
32 CULTURA -  ESPECTACLES  EL PUNT | Dilluns, 3 de desembre del 2007

Una vela de quatre tones
d’acer inoxidable canviarà
el paisatge de la costa de
Cambrils. I és que des
d’altamar, és podrà obser-
var una gran xarxa grisa
sense cap tipus de subjec-
ció que fa milles gràcies al
vent que prové de mar.
Aquesta imatge, és justa-
ment la que vol transmetre
A tota vela,, una escultura
de l’artista de Jaén, José
Ángel Merino López, i
que ahir va ser la guanya-
dora del segon concurs
d’escultura en espai públic
de Vila de Cambrils 2007.
Merino, després de gua-
nyar ahir el guardó, té l’en-
càrrec del consistori cam-
brilenc d’elaborar el mo-
nument per situar-lo a la
rotonda que hi ha davant
de mar, i on està situat el
Patronat de Turisme del
municipi. L’escultor des-
crivia així la seva obra: «és
una sola vela al vent, sense
lligams, perquè representa
una imatge de llibertat, de
progrés i de descobri-
ment». A més, Merino tro-
ba molt adequat el lloc on
es col·locarà ja que inter-
preta que la «rotonda real-
çarà el monument, i el mo-
nument donarà personali-
tat a la rotonda».

Aquest, però, no va ser
l’únic premi que es va re-
partir. Ahir el matí, el filò-
leg cambrilenc, Pere Na-
varro, va veure com es
complia un dels seus som-
nis, ser l’escollit per rebre

la beca de recerca pel seu
treball El parlar de Cam-
brils. Estudi fonètic, mor-
fosintàctic i lèxic. Aquest
estudi, en què ja ha comen-
çat a treballar, és realment
especial per a ell, ja que fa
anys que vol fer-lo conjun-
tament amb un company

de professió i bon amic,
Josep Lluís Savall Rom,
que va morir ara fa un any.
Justament per aquest mo-
tiu és tan especial, perquè
amb la seva tasca en aquest
treball, Navarro farà un
petit homenatge pòstum al
seu amic.

Els premis Vila de Cambrils 2007 bequen un treball sobre el parlar cambrilenc

L’escultura guanyadora dels premis
Vila de Cambrils lluirà a la rotonda

del Patronat de Turisme del municipi

MIREIA LACÀRCEL / Cambrils

21è Premi de Fotografia
� Vida Rural, d’Albert

Porres
� Las cadenas, de G.

Sergio Tello Soler
� Transición, de

Carmelo Rodrigo
� Chandra, de Miguel

Parreño
� Federica, de Carles

Verdú
� Alineados, de José

Ramón Moreno
� Terminal, de José A.

Torres
� Sense Títol, de Juan

Jesús Huelva
� Omorate, de Jesús

Jaime Mota
� Movimiento, de José

A. Torres

7a Beca de Recerca
� El parlar de Cambrils.

Estudi fonètic,
morfosintàctic i lèxic,
de Pere Navarro

2n Concurs d’Escultura
en Espai Públic

� A tota vela, de José
Ángel Merino

27è Premi de Pintura
� Premi de promoció

local: Sense Títol-2
(Serie Pétreos), de
Cristina Sànchez

� Primer Premi: Rostre,
de Vall Karsunke

� Segon Premi:
Mediterrània, de
Sebastià Agell

� Tercer Premi: Vent
d’estiu, 2007, de
Jaume Amigó

� Els premis de la Vila de Cambrils
es van celebrar ahir a l’Ajuntament
del municipi del Baix Camp. Aquest
any van coincidir 4 premis diferents:

El monument guanyador i al darrera, el seu autor. / M.L.

el de fotografia, el de pintura, el d’es-
cultura en espai públic i l’entrega
d’una beca de recerca. El guardó per
escultura va ser per a l’obra A tota ve-
la, de l’artista José Ángel Merino

López, i s’instal·larà a la rotonda ca-
brilenca on hi ha el Patronat de Tu-
risme. La beca de recerca d’aquest
any es va dedicar a un estudi sobre el
parlar cambrilenc, de Pere Navarro.

PREMIATS

� Gala benèfica a l’au-
ditori de Vila-seca.
L’Orquestra Simfònica
del Vallès va protagonitzar
el concert de la gala benè-
fica contra la leucèmia,
que es va organitzar diven-
dres a la nit a l’Auditori
Josep Carreras de Vila-se-
ca. Dirigida per José Anto-
nio Sainz Faro, l’orquestra
va interpretar un repertori
basat en la Viena imperial,
amb obres de Strauss,
Brahms, Txaikovski i
Rossini. La gala la van or-
ganitzar la Fundació Inter-
nacional Josep Carreres i
l’Obra Social Fundació
«la Caixa». / EL PUNT

� Després del parèntesis
de Relacions particulars,
Josep Maria Espinàs torna
a agafar les xiruques per
endinsar-se pels camins de
l’Alt Camp, un viatge en
què retorna a Catalunya, i
deixa enrere destinacions
ibèriques com ara Costa da
Morte, el País Basc i, l’úl-
tim, Aragó. Equipat amb
el lema «tots els itineraris
són bons perquè a tot arreu
es pot trobar gent interes-
sant» i una llibreta de no-
tes, Espinàs va caminar
l’estiu passat des d’Alco-
ver fins al Pont d’Armen-
tera en poc més d’una set-
mana. De tots els seus tra-
jectes, aquest és el que in-
trodueix més reflexions
personals: «Deu ser l’edat.
Aquest cop no només he
observat l’exterior.»

A l’Alt Camp, l’escrip-
tor ha trobat un paisatge en
plena transformació i amb
contrastos força represen-
tatius d’un món canviant,
com ara una sabateria anti-
ga, pintada de blau i amb
estris d’una altra època,
amb una velleta rere el
mostrador, i al costat una
colla de treballadors en un
cotxe que pregunten la di-
recció de les obres del
TAV: «És una escena pre-
ciosa, de pel·lícula: la boti-
ga sembla un quadre de
Vermeer. Aquests són els
paisatges físics i humans
que m’interessen.»

Espinàs no pregunta, si-
nó que s’acosta amb molt
de respecte: «No cal pre-
guntar, com feia Pla, sinó
deixar la iniciativa a la
gent, que al final t’acaba
explicant coses.» Per això

resulta indispensable un
ritme, el de l’anar a peu:
«Quan vas de pressa, el teu
voltant està aturat, mort.
Des de la finestra del tren,
per exemple, veus postals.
En canvi, com més a poc a
poc vas, més vida vas tro-
bant.» Aquesta «vida que
vas trobant» sempre resul-
ta imprevisible i sorpre-
nent. A Alcover, per
exemple, coincideix amb
en Francisco, un obrer que
ha caigut i que ha de portar
a casa, i a l’entremig es
troben l’alcalde, que hi fi-
ca cullerada i insisteix que
portin el ferit al CAP. Tot
plegat sembla una comè-
dia dels Marx. «Crec que
en la sèrie dels A peu s’hi
troba de tot, narrativa, pe-
rò també teatre i cinema,
perquè no són cròniques
pelades, sinó que intenten
descobrir la dosi de ficció
que hi ha en la realitat. Es-
pinàs es queixa, però, que
ha perdut la llibertat que
dóna l’anonimat i això
l’obliga en alguns mo-
ments a trencar l’estil.
«Quan em poso a caminar
no sóc l’Espinàs, sinó un
foraster discret, obert a to-
tes les sorpreses i disposat
que la gent es preguntin en
veure’m: ‘Què deu fer
aquest sonat que es passeja
amb una llibreta?’»

A peu per l’Alt Camp
(La Campana) també és el
més personal dels seus
viatges, en tant que hi afe-
geix reflexions sobre di-
versos temes: «Això deu
ser l’edat i també la in-
fluència de Relacions par-
ticulars, que acabava d’en-
llestir i que em va fer ob-
servar no només l’exterior,
sinó també a mi mateix.»

Josep Maria Espinàs torna
a Catalunya amb «A peu
per l’Alt Camp», un viatge

«ple de sorpreses»
VALÈRIA GAILLARD

Barcelona

Espinàs, en una imatge de principis d’any. / JUANMA RAMOS


