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ra fa just un any, El Punt Avui aplegava
milers de persones al parc de la Deve-

sa de Girona en un concert que es presen-
tava com una rèplica del que el mateix diari
havia organitzat vint anys abans en suport
dels independentistes detinguts pel jutge
Garzón poc abans dels Jocs Olímpics de
Barcelona 92. El concert de fa un any va ser
un esdeveniment d’àmbit nacional, un crit
a la llibertat, al dret a decidir dels catalans i
es va convertir en el punt de partida d’una
sèrie de mobilitzacions ciutadanes que
s’han anat reproduint al llarg de tot el terri-
tori. Dos mesos després del II Concert per
la Llibertat, un milió i mig de persones sor-
tien al carrer a celebrar la Diada més reivin-
dicativa de la història recent. Fa tot just un
mes, més de setanta mil catalans van cla-
mar per la llibertat al Camp Nou en un con-
cert que, en forma de mosaic, va cridar
“Freedom Catalonia 2014”. I d’aquí a res ar-
rancarem el nou curs amb una cadena humana
que travessarà la nació de dalt a baix fent que
més de 400.000 catalans es donin la mà i mostrin
al món la seva ferma voluntat de decidir el seu
futur.

És el triomf de la societat civil. Catalunya bate-
ga i als seus pobles i ciutats s’organitzen cente-
nars, milers d’actes festius, reivindicatius i di-
vulgatius en una mateixa direcció. I és impor-
tant no afluixar. Aquest cop és el carrer qui mar-
ca el full de ruta de la classe política i, per primer
cop en molts anys, els catalans tenim la sensació
que el futur és a les nostres mans. Que el podem
forçar, que el podem tombar, que el podem con-
duir i que el somni es pot convertir en realitat. És
per això que El Punt Avui hi torna; perquè volem
formar part de la història i perquè no ens podem
quedar quiets davant les enormes expectatives

A

que ara mateix hem generat entre tots. Aquest
dissabte toca ser a Girona. Us toca ser-hi. Amb
la complicitat d’actors i cantants, i d’un munt
de voluntaris, anunciants, patrocinadors i col-
laboradors, volem que la Devesa de Girona torni
a ser una mostra d’aquest triomf de la societat
civil. Aquest cop, amb un to més familiar i festiu,
però sense oblidar-nos del tram final en forma
de concert, milers de catalans tornaran a ex-
pressar la seva voluntat de convertir-nos en una
cosa tan simple i tan complicada alhora com és
un país normal, un país com qualsevol altre on
els ciutadans puguin viure en llibertat i amb
dignitat.

Xevi Xirgo
Director d’El Punt Avui

El triomf de la societat civil

Un moment del festival de l’any passat / M. LLADÓ

III Festival Catalunya vol viure en Llibertat i amb Dignitat Edita: GRUP HERMES. Dipòsit legal: GI-1156-2013
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Imatge de la festa concert a la Devesa, el juliol del 2012 / MANEL LLADÓ

MIQUEL RIERA
● La reivindicació d’un millor
futur per a Catalunya, que, des-
prés de la gran manifestació de
l’últim Onze de Setembre, ha
tingut un últim esclat en el
Concert per la Llibertat cele-
brat al Camp Nou de Barcelona
el 29 de juny passat, té una no-
va cita a Girona aquest dissab-
te, 3 d’agost, en el III Festival
Catalunya vol viure en llibertat

Després del Camp
Nou i abans de la
Via Catalana,
Girona acull el III
Festival Catalunya
vol viure en llibertat
i amb dignitat

Fent camí cap a la llib
i amb dignitat que se celebra al
parc de la Devesa, organitzat
per El Punt Avui. El festival ha
de servir per agafar forces de
cara a la Via Catalana, la gran
cadena humana que, organit-
zada per l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC), travessarà el
país des del Pertús fins a Alca-
nar l’11 de setembre vinent.

El III Festival Catalunya vol
viure en llibertat i amb dignitat
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té per objectiu mobilitzar no-
vament la societat civil, amb
una celebració lúdica i reivin-
dicativa alhora. Es tracta de
respondre de manera festiva
als atacs que es produeixen
contra la voluntat de decidir, i
també de fer una crítica a les
desigualtats socials que la crisi
està fent cada cop més visibles.

Aquest és el tercer festival per
la llibertat que organitza El

Punt Avui. El concert del 2012
es va muntar coincidint amb el
vintè aniversari d’un altre fes-
tival multitudinari que, en el
mateix escenari, es va fer per
protestar per la detenció
indiscriminada d’independen-
tistes catalans només pel fet de
ser-ho.

El juliol del 1992, s’acabaven
d’inaugurar els Jocs Olímpics
de Barcelona quan el jutge Bal-

Posarem de
manifest les
desigualtats socials
que la crisi fa més
visibles

Respondrem de
manera festiva als
atacs contra la
voluntat de decidir

ertat
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tasar Garzón va ordenar la de-
tenció de més de quaranta per-
sones en una operació preven-
tiva de gran càrrega ideològica.
Llavors, la ciutadania també va
respondre massivament a la
convocatòria del concert, orga-
nitzat per primer cop sota el le-
ma Catalunya vol viure en lli-
bertat. L’any passat, es va orga-
nitzar la segona edició del festi-
val, que va reunir de nou cap a
quinze mil persones i un munt
d’artistes a la Devesa de Giro-
na, en una gran jornada reivin-
dicativa i festiva. Va ser la gran
prèvia de la gran manifestació
que l’Onze de Setembre va re-
unir cap a dos milions de per-
sones als carrers de Barcelona.

Enguany, el festival s’ha si-

tuat després de la celebració
del Concert per la Llibertat al
Camp Nou, un gran esdeveni-
ment que va tenir la participa-
ció destacada d’El Punt Avui.

Efectivament, el diari va pa-
trocinar, amb la col·laboració
d’uns quants milers de lectors,
el gran mosaic Freedom Cata-
lonia 2014 que tots els espec-
tadors presents al Camp Nou
van desplegar coincidint amb
la mitja part de l’espectacle.
Centenars de milers de carto-
lines grogues, vermelles i bla-
ves per fer sentir al món el
clam de tot un poble.

Durant el festival d’enguany,
els assistents composaran un
nou mosaic amb la xifra 2014,
demanant que la consulta so-

bre la independència es faci
l’any vinent.

Cadena humana
El festival enllaçarà també
amb la Via Catalana, la gran
cadena humana que, orga-
nitzada per l’ANC, serà de nou
un gran clam al món perquè
conegui les aspiracions
catalanes. És per això que, co-
incidint amb el desplegament
del mosaic 2014, es formarà, al
recinte del festival, una gran
cadena humana concèntrica
per donar suport a la iniciativa
de l’ANC. Durant la jornada
també es podran recollir els
lots –samarreta, fulard i adhe-
siu– per formar la gran marea
groga de la Diada.

Participants a la cadena humana que el 27 de juliol va unir Sant Adrià de Besos i Montgat. / ANDREU PUIG
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Nou hores de
festa i de
reivindicació
Estelada gegant, rebuda del ‘rei’, cadena
humana, cercavila, Firacat i actuacions,
de les 5 de la tarda fins a la matinada

EL PUNT AVUI
● La iniciativa del festival Cata-
lunya vol viure en llibertat i
amb dignitat vol ser un verita-
ble clam popular a favor d’un
futur millor per al país. I com
que es tracta d’aplegar el mà-
xim de voluntats possible,
s’han previst nou hores d’acti-
vitats per a tots els públics.

L’escenari escollit és nova-
ment el parc de la Devesa de
Girona, on l’any passat ja es
van aplegar milers de perso-
nes. La festa d’enguany co-
mençarà amb la cercavila que
arrencarà a les cinc de la tarda
de la plaça de Catalunya de la
ciutat i que, amb l’actuació de
diversos grups, passarà per al-
guns dels carrers importants
de la ciutat abans d’arribar al
parc de la Devesa. A part dels
elements tradicionals de qual-
sevol cercavila, en aquesta
també es passejarà una gran
estelada desplegada, que serà
entregada a l’alcalde de Giro-

na, Carles Puigdemont.
A la mateixa hora que co-

menci la cercavila, ja al recinte
del festival, es farà l’acte de
benvinguda, a càrrec de la xa-
ranga Damm-er, i s’obriran les

atraccions i els inflables gratu-
ïts per als més petits. Al mateix
recinte hi haurà una fira d’enti-
tats i empreses de productes de
la terra –amb un centenar de
parades– i l’escenari per a les
diferents actuacions musicals.

A 2/4 de 6 de la tarda, hi hau-
rà l’audició de sardanes, amb la
Cobla Ciutat de Girona que,
entre altres, interpretarà La

L’escenari serà
novament el parc de
la Devesa, on l’any
passat ja es van
aplegar milers de
persones

10 ·



Una de les imatges del concert reivindica-
tiu que El Punt Avui va organitzar l’any

passat / MANEL LLADÓ

· 11
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Santa Espina. Una hora més
tard, a 2/4 de 7, està prevista la
hissada de la bandera estelada,
cinc metres sobre l’escenari,,
mentre Poble que Canta inter-
preta El cant de la senyera.

Tot seguit, hi haurà el festival
infantil amb Jordi Tonietti, ba-
llada de gegants i capgrossos i
l’actuació del grup Macedònia.
A les 20:14 del vespre, serà el
moment d’alçar un mosaic
simbòlic amb la data 2014 i de

muntar una cadena humana
amb rotllanes concèntriques,
mentre Poble que Canta inter-
preta Els segadors. I a continua-
ció, les presidentes d’Òmnium
Cultural, Muriel Casals, i de
l’Assemblea Nacional de Cata-
lunya, Carme Forcadell, faran
els seus respectius parlaments.

El següent bloc d’activitats
serà musical, amb les actua-
cions dels grups Acció, La Porta
dels Somnis i Andreu Rifé . Cap

a les deu de la nit s’ha previst
l’arribada del rei Toni Albà, que
serà rebut amb un mar d’este-
lades i farà un parlament.
L’acompanyaran els Xirois i la
marxa reial serà Jo vull ser rei,
d’Els Pets.

A partir de llavors, continua-
ran les actuacions musicals
amb Le Croupier, Pere Tàpias,
Quim Vila, Glaucs, 9son,
Lax’n’Busto i Deskarats. El preu
de les entrades és de 12 euros

Actuacions musicals, fira de productes de la terra i activitats infantils en l’edició del 2012 / M. LLADÓ / A. PUIG
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per als adults i de 2 euros per
als menors de 12 anys.

Per als subscriptors d’El Punt
Avui, el preu serà de 6 euros, i
per als col·laboradors, de 8.
Igual que en l’edició de l’any
passat, les entrades es podran
adquirir en línia a través del
lloc web www.elpuntavui.cat.
Si es compren a la taquilla, val-
dran 20 euros per als adults,
mentre que el preu per als nens
es mantindrà en 2 euros.

● Òmnium Cultural; Assem-
blea Nacional Catalana; Con-
vergència Democràtica de Ca-
talunya; Esquerra Republicana
de Catalunya; Associació de
Municipis per la Independèn-
cia; Plataforma per la Llengua;
Joventuts d’Esquerra; Joven-
tuts Nacionalistes de Catalu-
nya; Cercle Català de Negocis;
UGT Catalunya; Candidatura
d’Unitat Popular; Reagrupa-
ment; Girona FC; Fundació
Catalunya Estat; CCOO Catalu-
nya; Solidaritat Catalana per la
Independència; Joves per la
Independència; Plataforma
Pro Seleccions Esportives Ca-
talanes; Associació Llengua
Nacional; Ara o Mai!; Unigiro-
na; GEiEG; Som Escola;
Amics de la Unesco de Giro-
na; Sobirania i Progrés; Unió
Democràtica de Catalunya;
Institut Nova Història; Plata-
forma pel Dret de Decidir; Te-
levisió de Girona; Fundació
Valvi; Pacte Nacional per l’Au-
todeterminació.

● La Cristina Farreras, de 17
anys i veïna de Sant Gregori, és
una de les imatges més cone-
gudes del concert que El Punt
Avui va organitzar l’any passat,
ja que la seva imatge amb la
bandera estelada va sortir en di-
ferents informacions del festival

Cristina Farreras amb l’estelada /  LLUÍS SERRAT

i s’ha utilitzat per a plafons i
anuncis. El germà de la Cristina
la va aixecar a coll i ella va des-
plegar l’estelada en un moment
que va quedar enregistrat per la
càmera del fotògraf Lluís Serrat.
La noia no faltarà a la nova cita
del festival.

La protagonista del cartell del festival

Col·laboradors
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EL PUNT AVUI

La cercavila de l’estelada

● La cercavila que dóna inici al
III Festival Catalunya vol viure
en llibertat i amb dignitat co-
mençarà a les cinc de la tarda a
la plaça de Catalunya de Girona
per dirigir-se fins al parc de la
Devesa. Hi participaran les co-
lles Fal·lera Gironina, Capgros-
sos de Santa Eugènia, Gegants
del Tros de Solsona, Gegants de
Sarrià i Xirois.

Just a aquella hora, a la Deve-
sa, es farà l’acte d’obertura de la
festa a càrrec la xaranga Damm-
Er. Les taquilles ja estaran ober-
tes des de les 4 de la tarda.

La cercavila acompanyarà un
grup de voluntaris portadors
d’una estelada gegant de 4,20 x
2,60 metres, que, quan la comi-
tiva arribi al recinte del festival,
s’entregarà a l’alcalde de Giro-
na, Carles Puigdemont.

La Natació Catalana per la In-
dependència, que s’ha donat a
conèixer i està aprofitant el
mundial de natació que es fa a
Barcelona per fer pedagogia del
país i dels seus símbols, i que
contribueix a fer arribar al món
la reivindicació de sobirania de
Catalunya, seran els encarregats
de portar l’estelada. Els ajuda-

Gegants, capgrossos i una gran estelada per començar la festa

ran, braç a braç, militants inde-
pendentistes amb molts d’anys
de lluita que van ser represaliats
el 1992 pel jutge Garzón en una
operació contra l’independen-
tisme català, fet que va provocar
l’organització del primer con-
cert Catalunya vol viure en lli-
bertat impulsat per aquest diari.

A les 18.30 està previst que
l’estelada s’hissi al costat del

gran escenari del concert men-
tre El Poble que Canta interpreti
El cant de la senyera.

El recorregut serà: plaça Cata-
lunya, rambla de la Llibertat, Ar-
genteria, pont de Sant Agustí,
plaça de la Independència,
avinguda Ramon Folch i passeig
de la Devesa fins al recinte del
festival. En arribar, hi haurà una
ballada de gegants.

Una gran bandera estelada en la manifestació de l’Onze de Setembre de
l’any passat a Barcelona / REUTERS
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EL PUNT AVUI

Un mosaic reivindicatiu
● Un dels moments més cul-
minats del III Festival Catalu-
nya vol viure en llibertat i amb
dignitat arribarà a les 20.14, un
cop acabades les actuacions de
Jordi Tonietti i de Macedònia.
Es prepararà un gran mosaic
amb el número 2014, el del tri-
centenari de la derrota catala-
na del 1714 i el de l’any que està
previst que es consulti el poble
de Catalunya sobre el seu futur.

I es farà també un assaig de
cadena humana, en suport de
la Via Catalana cap a la Inde-

Es farà un gran
mural amb el
número 2014

pendència que travessarà tot el
país l’11 de setembre.

El mosaic del 2014 serà de co-
lor groc amb els quatre núme-
ros en vermell. Tindrà unes mi-
des de 24 metres d’ample per
16 metres d’alt, es farà amb car-
tolines de 60x42 cm, que s’en-
tregaran al públic a l’entrada al
recinte, i està previst que s’alci

quan falti un minut per a un
quart de nou, és a dir, a les
20.14 h.

Per fer aquest mosaic, que es-
tarà envoltat de rotllanes que
simbolitzaran la cadena huma-
na, es necessitaran 1.539 per-
sones, de les quals 421 seran les
que es constituiran en els qua-
tre números. Mentre s’executi
el mosaic sonarà Els segadors
en les veus de Poble que Canta i
després hi haurà parlaments
de Carme Forcadell, de l’ANC, i
de Muriel Casals, d’Òmnium
Cultural.

El 2014 del gran mosaic que, patrocinat per El Punt Avui, es va fer al Camp Nou el 29 de juny / JOSÉ CARLOS LEÓN
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EL PUNT AVUI

Gresca
familiar
amb tots
els serveis

● L’objectiu d’organitzar una
activitat festiva i reivindicativa
perquè en pugui gaudir un pú-
blic de totes les edats s’ha con-
cretat en una oferta lúdica es-
pecialment pensada per a les
famílies amb nens.

La mainada tindrà un paper
protagonista en el festival i,
com l’any passat, s’ha previst la
instal·lació de diverses atrac-
cions i inflables per als més pe-
tits, que seran gratuïtes i fun-
cionaran fins la mitjanit.

Al mateix temps, al recinte
del festival hi haurà un complet
servei de bar, amb menjar i be-
gudes a un preu popular.

S’utilitzaran milers de gots
commemoratius del festival,
grocs i amb el lema Catalunya

Hi haurà atraccions
gratuïtes per als petits
fins a la mitjanit, i
servei de bar amb
preus populars

vol viure en llibertat, que es po-
dran comprar, si vol prendre
alguna cosa. Els recipients,

l’import dels quals es tornarà a
qui els retorni, tenen una capa-
citat de 40 cl.

Un dels inflables instal·lats l’any passat / A. PUIG

113093/1077258®
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Es podran recollir
els lots per a la
cadena humana

EL PUNT AVUI

Suport a la marea groga
● El III Festival Catalunya vol
viure en llibertat i amb dignitat
dona total suport a la Via Cata-
lana que l’Assemblea Nacional
de Catalunya prepara per a l’11
de setembre. De fet, durant la
festa es muntarà una gran ca-
dena humana dins del mateix
recinte que servirà de connexió
per al gran acte sense prece-
dents que es farà per la Diada.

També hi haurà la interven-
ció de la presidenta de l’ANC,
Carme Forcadell, que com la
d’Òmnium Cultural, Muriel
Casas, farà un parlament cap a
un quart de nou del vespre. Fi-
nalment, al mateix recinte es
podran recollir els lots prepa-

rats com a elements distintius
de la cadena humana, com-
postos per una samarreta,
una banderola i un adhesiu,
que ajudaran a finançar
la complicada lo-

gística de l’esdeveniment. El
preu del lot és de 12 euros i es
pot adquirir a www.llibertat-
dignitat.cat o trucant al telèfon
902 22 10 10.

Un detall de la cadena humana que es va fer a Montblanc aquest juliol. / JOSÉ CARLOS LEÓN
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www.sonoraudifonos.comCentre Auditiu Especialitzat

Pl. Calvet i Rubalcaba, 4
17001 GIRONA

Tel. 972 20 06 64

Vilafant, 8
17600 FIGUERES 
Tel. 972 50 93 51

Rambla Hospital, 40
08500 VIC

Tel. 93 885 35 38
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Nou accés a 
l’autopista 
AP-7

Riu
 T

er

Pavelló
de Fontajau

Pont de
Fontajau

Passera
per a vianants

Palau
de Fires

Auditori Camp

de Mart
Bar

Ubicació
del concert

Joaquim Vayreda

Passeig de

VIALS DE 
FONTAJAU

PAVELLÓ
DE FONTAJAU

ROTONDA
TAIALÀ

VIALS DE 
LES HORTES

A
v. Josep Tarradellas

PASSEIG DE LES
RIBES DEL TER

Rambla Xavier 

Plànol del festival i pàrquings gratuïtsPlàPlàlànol dlànol ddel festdel fest quingsquingsquiquingsngs gragratuïatuïgragratuïtuïtstststspàrpàrqval iival ististiival ival i pàri pàrPlànol del festival i pàrquings gratuïts

Bar
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Cinema

Cadires

Sardanes

BarBarBar

Fira

Inflables i jocs

per a la m
ainada

Escenari

ENTRADA

PARC DE LA DEVESA

Rda. Ferran Puig
Av. de

Ramon Folch

e la Devesa

COSTAT ANTIC
FIRAL DEL BESTIAR

PONT DE
LA BARCA

COPA

VIALS DE
ST. PONÇ

Pont de
la Barca

Pont de
França

CAN SARASA

Cugat

BarBarBar
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18.30 h

17.30 h

El programa del festival
CERCAVILA I OBERTURA DE 
PORTES
• Benvinguda a càrrec de la 

Xaranga Damm-er
• Obertura de les atraccions per 

a la mainada i del centenar de 
parades del Firacat

• Cercavila des de la plaça 
Catalunya fins a la Devesa 
amb Fal·lera Gironina, 
Capgrossos de Santa 
Eugènia, Gegants de Sarrià, 
Gegants del Tros de Solsona 
i Xirois

• Passejada amb una estelada 
gegant 

• Lliurament de l’estelada a 
l’alcalde de Girona a 
l’entrada del recinte 

AUDICIÓ DE SARDANES
• Cobla Ciutat de Girona 

Interpretarà 3 sardanes per 
ballar, 1 de lluïment i ‘La 
santa espina’

HISSADA DE L’ESTELADA
• EL POBLE QUE CANTA  ‘El 

cant de la senyera’ 
• Inici del festival infantil amb 

JORDI TONIETTI
• Ballada de gegants i 

capgrossos 
• Actuació de MACEDÒNIA

17.00 h
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02.00 h

22.25 h

23.50 h

20.00 h

20.30 h

22.05 h LE CROUPIER
PERE TÀPIES 
QUIM VILA

GLAUCS
9SON
LAX’N’BUSTO
DESKARATS

Final del festival i tancament 
del recinte

MOSAIC I CADENA HUMANA
• A les 20.14 h alçarem un 

mosaic simbòlic. L’envoltarà 
una cadena humana de 
rotllanes concèntriques

• EL POBLE QUE CANTA 
interpretarà ‘Els segadors’

• Parlament de Muriel Casals i 
Carme Forcadell

ACCIÓ
LA PORTA DELS 
SOMNIS
ANDREU RIFÉ

ARRIBADA DEL REI 
ALBÀ
• Recepció amb un mar 

d’estelades
• L’acompanyaran Els 

Xirois
• La marxa reial serà ‘Jo 

vull ser rei’, d’ELS PETS

EL
 P

O
B

LE
 Q

U
E 

CA
N

TA

A
CC

IÓ

LA
 P

O
R

TA
 D

EL
S 

 S
O

M
N

IS

A
N

D
R

EU
 R

IF
É

LE
 C

R
O

U
P

IE
R

Q
U

IM
 V

IL
A

9S
O

N

LA
X

’N
’B

U
ST

O

D
ES

K
A

R
A

TS

P
ER

E 
TÀ

P
IE

S 
G

LA
U

CS

TO
N

I A
LB

À



28 ·

REDACCIÓ

Els productes de la terra
● Un centenar de parades de
diferents entitats i de produc-
tes de la terra es podran visitar
en el recinte del festival, l’espai
Firacat. Ubicat entre l’esplana-
da de davant de l’escenari i la
zona on hi haurà les atraccions
infantil, s’hi podran trobar tota
mena de productes relacionats
amb el territori i el sobiranis-
me, amb una presència desta-
cada dels senyals d’identitat,

La Firacat inclou un
centenar de
parades amb tot
tipus de productes
sobiranistes

com ara la bandera estelada.
El públic assistent hi podrà

trobar des de roba a joies o sa-
bates, passant per tota mena
de marxandatge català. Si vo-

leu un bodi per a nadó amb
l’estelada, jocs de cartes cata-
lans o un casc de moto inde-
pendentista, entre molts altres
objectes, Firacat és el lloc on
heu de buscar. També hi haurà
una presència destacada de
productes elaborats a casa nos-
tra, com ara neules, cerveses o
altres begudes i licors. Sense
oblidar l’oferta de llibres i pro-
ductes de disseny.

Una de les parades del festival de l’any passat / ANDREU PUIG
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Les parades del Firacat

Empresa Categoria Empresa Categoria
Catcreacions Joies
Vamcats Sabata esportiva
Catalunyam Samarretes
Rauxa Catalana Bodis per a nadons
Cartes Catalanes Cartes i jocs de taula
Edicions del Pirata Editorials
Mercatalà Roba esportiva
Oniri.cat Marxandatge
Horacat Rellotges
XBEstudi Samarretes
Productes de la Terra De tot

La Polsera Catalana Polseres 
Polsera Catalana Polseres 
A New State Dessuadores
Cool Catalans Samarretes
Samaterra Samarretes
Quin Cacau Samarretes
Ncatalà Rellotges
XiD Creacions, Els Ton's Roba
Ass. Amics de la República Catalana De tot 
Motards Independentistes Prod. motoristes
Rellotges Temax Rellotges

Esther Gilart Galindo Garrapinyades
AlterEgo Banyoles Creps
Begudes de la Terra (Iniciatives 
Jàssera)

Begudes 

Barretina Catalana Licors i cerveses
La Paradeta Independentista Samarretes
CadiRoig Samarretes i pins
Ismael Casanovas Samarretes
Heura Artesania Artesania

Xecna Begudes i salsitxes
Carlos Vila Davantals

Catalunya 1714 (Benditas Marcas) Dessuadores
Mercè Oller Costa Davantals i llençols
PubliObsequi L'Ocelleta Marxandatge
Associació Juvenil El Garbell Associació
Iconna Fotògrafs
Espai31 Llibres cultura popular
TC Equipacions Giroestelada
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Empresa Categoria

Empresa Categoria

Tot Motxilles Motxilles
Catsenyera (empresa Lorak SA) Senyeres
República Catalana De tot 
Momo Disseny Pins 
Antoni Conesa Mapes antics
Petites Joies Joies
Samarreta Catalana Samarretes
La Samarreta Catalana (Extrabold) Samarretes
Indi's folls Samarretes tècniques
Art Gràffic (samarreta.cat) Samarretes
Carnet Català Carnet català
El Cargol Indepe Marxandatge cargol
Partisano Marxandatge
Club 1714 Marxandatge
Tocant el Crostó Disseny
Decorgraf Disseny

Estelcat Estel
Corbata Catalana Corbates
Lleurem Tradillibreria Llibres
Xurreria El Sol Xurros
Casa Graupera Neules

Volem Pa amb Oli Samarretes
La Nostracat.cat (Troyan Wear) Samarretes
Tallaferro Música
Galí Rajolers i Districeràmic Ceràmica

Catalanes Flips Xancletes
Espardenya't Espardenyes
Josep Giribet De tot

Plataforma pel Dret de Decidir

Agència del Cens Nacional del Poble 
Català i Pacte Nacional per 
l’Autodeterminació

Entitat catalanista

Entitats catalanistes

Reagrupament Partits polítics
Pro Seleccions Esportives Catalanes Entitat catalanista

ERC Partits políticsPartits polítics
Assemblea Nacional Catalana - 
Cristians per la Independència

Entitats catalanistes

CCOO Sindicats
Solidaritat Catalana Partits polítics
Càritas Girona Tercer Sector

Entitat Categoria

Monna Cistells
Sota Joies
Sostencat Tops
Pecumar Caganers
El Magatzem Català De Tot
Tecnoprevent De Tot

Assemblea Nacional Catalana Entitat Catalanista
Ara o Mai Entitat Catalanista
Plataforma per la Llengua Entitat Catalanista

Assumpta Mas Barretines
Ferro Disseny Estelades amb ferro
Montse l’Artesana Xurreria
Teixits Agell Complements de la llar
Mel Viadiu Productes apícoles

Casal independentista de Salitja Entitats catalanistes
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EL PUNT AVUI

Rebrem el ‘rei’ Albà
● En un acte que té com a lema
la llibertat no podia faltar una
autoritat com el rei Toni Albà,
que serà el protagonista d’un
dels moments estel·lars de la
jornada. El monarca més hila-
rant de l’escena catalana farà la
seva entrada al recinte a partir
de les deu de la nit. Ho farà dalt
d’un vehicle, acompanyat pels

El monarca més
popular de l’escena
catalana arribarà
entre estelades i al
so de ‘Jo vull ser rei’

tambors de Xirois i a ritme de la
cançó Jo vull ser rei d’Els Pets.
Està previst que el públic el rebi

amb un mar d’estelades.
L’assistència del rei Albà servi-
rà per presentar públicament
la doble sèrie que sobre els Bor-
bons publicarà El Punt Avui
durant l’agost. El rei més popu-
lar del teatre i la televisió cata-
lanes farà de padrí, doncs,
d’aquests reportatges, que es-
devindran llibre a partir del
mes de setembre.

Toni Albà, en el seu paper de rei, que l’ha fet famós arreu del país / EL PUNT AVUI
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El diari repassa en
dues sèries els afers
sexuals i financers
dels Borbons

EL PUNT AVUI

Agost de rei a El Punt Avui

● Els Borbons esti-
uejaran aquest any a
El Punt Avui. El diari
publicarà cada dia,
del 7 al 31 d’agost,
una doble sèrie per co-
nèixer a fons la història
de la dinastia borbònica.
Un total de 50 capítols que es

recolliran en dos llibres que es
posaran a la venda l’1 i el 8 de
setembre. Es tracta d’Els Bor-
bons en pilotes, sobre la vida se-
xual i sentimental de la dinastia
que regna des del segle XVIII, i
Les pilotes dels Borbons, sobre
els negocis financers de la fa-
mília reial. En la sèrie han par-
ticipat dinou autors i nou di-
buixants.
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“La gent ara està més sensible”
● El festival Catalunya vol viure
en llibertat i amb dignitat per-
metrà a la Cobla Ciutat de Giro-
na compartir escenari amb
bandes de pop, rock i ska amb
què no solen tocar. “No és gens
habitual, és clar –diu el fiscorn
Joaquim Burjachs–. Solem ac-
tuar sols, en audicions de sar-
danes o en concerts amb altres
artistes, però no d’aquesta me-
na. Però no és cap problema, ja
que la cobla sol estar molt en-
casellada i un concert així ens
pot ajudar a fer-nos entendre.”
Els músics combreguen plena-

Cobla Ciutat de Girona

GUILLEM VIDAL

ment amb els objectius del fes-
tival. “Aquest concert és una
iniciativa que està molt bé

–opina Burjachs–. Propostes
culturals com un festival
d’aquestes característiques
ajuden a fer més atractives
reivindicacions com ara la lli-
bertat o el dret a decidir.”

És en les ballades de sarda-
nes d’arreu del país en què es
pot visualitzar amb més clare-
dat aquest clam de llibertat, la
qual cosa no ha passat des-
apercebuda a aquesta cobla gi-
ronina. “Fa temps que, en l’am-
bient de les audicions sarda-
nístiques, es nota que la gent
està més sensible”, assegura
Burjachs.

� Fundada el 1975. La cobla
és dirigida per Jesús Ventura i
la integren Joaquim Burjachs
(fiscorn), Òscar Sánchez
(flabiol), Felip Morales i David
Plans (fibles), Josep Coll i
Jordi Pujol Casademunt
(tenores), Joan Remacha i
David Hidalgo (trompetes),
Francesc Sala (trombó),
Alberto Rodríguez (contrabaix)
i Salvador Salla (fiscorn).

La Cobla Ciutat de Girona oferirà una ballada de sardanes al parc de la Devesa de Girona / EL PUNT AVUI
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“La nostra revolució és cultural”
● Jordi Tonietti actuarà per se-
gona vegada al Concert per la
Llibertat i creu que s’ha avan-
çat respecte fa un any. Consi-
dera que “la responsabilitat és
del poble de Catalunya i els po-
lítics han d’anar al darrere”. “La
nostra revolució és la de famí-
lies que surten al carrer a can-
tar i saltar, a fer activitats cultu-
rals i penjar estelades al balcó.
És una revolució cultural i in-
tel·lectual que té molta més
força. El tema dels tancs està
fora de lloc, és impensable.
Som europeus i és un procés

Jordi Tonietti

JORDI ALEMANY

sense retorn.”
Hi ha gent que diu que l’inde-

pendentisme ara és una moda.
Ha estat latent durant anys. I no

en fa dos, sinó cinquanta. I
m’agradaria que alguna gent del
PP, o tertulians que parlen de la
deriva separatista o de muntat-
ges del Mas, em preguntessin per
què un pare de família nombrosa
de 51 anys com jo és indepen-
dentista. M’agradaria poder ex-

plicar-los-ho. El que no pot ser és
que ens criminalitzin. No em
considero separatista, perquè no
m’haig de separar d’un lloc on no
em sentiré mai a gust. Catalunya
ha de tenir el seu propi estat per
projectar fora tot el seu potencial.
I des d’un petit país és més fàcil
de gestionar. Amb la llibertat de
Catalunya serà més fàcil que tin-
guem més bon rotllo amb tots els
països, incloent-hi el poble espa-
nyol, i podrem ajudar-los a can-
viar el seu model. No té res a veu-
re voler ser amb no voler ser una
altra cosa. No és estar en contra
de ningú.

� Animador infantil. El músic i
animador infantil Jordi Tonietti
ja fa trenta anys que és a l’ofici.

Jordi Tonietti, al centre, amb els músics que l’acompanyen habitualment / EL PUNT AVUI
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“Lluitem per allò que creiem”
● El grup Macedònia no s’han
pogut treure del cap el concert
Catalunya vol viure en lliber-
tat de l’any passat a Girona.
“Va ser un dels millors que he
viscut. La sensació d’un gran
poble unit ens arribava des de
l’escenari, i continuava amb
cada grup, cada cantant, cada
cançó. Va ser una festa molt
especial”, exclama Maria Far-
rés. Sara Roy també ho va viu-
re impactada: “Vam compartir
escenari amb molts altres
grans artistes, i tots teníem el
mateix objectiu: lluitar per

Macedònia

MARIA PALAU

allò que creiem.” Carlota Bus-
quets ho expressa així de con-
tundent: “Va ser espectacu-
lar.” “Veure tanta gent cantant
amb la cara pintada i estela-
des... La imatge és inoblida-
ble”, s’emociona en recordar-

ho Paula Noguer. “Una expe-
riència única. Em va sorpren-
dre molt la quantitat de gent
que va fer pinya per cridar ben
fort que la nostra terra és úni-
ca i inigualable”, exclama Ire-
ne Carreras. Ja es poden fer
una bona idea, doncs, de com
afrontaran les Macedònia el
concert d’aquest any. Amb
molta més intensitat, és clar.
“Amb més força”, promet Sara
Roy. Elles estan disposades a
donar-ho tot per rebre-ho tot
del públic. I és que la seva ac-
tuació del pròxim 3 d’agost es-
tarà plena de sorpreses.

� Camp rock Macedònia. A
més dels concerts, les noies
participen en una nova
experiència: el Camp rock
Macedònia, unes colònies
d’estiu al peu de Cadí-Moixeró
que comparteixen amb nens i
nenes de 6 a 13 anys.

Les components de Macedònia estan disposades a donar-ho tot en el concert de la Devesa / LA FOTOGRÀFICA
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“Un poble que canta, avança”
●  La coral Poble que Canta va
néixer a redós de la manifes-
tació de l’Onze de Setembre del
2009 i, dos dies després, amb el
referèndum d’Arenys de Munt,
va tenir clar el sentit de la seva
existència. Amb la música com
a arma per lluitar contra el
desànim i el pessimisme, el seu
impulsor, Jordi Llobet, manté
que “un poble que canta és un
poble que avança” i està con-
vençut que el temps i els fets li
han acabat donant la raó. A ell i
als centenars de cantaires
procedents de corals d’arreu

Poble que Canta

MARTA MEMBRIVES

dels Països Catalans que han
mantingut viva la flama de l’in-
dependentisme i l’han portat
allà on els han convidat a parti-
cipar.

Gairebé quatre anys i una se-
tantena de concerts després,
l’empenta ha anat guanyat for-

ça. “La voluntat del poble cata-
là és un tsunami, una onada de
grans dimensions que cap dic
de contenció podrà aturar”, ex-
pressa Llobet, que hi afegeix
que s’ha passat de l’estanca-
ment a la il·lusió de tot un po-
ble “que ha sabut posar-se per
davant dels seus governants” i
que la música hi ha tingut un
paper fonamental com a crea-
dora d’un estat d’ànim. “La
música ens fa vibrar i sempre
ha tingut un paper cabdal en
els moviments socials de canvi.
Fins i tot els exèrcits tenen ban-
des de música.”

� Una coral que fa país. En el
concert del 3 d’agost a la
Devesa de Girona, Poble que
Canta té previst interpretar
L’emigrant, Guanyarem la
llibertat i repetir El cant de la
senyera i Els segadors.

Els membres de la coral Poble que Canta, en una actuació a Mataró / POBLE QUE CANTA
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“Volem anar fent país”
● El jove grup empordanès
Acció actuarà el 3 d’agost al
concert Catalunya vol viure en
llibertat i amb dignitat, quan es
compleixen cinc anys de la
seva fundació. En l’entrevista
amb el seu cantant, Jordi Pa-
reta, es manifesten “orgullosos
de cantar en català i de fer una
mica de país; volem que Ca-
talunya arribi a ser inde-
pendent”.

Teniu lletres compromeses?

Acció

FRANCESC BRUGUERA

En aquest disc no ens hem
mullat gaire, però el sentiment
el tenim, i també surt subtil-
ment en algun tema; però no

ho mostrem directament. En el
pròxim disc, segurament,
apareixerà una mica més
aquest sentiment. Nosaltres
volem la llibertat i arribar a un
estat propi.

Amb el nou disc, dieu que
heu evolucionat.

A part que quan vam fer el
primer CD érem molt petits i
no teníem aquest punt crític
d’ara, vam decidir evolucionar
una mica quant a músiques.

Vam meditar una mica més les
lletres i, al mateix temps, vam
fer un estil més pausat, més per
escoltar, també més reggae. Els
temes són reflexions del que
ens està passant ara que hem
deixat aquesta etapa juvenil i
som més madurs. Hi ha alguna
peça que també té un cert sen-
timent, com per exemple la
cançó El cel de l’Empordà, que
és, en certa manera, l’enyor del
poble i un sentiment de país.

Ja sabeu què tocareu en el
concert de la Devesa?

Tenim algunes coses pen-
sades. Segur que agradarà. To-
carem les cançons amb més
marxa que tenim i, al mateix
temps, les que puguin engan-
xar més. Deu temes en un di-
recte es fa curt. Així que ho em-
plenarem amb alguna versió i
també estàvem pensant en al-
guna cosa compromesa amb el
moment d’ara.

� Fundat el 2008. El grup

Acció té set integrants: Jordi

Pareta (veu i guitarra), Lucas

Hope (bateria), Aniol Alabau

(trompeta), Aleix Cansell (piano

i teclats), Marc Foix (guitarra

elèctrica), Eduard Frigola

(saxo) i Pau Feliu (baix).

Els set membres d’Acció són empordanesos / ACCIÓ

Tocarem les cançons
amb més marxa que
tenim i les que
puguin enganxar
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“El dret a decidir no es
demana, s’exerceix”

● Perseverar i no deixar de llui-
tar malgrat les dificultats. Com
una metàfora del que ens toca
als catalans. Això és el que fa el
guerrer de la cançó La porta
dels somnis, títol que va donar
nom al grup de la Garriga.

Des del punt de vista d’aspi-
racions nacionals, la porta dels
somnis dels catalans no havia
estat mai tan oberta com ara.

Jaume: Les aspiracions na-
cionals, ara, a diferència d’uns

La Porta dels Somnis

ANNA AGUILAR

anys enrere, es veuen més com
a objectiu o possibilitat prope-
ra que com a somni llunyà.

El tempo del procés sobira-
nista és el correcte?

Oriol: Des del 2009-10, sem-

bla que hem trepitjat l’accele-
rador, però és que ara estem en
una situació molt, molt límit.
Són tantes coses, que hem de
reaccionar! Jo el 2014 ja el veig
lluny, per mi la consulta ja hau-
ria de ser el 2013.

J: Davant la postura del go-
vern espanyol de posar tants
pals a les rodes, jo hauria ajun-
tat els polítics del Parlament,
hauria declarat la independèn-
cia de Catalunya i llavors hau-
ria fet el referèndum per saber
si volem continuar a l’Estat es-
panyol o no. Si no, som com
aquella dona maltractada que
encara ha de demanar al marit
si pot marxar de casa.

Per què van decidir participar
en el concert del dia 3?

Virgínia: Perquè som cata-
lans. Som part de la societat i
ens sentim amb el privilegi i
amb el deure de col·laborar
d’una manera més manifesta.

O: El dia 3 anem a reclamar
que el dret a decidir no es de-
mana, s’exerceix; perquè és la
base de la democràcia. Podria
no ser independentista i recla-
mar-ho igualment.

Prendre partit pot tenir efec-
tes en el seu públic?

J: Tots tres som independen-
tistes. Si algú interpreta que la
nostra participació en el con-
cert és un suport clarament in-
dependentista, tot i que no fem
cançons amb contingut polític,
no ens farà cap mal.

V: Al final, un s’ha de posicio-
nar. Estem parlant de perjudi-
cis que afecten tota la societat.
Per a tothom en general, és im-
portant que Catalunya estigui
millor. Per a tothom!

� La Porta dels Somnis. El
grup musical està format pels
germans Oriol i Jaume Saltor i
per la lletrista i cantant Virgínia
Martínez
(www.laportadelssomnis.cat).

Virgínia Martínez, Jaume i Oriol Saltor, a la Garriga / ANNA AGUILAR
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“Com més aviat es faci
la consulta, millor”

● Què preparen per al concert?
Suposo que presentarem te-

mes del darrer disc, Ping pong.
Segur que cantem el M’agrada
el ping pong, Avorrim i el Fil de
llum de Polseres..., i algunes
cançons del disc que ja estic
preparant, Dues tovalloles.

És bo poder-se significar en
concerts com el del 3 d’agost?

El meu denominador comú
és el del Concert per la Lliber-

Andreu Rifé

JORDI BORDES

tat. S’ha de poder fer amb nor-
malitat un referèndum. No són
concerts directament indepen-

dentistes, sinó que demanen
tenir llibertat pel dret a decidir.
Com més aviat es pugui cele-
brar la consulta, millor per a
Catalunya i per a la resta de
l’Estat. Hi estem dedicant mas-
sa energia. La vida té moltes al-
tres preocupacions per blo-
quejar-se en el tema identitari.

Semblava lògic que una can-

çó seva acabés sonant a Polse-
res Vermelles.

La primera sintonia (Sense
tu) va ser de Teràpia de Shock i
jo ja n’hi havia presentat. És
Pau Freixas qui decideix la mú-
sica. En la segona temporada,
va veure que Fil de llum podia
anar molt bé per a la sèrie. Però
llavors el debat va ser si l’havia
de cantar jo. Freixas va acabar
donant un cop a la taula i apos-
tant per l’honestedat: “Si Rifé
és l’autor, que la canti ell.” Jo li
ho agraeixo molt.

Això és l’èxit?
Per a mi, Polseres... ha estat

un salt professional. Per als ac-
tors més joves, el canvi és per-
sonal, és més perillós; són més
fràgils. Han tingut la sort de
l’entorn (família i producció),
que els ha protegit molt, i, a
més, tenen una notable talla
humana. Ser de Polseres... no
implica tant un èxit com un
grau de responsabilitat: és una
sèrie feta per a persones que
estan lluitant per viure.

� Cantant i actor. A Andreu
Rifé, l’acompanya la seva
banda: Raúl Juan (guitarrista i
productor), Dani Prat (teclista),
Carlos Rivero (baixista) i Roger
Pi (bateria). Rifé ha actuat a
Polseres vermelles i fa teatre
amb Albert Espinosa.

Andreu Rifé, en un dels seus concerts / EL PUNT AVUI

Hi estem dedicant
massa energia. La
vida té moltes altres
preocupacions
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“És vital que anem
tots a l’una”

●  El cellerenc Carles Cors i la
seva banda han presentat,
aquest 2013, Lesió per tensió re-
petitiva. En el seu primer disc
en català, s’endinsa en una
narrativa més introspectiva i
sincera i trenca amb l’actitud
anterior de Le Croupier.

Carles Cors (Le Croupier)

ÈLIA BORRÀS

Com ha estat acceptat Le-
sió per tensió repetitiva?

Estic molt content del direc-
te, sobretot perquè canto en
català i sóc més jo. S’ha trencat
la quarta paret que em separa-
va del públic.

Per què heu acceptat cantar
en el concert del 3 d’agost?

Estem en un moment com-
plicat per una sèrie de circums-
tàncies econòmiques i socials.
És vital que anem tots a l’una.
Per tant, em ve molt de gust
participar en actes com aquest.

I la cadena humana?
I tant! Hi penso ser. És un

moment sensible en què hi ha
la sensació que ara pot anar de
veritat.

Com preveus el futur de Ca-
talunya?

En general, el veig fotut. Però,
centrant-nos en Catalunya, el
moment és apassionant, ja que
el moviment ve de baix. El po-
ble és el que estira els partits.

S’estan superant els partits.
Exacte. Són ells que segueixen
el ritme que marca el poble i ai-
xò determina la particularitat
especial d’aquest moment.
Fent un símil casteller, és com
si haguéssim fet la pinya, el fol-
re i les manilles i els polítics es
veiessin obligats a construir la
torre i aixecar el castell amb
l’enxaneta

I l’autodeterminació?
No sé si independents seríem

millors o pitjors, però és de vi-
tal importància en el segle XXI
que un poble tingui el dret a
decidir lliurement per ell ma-
teix; no s’hauria ni de plantejar.
Llavors, ja veurem si quedem
sorpresos o no amb el resultat..

� Le Croupier. Grup format
per Carles Cors (veu i guitarra),
Pau Boïgues (guitarra), Xevi
Puig (bateria), David Benítez
(trombó), Raül Sánchez (baix)
Josep Picot (trompeta) i Toni
Huertas (piano).

Carles Cors és cantant, musicòleg i professor / MANEL LLADÓ
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“Farem una pinya
sòlida i s’agafarà bé”

●  El més satíric dels cantautors
catalans ens parla de la vida i
de com afronta el nou concert
de la Devesa de Girona.

El seu humor provenia de
Brassens?

M’agrada que ho hagis vis,t
perquè em basava en aquest
humor despenjat dins el que és
la tendresa, el joc de paraules,
de comprensió de l’ésser hu-
mà. No he arribat a la compas-
sió, però intento entendre l’és-
ser humà. És voluble, té una

Pere Tàpias

DAVID CASTILLO

grandesa extraordinària i, al-
hora, una misèria inabastable.
Buscava l’atzar de la vida. L’hu-
mor em proporciona la sensa-
ció de poder-me acostar a la
realitat mantenint la distància.

La Nova Cançó va ser extre-
madament solemne i sovint

trista. Vostè anava a la contra?
Més solemne que trista. Hi

havia un tipus de cançó melò-
dica, lírica, que duia al darrere
una tendència trista. Potser no
hi havia prou tremp en el mo-
ment d’explicar històries.

Autors com ara vostè, la Trin-
ca, Pi de la Serra o Guillermina
Motta ho van subvertir.

Brassens tenia com a punt de
referència la Patachou i la posa-
da en escena dels francesos,
que derivaven a la cançó més
intel·lectual i poètica. Nosaltres
proveníem de Mari Santpere i
els vodevils del Paral·lel, pican-
tets, barrejats amb els poetes,
que sovint s’han donat a conèi-
xer gràcies a les cançons: Pa-
passeit, Espriu, Sagarra...

Què recorda del concert de
Girona de l’any passat?

Moltes coses interessants.
Un escenari inigualable i el re-
cord que hi havia tot tipus de
públic: grans, joves, nens... Era
una olla de pressió, de gent ani-
mada per poder fer coses.

Serem independents?
Si la societat civil no abando-

na el vaixell i es manté ferma, la
independència anirà enda-
vant. Si la gent empeny, com
als castellers, farem una pinya
sòlida, que s’agafarà bé. Si la pi-
nya aguanta, serà una realitat.
Si es divideix i s’escletxa, el cas-
tell farà llenya.

� Advocat, gastrònom... Pere
Tàpias va estudiar dret, però
ha canviat sovint de registre,
decantant-se per la cançó, el
periodisme i la gastronomia.

Pere Tàpias al seu poble, Vilanova i la Geltrú / DAVID CASTILLO

Si la societat civil no
abandona el vaixell,
la independència
anirà endavant
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“L’única solució és que
siguem independents”

● Quim Vila és extravertit. Par-
la molt i de pressa. I tot ho ex-
plica en clau d’humor. “Allò
que no funciona amb humor,
no funciona amb res”, diu.

Quin espectacle fas ara?
El primer espectacle que vaig

fer es deia Quan l’alegria és a la
sala, la tristesa puja a l’escala,

Quim Vila

JOAN OLLER

que resumeix molt la manera
de ser dels catalans, que no ens
refiem de la felicitat. El segon es

va dir Quina merda tot. En el
següent, em vaig documentar
profundament i es va dir Quina
puta merda tot. I aquest que
faig ara es diu Un altre suggeri-
ment resolutiu i coherent que
no sigui un estat independent?

Intueixo de què va.
El tema és que sense traumes

ni anar en contra de res, positi-
vant-ho tot, l’única solució és
que siguem independents.

T’ho posen fàcil.

Algú del PP deia l’altre dia
que el cas Bárcenas no afecta la
marca Espanya. Aquesta és la
mateixa patologia que trobar
atractiu l’Aznar o dir-li guapa
a la duquessa d’Alba.

És un altre sentit de l’humor.
Els catalans tenim una refo-

tuda tendència a la melancolia
i a la profunditat psicològica. A
la més mínima, llegim poemes
mortuoris d’Espriu. Fotem
rumbes, home!

Com veus el camí cap a la
independència?

Jo pregunto: què ha de passar
perquè hi hagi un punt d’infle-
xió? Estem molt malament, hi
ha moltes retallades... Avui, ja
hi ha gent que no s’ha pogut
operar, hi ha gent que no men-
ja. Què més ha de passar? Es-
tem allargant el drama. No hi
ha més solució: o enfonsar-se
amb la caravel·la espanyola, o
nedar cap a una altra banda.

� Músic i actor. Quim Vila està
en el món de la música i
l’espectacle des del 2003. Ha
col·laborat en diversos
programes de ràdio i televisió.

Quim Vila, a Vic / JOAN OLLER

O ens enfonsem amb
la caravel·la
espanyola o nedem
cap a una altra banda
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“Em sento molt
implicat amb la causa”

● Glaucs ha tornat. Una dèca-
da després del seu comiat dels
escenaris, la banda de Jofre
Bardagí torna a estar activa i en
bona forma, i amb la perspecti-
va d’un nou disc que gravaran a
la tardor. Bardagí va actuar en
el Concert del Camp Nou, al
Llibercat de Manlleu i ara al
concert Catalunya vol viure en
llibertat i amb dignitat.

Tocareu algun tema nou al
concert de Girona?

Sí, perquè tenim moltes ga-
nes d’ensenyar les noves can-

Jofre Bardagí (Glaucs)

XAVIER CASTILLÓN

çons. N’hi ha una titulada El se-
nyor Amor i el meu patetisme.
És una cançó amb un cert hu-
mor i una bona continuació
per a Glaucs, després d’un llarg
parèntesi.

Estem vivint una nova edat
d’or de la música en català?

El que és evident és que hi ha
molts grups i que ara tenen
molts més canals per donar-se
a conèixer, sobretot a través
d’internet, però al mateix
temps el consum de música i
de cultura en general és molt
més ràpid i efímer que abans.
Crec que, en definitiva, passa el
mateix que quan va haver-hi el

boom del rock català dels no-
ranta: surten molts grups i, per
tant, hi ha moltes coses bones i
algunes de dolentes.

Com va anar al Concert per la
Llibertat del Camp Nou?

Vaig actuar en tres moments
del concert i va ser una expe-
riència brutal. Si participo en
aquestes convocatòries és per-
què n’estic molt convençut i
em sento molt implicat amb la
causa.

Com veu aquest procés per
assolir les llibertats nacionals?

El procés d’autodetermina-
ció està molt més madur ara
que fa deu anys i és un camí
molt maco. Jo sempre he estat
més partidari de treure fronte-
res que de posar-ne, però ha ar-
ribat un moment en què ningú
no ens ha de dir el que hem de
fer, perquè som un poble, te-
nim la nostra manera de pen-
sar i som nosaltres els que hem
de decidir el nostre futur. I des-
prés ja parlarem d’economia i
del que sigui.

� El retorn de Glaucs. Àngel
Valentí (bateria), Eduard Font
(guitarra) i José Luis Vadillo
(baix) tornen a acompanyar
Jofre Bardagí en aquesta nova
etapa.

Jofre Bardagí, la cara més visible de Glaucs / EL PUNT AVUI

Ha arribat un moment
en què ningú no ens
ha de dir el que hem
de fer: som un poble
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“Hi aportem el nostre granet de sorra”
● Una explosió “d’energies, co-
lors i vivències”. Així descriu
Ferran Caba, pianista i director
musical del grup 9SON, el que
ofereix aquesta jove i multitu-
dinària banda barcelonina en
les actuacions en directe. I el 3
d’agost sortiran disposats a do-
nar-ho tot a l’escenari, perquè
entenen que és allà, amb el pú-
blic, que la seva música adqui-
reix la seva màxima dimensió:
“És una explosió de sensacions
i vivències entre el grup, el pú-
blic i la música, que és el canal
que ens comunica”, diu Caba.

Els deu membres de 9SON

9SON

BERNAT SALVÀ

tenen entre 19 i 32 anys, però
arriben al concert de Girona
amb un bon bagatge: un munt
de concerts, dos discos –Salsa
rumbescu (2011) i Obert (Disc
Medi, 2013)– i un tema com a

carta de presentació, Somni
d’estiu. El títol del primer disc
defineix molt bé les dues grans
influències de la música que
fan: la salsa i la rumba.

Ferran Caba, que defensa el
dret a decidir, es mostra molt
content de participar-hi des
del respecte a la diversitat: “És
un concert destinat a la cons-
trucció de quelcom nou, i nos-
altres som també un grup nou
que estem en construcció. Dur
el nostre granet de sorra a la
construcció d’un nou país, per
a nosaltres és essencial. Ens
sentim privilegiats que hagin
pensat en nosaltres.”

� 9 que són 10. Ferran Caba
(piano), Carla Gordo (veu),
Marc Menéndez (guitarra) i
Joan Palà (percussió llatina),
Diego Gil (veu i flauta
travessera), Raül Díaz
(bateria), Pablo Fernández i
Artur Martínez (trompeta), Pau
Domingo (trombó) i Daniel
Tomàs (baix).

El grup de rumba i salsa 9SON, en una imatge recent / EL PUNT AVUI



· 53

20
83

57
-1

07
68

15
A

L’Ajuntament de Figueres també dóna suport a aquest esdeveniment



54 ·

“No ens hem de posar nerviosos”
● Han retornat amb força als
escenaris amb el seu últim tre-
ball, Tot és més senzill, que els
porta a fer gira d’estiu. Parlem
amb Jaume Piñol, el bateria.

El nou disc es va estrenar a
Girona; se sentirà el dia 3?

La gira del disc es va presen-
tar a Girona, a l’Strenes, i ara hi
tornem amb aquest concert
reivindicatiu. Ens fa molta il·lu-
sió i és un orgull ser-hi, ja que
l’any passat no vam poder ve-
nir. Combinarem cançons del
disc i algunes del repertori de
sempre. Com tots els de la gira,

Lax’n’Busto

ELENA FERRAN

serà un concert energètic com
l’essència del grup.

Com veu el procés de la con-
sulta?

Estem en un moment polític
interessant i de molt moviment
social. Estem en un punt de no-
retorn pel que fa al dret a deci-
dir. Volem decidir la manera de

viure a partir d’ara i gestionar-
nos els diners. La classe política
s’adona que no hi ha marxa en-
rere. Els artistes ens sentim una
mica responsables, les nostres
cançons formen part de la cul-
tura popular.

És un procés massa lent?
Com més coses es facin en

una mateixa direcció, millor.
No ens hem de posar nervio-
sos. La gent s’ha de poder ma-
nifestar cada dia, si cal, i més en
moments tan convulsos, amb
tants casos de corrupció políti-
ca. Els canvis s’aconsegueixen
sent constants.

� Tot un sextet. Jesús Rovira
(baix), Salva Racero (veu),
Pemi Rovirosa (guitarra),
Eduard Font (teclats), Cristian
G. Montenegro (guitarra) i
Jaume Piñol (bateria).

La formació actual de Lax’n’Busto que actuarà al concert de la Devesa de Girona / EL PUNT AVUI
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“Tant de bo que la propera sigui la
de la independència”

● Fa una quinzena d’anys que es-
tan en actiu, tenen cinc treballs
discogràfics i superen els 500
concerts fent ska –diuen– per di-
vertir-se i per divertir, però també
amb lletres compromeses, tant
políticament com socialment.

Deskarats sou ritme i festa de
ska, però també crítics i reivin-
dicatius sense complexos.

Sí, però no ens definim com un
grup de lletres polititzades. Ens
agrada tocar una mica tot. No ens

Deskarats

ANTONI DALMAU

hem apuntat ara al carro.
En el darrer treball discogrà-

fic, Festival (2011), hi ha la can-
çó Fem i serem!, en què dieu
que després de tant de temps
obligats a viure junts és hora de

marxar i de volar sols.
A partir de la relació entre un

pare i un fill, fem un símil amb Es-
panya i Catalunya. En la relació
amb l’Estat espanyol, fa anys que
Catalunya hauria d’haver pres
aquesta decisió.

Vau participar en l’edició de
l’any passat del festival.

Va ser molt maco. Tant de bo
l’edició d’enguany sigui la dar-
rera que s’hagi de fer en to re-
ivindicatiu i que la propera ve-
gada ja sigui per celebrar junts
la independència!

� Deskarats des del 1997. Els
components de la banda són
Francesc Romero, Pere Jordà,
Lluís Figueras, Gerard
Cornellà, Josep Ferriol, Jaume
Castañé, Josep Montserrat i
Pol Riubrugent.

El grup amerenc de ‘ska’ Deskarats / NOEMÍ ELIAS
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Catalunya fa via
El sobiranisme ja
escalfa motors per a
la històrica cadena
humana que per la
Diada pretén unir el
país de cap a cap

ÒSCAR PALAU
● S’ha iniciat el compte enrere
per a la Via Catalana. Després de
la multitudinària manifestació
de l’any passat a Barcelona, que
va posar la reivindicació en pri-
mera línia mundial, el movi-
ment sobiranista té una altra ci-
ta amb la història el proper Onze
de Setembre. A la simbòlica ho-
ra de les 17.14 h, milers de perso-
nes vingudes de tot el territori es

donaran les mans al llarg de 400
quilòmetres per unir tot el país
de cap a cap, des del Pertús fins a
les Cases d’Alcanar, en una es-
pectacular acció que pretén di-
fondre un doble missatge. El pri-
mer, dirigit a la classe política: el
poble vol que es convoqui ja la
consulta per decidir sobre el seu
futur dins o fora d’Espanya, i no
ha cedit ni un mil·límetre, ans al
contrari, en els anhels expres-

La cadena del 20 de juliol a Montblanc és una de les més espectaculars de les que ja s’han fet / JOSÉ CARLOS LEÓN

58 ·



sats fa un any. El segon, dirigit al
món, perquè com més gent sà-
piga que Catalunya vol votar per
poder esdevenir un estat més en
peu d’igualtat amb tots els altres,
millor. El mirall a seguir és la Via
Bàltica, que es va fer l’agost del
1989 en un recorregut de 600
quilòmetres entre Estònia, Letò-
nia i Lituània, i que va servir per
situar el seu desig al mapamun-
di. Entre un i dos anys després,

tots tres països van recuperar la
independència de la Unió
Soviètica.

L’Assemblea Nacional Cata-
lana (ANC) treballa intensa-
ment des de fa mesos en l’orga-
nització, que és molt més com-
plexa que no pas la de la mobi-
lització del 2012. Per això, va
obrir fa unes setmanes les ins-
cripcions a internet, on tothom
que ha volgut ha pogut triar el

Es demanarà que els
participants duguin
samarretes grogues;
ja se’n venen en lots

L’ANC ha fet una
crida perquè la gent
es mogui als trams
menys poblats

· 59
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11
de setembre

Hora d’inici:

17.14 h

tram que li anava més bé per
afegir-s’hi a títol particular. Tal
com ja es preveia, la demanda
ha estat molt més alta en les zo-
nes més poblades, que ja estan
plenes des dels primers dies, so-
bretot a l’àrea de Barcelona. En
aquests punts, no es descarta
que aquell dia s’improvisin se-
gones i fins i tot terceres fileres
en molts trams amb persones
que no estan apuntades a la ca-
dena oficial.

En tot cas, l’ANC no s’ha can-
sat de fer una crida perquè la
gent es desplaci. Fa un any, tot
el país va fer cap a Barcelona.
Ara, és la capital la que, metafò-
ricament, ha d’anar a la resta
del país, per omplir sobretot els
territoris amb menys població.
L’entitat haurà de fer equilibris
per fer-ho possible a través de
les seves sectorials, que en pa-
ral·lel també s’han mobilitzat. A
banda, es reservaran trams
concrets a altres associacions i
col·lectius no estrictament polí-
tics perquè tothom pugui ser
partícip de la jornada. “Tots els
quilòmetres són igual d’impor-
tants”, recorden des de l’ANC. I
aquí rau un altre repte: demos-
trar que Catalunya és un poble
prou organitzat per a una acció
de tanta envergadura logística.

Comptant que les carreteres
es tallaran tres hores abans, la
previsió de l’ANC és que s’orga-
nitzin els desplaçaments amb
antelació, i al llarg de tot el dia

● La Via Catalana resseguirà bà-
sicament les carreteres N-II i N-
340, és a dir, l’antiga via Augus-
ta, el principal eix de comunica-
cions que l’imperi Romà va tra-

çar a la península Ibèrica. Tra-
vessarà 86 municipis de 13 co-
marques, si bé a Barcelona hi
haurà un doble itinerari que pas-
sarà per les seves grans icones.

86 municipis de 13 comarques
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es muntin activitats paral·leles
en els 86 municipis per on pas-
sa. Tots tenen un coordinador
local amb la idea que la jornada
esdevingui del tot festiva i es
pugui passar com una excursió
en família o amb amics. S’ha
demanat a tothom que hi vagi
amb samarretes grogues, enca-
ra millor si són les que es co-
mercialitzen en un lot que in-
clou una banderola identifica-
tiva del tram assignat i un ad-

hesiu dissenyats expressament
per a la cita. Durant el concert
de Girona, que també tindrà la
seva cadena, els lots es podran
comprar al preu de 12 euros, si
bé es podran seguir encarre-
gant al web www.llibertatidig-
nitat.cat. Els beneficis es desti-
naran a finançar la complexa
organització de la Via Catalana.

Un dispositiu d’unes 3.300
persones s’encarregarà de co-
ordinar la Via i garantir que cap

metre del país quedi buit. Uns
800 equips de quatre persones
controlaran els trams cada 500
metres: un responsable, dos
voluntaris i un fotògraf. I és que
la imatge també serà molt
important aquell dia. Fotos de
terra a banda, vint mitjans aeris
pentinaran el recorregut per
filmar i fotografiar la cadena.
L’objectiu està a l’alçada de la
històrica jornada: produir la
foto contínua més llarga del

Els organitzadors de la cadena, en la seva presentació a Barcelona el 19 de juny passat / JUANMA RAMOS
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món, en què es vol que surtin
absolutament tots els parti-
cipants.

Per anar fent caliu, assajar el
funcionament del dispositiu i
involucrar-hi les parts del terri-
tori per on no passarà la Via Ca-
talana, al llarg de l’estiu s’estan
organitzant petites cadenes ar-
reu del país, fins ara amb un ba-
lanç esplèndid. Iniciatives com
ara les del pas de l’Ebre de Sant
Jaume d’Enveja a Deltebre i
l’encerclament del recinte em-
murallat de Montblanc, del

monestir de Sant Cugat o de
l’estanyol del Vilar vora Banyo-
les, ja han donat una bona mos-
tra de l’espectacularitat de l’ac-
ció i de la implicació ciutadana.
I encara en queden una pila
més en les properes setmanes,
com ara la de la Pica d’Estats, el
barri de Gràcia de Barcelona o
l’assaig general de Lleida.

La Via Catalana no es limitarà,
a més, al Principat. Entitats del
País Valencià i la Catalunya
Nord faran que s’allargui el ma-
teix dia cap al sud i el nord.

Igualment, es preparen iniciati-
ves semblants a la resta dels Pa-
ïsos Catalans: a la Franja de Po-
nent, les illes Balears i fins i tot a
l’Alguer. Catalans a l’exterior
també s’han mobilitzat per dur
la imatge de les mans entrella-
çades per la llibertat del país a
les principals ciutats del món,
tot just a partir del 3 d’agost a
Roma. París, Londres, Nova
York, Buenos Aires, Mèxic, Sid-
ney... Totes seran testimoni de
la il·lusió d’un poble. Catalunya
va fent via.

L’estanyol del Vilar de Porqueres va ser envoltat el 7 de juliol per un altre assaig de la cadena / MANEL LLADÓ
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