituament. "Tem&ficament,
la influ~ncia ~s evident, el tema de les
guerres de l’espai ds prou popular perqu~
experimanti una revifada. Tamb~hi ha
niflu~ncia pel que fa a l’est~tica, al disseny
de les naus, de les tropes, dels personatge s". I tamb~hi ha vasos comunicantspel
que fa al ptiblic. "f~s evident que un dels
g~nerespreferits dels aficionats al cbmJ.c
ds el de la cibncia-ficci6. Perb si vens un
mili6 d’exemplars 6s evident que hi ha
tm percematge gran de seguidors de les
pel.ffcules de Star Warsque comprenels
cbmics sense set Hns grans aficionats ales
histbries il.lustrades’:
Corn a comissari d’exposicions, d’una
alua banda, Guiral ha pogut constatar la
forqa i la popularitat del fenomen."Star
Wars 6s una marca que coneix tothom,
fins i tot les persones que no van al cinema i no llegeLxen els cbmics. Quan muntes una exposici6 Star Wars, s’apropa un
tipus de pt~btic molt divers: els aficionats
al cbmic,els seguidors de la saga o fins i
tot els curiosos, perqu~ el que van a veure
ds molt espectacular’:
On revifamem arab "obres de gran
qualitat" i al qual hart contribffft dibuixants d’acf, comara els valencians
Sergio Abadi Salvador Larroca o el catal~
RarnonBachs. Tots tres treballen intensament per al mercat nord-americ~., per
a Marvel en el cas de Bachs (que tambd
ha it.lustrat unesaltres histbries) i per
aquesta mateixa editorial i unes altres
dels Estats Units pel que fa a Abadi Larroca. Tot just continuant maallarga t~adici6
d’exportaci6 d’autors a aquell mercat des
de la d~cadadels 60.
68
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La ’For~:a’ valenciana i eatalana
Arreude l’hmbit lingfiistic, coms’ha vist
ad6s quan parl&vemd’Alacant, no 6s
dificil tlobar acdvitats i enOtatsd’aficiohats que conreen articniadament la seua
afici6 per Star Wars. AI Pals Valenci&hi
ha l’Associaci6 Saga SkywatkerVal6ncia,
creada el 2003 arab l’objectiu de donar a
con6ixer tot all6 relacionat arab la saga
a ~’av6s de confer~ncies, cursos, tatters
o acres pOblics. Sense oblidar el vessant
lddic de tot plegat: "All6 m~simportant 6s
contribnir a la formaci6 d’una comtmitat
d’amics que puga reunir-se en esdeveniments i gaudir plegats de l’tmivers creat
per GeorgeLucas". AI seu Facebookse’ls
pot trobar convenientmentvestits dels
personatges Star Warsan les recents
jornades d’Macant.
Onespefit molt semblont guml’activitat de Star WarsCatalunya, una associaci6 hiperacfiva, present al Principat en
tot all6 que tinga relaci6 ambla saga:
confer~ncies, desfilades (en fan algunes
de molt reeixides, corn la desfilada anual
a l~rc de Triomf de Barcelona), salons
de c6mici un llarg etc~tera. IJn col.lectiu
que t~ corn a principal motor les ganes de
d~vertir- se. Onesparit hidic que, a l’igual
que els seus col.legttes valencians, combinan ambactivitats ben~fiques corn ara la
visita als hospitals i el repaltiment de joguines. D’alguna manera, ~mb~, parficipar d’aquestes coses ~s corn un return a la
infantesa. "Hemcontinuat sent hens, ens
hem disftessat comels personatges de la
pel.lfcula. Despr~sde tams anys, m~sde
30, ~s corn un estil de vida’~ confessava
¯¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯

en una telesdsi6 una de les components
de Catalunya Star Wars, Mireia Andreu,
caracteritzada comla princesa Leia en
la varsi6 m~scl/{ssica de ninica blanca i
pandnat esdl dama d’Elx. On petit parantesi sobre aix6: l’altra imatgede Leia, la
d’esclava arab una vestimenta explosiva,
tal corn apareix en El return delledi [vegeu fotografia en aquesta pb.gina} no serh
promocionada mai m(~s per Lucasfilm per
considerar-la sexista. Una decisi6 antmciada despr6s que Disney adqnidra els
drets de la companyia.Els fl.lustradors de
Marvel tampoc no podran dibuixar Leia
arab aquella indumenthria. La pol~imca
i breu s,estimenta fou subhastada i es va
adjudicar per 96.000 d61ars.
Marxandatge i col.leccionisme
Eapunt anterior ens serveix per abordar
tm altra vessant del fenomen,la dels pmductes ganerats per Star Wars. Videojocs,
jocs de taula o reproduccions dels personatges i objectes omplenles bo~gues de
joguines de tot el m6n, amb Lego com
a exemple paradigm&tic de connexi6
enn-e dues marques. I aquesta vegada, la
coincidbncia de la campan.va de Nadal
amb l’estlana d’Una nova esperan¢a augura tma gran ofensiva de productes Star
Warsque, let i fet, ja ha comenqat.Una
barreja de marxandatge i mitomania que,
indefectiblemant, ha generat un univers
paral.lel de col.leccionistes.
A prop del Mereatde lest~s, a Valbncia,
hi ha la botiga Fibromic, que dedica el
75 per cent dels productes que yen a Star
Wars. D’entrada, sembla una botiga norELTEMPS¯ 1 desembre
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real, per6 els articles que cont6 no ho s6n
tam. \~cent Estrelles, un col.leccionista de
la saga des de11998, nascut el 1975, munrO. el seu negoci l’any 2005per posar a
l’abast dels col.leccionistes productesdiffcils o impossibles d’aconseguir a Espanya.
Estrelles ha participat en un grapat de les
Star WarsCelebration, als Estats Units. 1
tamb6 ales prh~cipals convencions realitzades a Europa. Tampocdeixa de ~isitar
salons del cBmico jornades. Fins i tot ha
celebrat festes a la seua tenda ambactors
secundaris de Star Wars. La seua tasca
bhsica, 6s, per6, adquirir productes de tot
t~pus per als seus clients, col.leccionistes
procedentsde tot l’Estat.
Mentre parlem, un col.]eccionista de
mitjana edat i accent estranger adquixeix
espases lhser en miniatura per les seues
figures atm preu, 16gicament, assequible.
Per6 Estrelles ha arribat a vendmcromos
originals, signats pels seus dibuixants, per
2.500 d61ars. Coses que, a mesura que
passa el temps, van aubm~entantde valor.
Una petita reproducci6 de titani que es
reg~ava a la Star WarsCelebration d’lndianapolis, la m6sgran i nombrosaque
recorda Esn’elles, costava un temps despr6s 300 euros. I un R2D2de Nikon queli
cost~, 2.500 euros es troba ia a Intemet per
4.500, galreb6 e] doble. Estrelles mateix
no ha abandonat la seua pulsi6 corn a
col.leccionista: fa poc adquirl un pin-ball
de l’any 1992 per 1.500 euxos.
El Ilistat de rareses de Ficromic6s
esgntable: a m6s de cromos antics o una
de les primeres caixes de Lego, hi ha una
sbrie limitada de ninots de Luck
ker i Darth Vaderper al Dia del Pare del
2007feta als Estats Urdts. Articles dificils
de trobar. "Mantinc contacte arab colleccionistes nord-americans perqub hi
ha coses d’allS, que no ens arriben perqub
s’esgoten de seguida’; afirma el propietari
de la botiga. I encara hi ha filons per explotar: "La pregunta queens fem 6s per
qu/~ Play Mobilno t6 una lfnia Star Wars.
Segurament, per no pagar els drets, perb
si ho feren seria la bomba’:
Dins de cada col.Ieccionista hi ha un
fan. I sense arribar als extrems que ha
vist al lap6 ("els japonesos s6n l’hbstia,
una cosa increible"), Estrelles 6s molt
fan de Star Wars. I t6 molta fe dipositada en l’episodi x.,3I. "Tots pensemque
aquesta ser~ milior que l’anterior trflogia", diu esperam;at. El nou lema de la
immensafamflia Star [~,;ars: 1.1. Abrams,
no ens falles. ¯
ELTEMPS
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negatiu de 197.000 euros com a conse
qüència de l’ajust dels actius biològics.
El
PAÍS: España
FRECUENCIA: Diario
grup, que posseeix plantacions a l’Argen
PÁGINAS:
70
O.J.D.: 141874
tina i Espanya, preveu millorar la seva
INMA 683000
SAINZ DE BARANDA / ARXIU
rendibilitat amb una nova plantació
de 7280 €
TARIFA:
E.G.M.:
ABBiotics
entra
als
EUA
200 hectàrees. / Redacció
ÁREA: 294 CM² - 26%
SECCIÓN: ECONOMIA

100.000 dòlars mensuals (94.660 eu
durant el primer any de comercialit
Segons va anunciar ahir, aquest aco
representa l’entrada d’ABBiotics al
cat més gran del món en l’àmbit de l
medicina personalitzada. / Redacció
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GlassSur, que factura 4,2 milions i exporta el 40%, obre fàbrica a Cornellà

Vidre contra el foc

MAR GALTÉS
Barcelona

GlassSur, empresa especi
alitzada en sistemes de
protecció de vidres talla
focs, tancarà aquest any
amb unes vendes de 4,2
milions d’euros (davant 3,5
milions el 2014), dels quals
més del 40% procedeixen
de projectes realitzats a
l’exterior, principalment a
França, gràcies a un acord
amb una constructora
francesa, però també a Su
ïssa, Bèlgica i el Perú.
L’empresa va ser creada
fa cinc anys per David
Hernández i Miguel Ma
rín, tots dos amb experièn
cia prèvia en el sector. Ini
cialment van situar la seu a
Sevilla, on viu Marín, i ofi
cina a Barcelona, liderada
per Hernández. L’empresa
primer era comercial i va
créixer amb projectes i de

David Hernández i Miguel Marín

legacions a Madrid i París,
i ara acaba d’adquirir un
taller a Cornellà, d’una em
presa que va tancar, on
GlassSur fabricarà la ma

GLASSSUR

jor part dels perfils d’alu
mini i acer que s’acoblen
amb el vidre i que fins ara
feia amb tallers col∙labora
dors. La inversió per a

aquesta implantació in
dustrial supera els 150.000
euros, va explicar ahir
Hernández.
Actualment
GlassSur
ocupa 23 persones (“tots
amb contractes indefi
nits”, insisteix Hernán
dez). “Fem portes per a bi
blioteques, hospitals, mu
seus i centres culturals,
seus d’empreses i habitat
ges: són més cares que les
de xapa, però aprofiten la
llum i encaixen en projec
tes arquitectònics”, expli
ca.
GlassSur ha realitzat
projectes amb vidre al Pa
lau de la Música de Barce
lona i el Museu de les
Col∙leccions Reials a Ma
drid, i també a l’hotel Ro
lex de Ginebra i el Museu
Eastmann de Brussel∙les.
Actualment té previst
obrir una delegació pròpia
al Perú.c

Programa de Google per a 13 ‘startup’ catalanes
BARCELONA Redacció

Barcelona acull aquesta set
mana el programa Google
Launchpad, el campus ex
prés per a emprenedors de
què es beneficiaran 13 em
preses emergents tecnolò
giques amb base a la capital
catalana.
Després del seu pas per
Tel Aviv, París, Berlín, Lon
dres i Hèlsinki, la iniciativa
arriba a Barcelona per ter

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

cera vegada i oferirà un pro
grama intensiu de preacce
leració a aquestes 13 start
up amb la col∙laboració
d’Incubio, Barcelona Acti
va, Itnig i Connector.
L’objectiu d’aquest pro
jecte, que es durà a terme a
Almogàvers Business Fac
tory, és complementar els
coneixementsdelesempre
ses, ampliar les seves xarxes
de contactes i assessorarles
sobre les fases de desenvo

lupament, i tindrà mentors
com Marc Borràs (Idealis
ta), Silvia Pérez (Scytl) i
Jaume Clotet (KPMG).
Les 13 empreses que hi
participen són CreatorS
tats, Haptter, TimTul, Mar
ket in Cloud, Teamhood,
myABCKit, IBPIndex, Pop
sail, Doctor eBooking, Wo
onest, GymByHours, Alo
ha24 i Adwoow, que operen
en àmbits com el de l’esport,
la salut i l’educació.

Google Launchpad té una
setmana de durada i les se
ves cinc sessions es dedi
quenaabordarlesestratègi
es de producte, l’experièn
cia de l’usuari, el màr
queting i el rol de la
tecnologia. La formació ani
rà a càrrec de 50 mentors
procedents de companyies
tecnològiques d’èxit, firmes
consolidades d’altres seg
ments d’activitat i entitats
en l’òrbita startup.c
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John Rutter agita el Palau
El prestigioso compositor británico dirige con sus propias obras a las corales del Orfeó Català y a la Oruestra Camera Musicae
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CÉSAR LÓPEZ ROSSELL / BARCELONA

DOMINGO, 29 DE NOVIEMBRE DEL 2015 - 16:42 CET

Un chute de jubilosa energía sacudió la noche del jueves la ‘casa dels cants’. La presencia del compositor británico John Rutter (Londres,
1945) para dirigir sus propias obras al frente del Cor de Noies y el Cor Jove del Orfeó Català y la Orquestra Camera Musicae será
recordada como una de las más estimulantes citas corales recientes.
Al final de la sesión, un público cautivado por el ecléctico y alegre estilo del autor y la vibrante interpretación de los ‘cantaires’ y músicos
batió durante varios minutos acompasadas palmas para unirse a la celebración que los artistas habían vivido sobre el escenario. La
brillante arpista Catrin Finch y la soprano Elin Manahan Thomas elevaron con su participación el nivel de la velada.
Rutter, uno de los más reconocidos autores del mundo coral contemporáneo, demostró su carisma como director y su dominio del
repertorio elegido. El músico supo contagiar con la expansiva vitalidad de su música a unos intérpretes felices de ser transmisores de tan
personales como alegres composiciones. La primera fue ‘Look at the world’, escrita para conmemorar el 70 aniversario del Consejo para la
Protección de la Inglaterra Rural.
La fuerza de este himno de defensa del medio ambiente, interpretado en catalán, emocionó a una sala entregada. “Mira el món, mira el que
t’envolta/ mira el món i admira’t del que veus. / Mira el món, tanta bellesa i joia/ i tants miracles trobareu arreu”. Pero el encanto de estas
melodías no impidió que la interpretación de la ‘Suite lyrique’ brillara con luz propia. Compuesta para cuerda y arpa, permitió el
lucimiento de la citada Finch, prodigiosa con un instrumento explotado en sus capacidades máximas pero bien arropada por la cuerda
orquestal.
Espléndida fue su versión del ‘Magnificat’, inspirada en las fiestas en honor de la Virgen que se celebran en países como España, México y
Puerto Rico, que es una explosión de alabanza, alegría y confianza en Dios. Llena de color y contrastes pero también de equilibrio entre
voces y orquesta, con intervención de la soprano como María, fue acogida con entusiasmo. Una preciosa propina, con una plegaria del
autor interpretadas por arpista y cantante, redondeó una gran velada.
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MÁS INFORMACIÓN EN VÍDEOS

Vídeos relacionados con el artículo : John rutter - The Peace of God (Clip)
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(MAISONS DU MONDE)

¿Se pueden hacerllamadas sin tener tarjeta SIM? ¡Ahora sí! (TECNOLOGÍA)
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