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Barcelona

Mostra dels gegants de la ciutat
Els gegants i gegantes s’instal∙len
aquests dies al Pati Manning. Tot
hom els podrà veure de prop i
també hi trobarà un nouvingut molt
especial: és un gegant inclusiu amb
discapacitat intel∙lectual, en Nor

mag, creat per la mestra gegantera
Dolors Sans a petició de la Fundació
Aspasim i l’Associació Oratge. I no
està sol, sinó que té alguns amics
que l’acompanyaran en el bateig,
durant el qual la gegantona Oce
llaire de l’Eixample, també inclu
siva, li farà de padrina, juntament
amb la Joana de Sarrià.

PATI MANNING, CENTRE D’ESTUDIS I RECUR
SOS CULTURALS. C/ MONTALEGRE, 7. DE 10 h
A 17 h. GRATUÏT.

Concert de Praed dins del BAM
El duet libanès Praed format per
Raed Yassin i Paed Conca és cone
gut per la seva barreja excèntrica de
shabi (música popular àrab), free
jazz i electrònica. El seu so hipnòtic,
psicodèlic i proper al trance sona
com crits d’ajuda que sorgeixen
d’un món llunyà que s’està enfon
sant. A Barcelona presentaran el
seu quart àlbum, Doomsday survi
val kit, publicat el desembre passat.
PLAÇA DE JOAN COROMINES. 21 h. GRATUÏT.

Portes obertes a la biblioteca Arús
Jornada de portes obertes a la
biblioteca Arús amb motiu de la
Mercè, on podreu caminar per sales
que resten normalment tancades
al públic. No cal fer reserva prèvia.
Per a més informació, es pot trucar

al telèfon 932565954.
BIBLIOTECA ARÚS. PASSEIG DE SANT JOAN,
26. D’11 h A 14 h. GRATUÏT.

Girona

Exposició de premis d’arquitectura
Els Premis d’Arquitectura de les
Comarques de Girona han esdevin
gut un referent entre els professio
nals de l’arquitectura i la construc
ció. Els successius jurats, molts
d’ells premis nacionals d’Arquitec
tura, han contribuït al fet que tin
guin un ressò més enllà de les
fronteres del seu territori. En
aquesta exposició es pot veure
una selecció d’obres premiades.
COL∙LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA,
EDIFICI PIA ALMOINA. PLAÇA DE LA CATEDRAL,
8. GRATUÏT.

Tarragona

Anada a ofici a les festes
de Santa Tecla
Ballada conjunta de tots els ele
ments festius i els pilars de les
quatre colles castelleres, des de
la plaça de la Font. L’Anada a Ofici
amb el Seguici Popular i salutació
a la Senyera pels trompeters muni
cipals a la confluència dels carrers
dels Cavallers i de la Nau, als Qua
tre Cantons i a la plaça de les Cols.
Tot seguit, al pla de la Seu, entrada
de la Senyera de la ciutat amb la
ballada conjunta de tots els ele
ments festius i esclaten les salves
pirotècniques d’homenatge segui
des d’un ram de tro de la Pirotecnia
del Mediterráneo.
PLAÇA DE LA FONT, 9.15 h. GRATUÏT.
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Ahmed Saadawi presenta a Segòvia la seva sàtira sobre la vida al Bagdad posterior a l’ocupació americana

Escrivint entrematances
IGNACIO OROVIO
Segòvia

V ides brutals, llibres
brutals. Ahmed Saa
dawi ha escrit obser
vant la realitat per la
finestra de casa seva.

Viu a l’Iraq, i vivia a l’Iraqdurant la
invasió americana i el posterior in
fern d’atemptats entre faccions is
lamistes, anys d’explosions imorts
diàries. Tot això després de dèca
desdeguerra i invasions, aKuwait,
contra l’Iran, al Kurdistan. Acaba
de publicar a Espanya Frankestein
en Bagdad (Libros del Asteroide),
en què només amb un punt d’hu
mor, sovintnegre,espotpairelque
narra. Amb l’obra ha guanyat el
premiInternacionaldeFiccióÀrab
i el GrandPrix de l’Imaginaire, i va
ser finalista delManBooker Inter
national.
Ahir va parlar al Hay Festival de

Segòviadelasevaobra,delseupaís,
i de lesnovesamenacesqueplanen
sobre ell. “Si els Estats Units ata
quen l’Iran, tornarem a estar en
guerra, tornaremaser l’escenaride
la confrontació. Les seves tropes
sónallà”, vaaugurar.
Saadawi és periodista, però un

relat estricte dels fets els hauria fet
difícilment llegibles. L’humor i la
sàtira són la mostassa d’un relat
magistral d’aquest horror. Comen
çant pel títol, referència als trossos
que deixen les explosions, Fran
kenstein en Bagdad recorre els es
cenarisde lluitaentresunnites,xiï

tes, AlQaida i els seus satèl∙lits.
Una anciana espera la tornada del
seu fill,mort a la guerra amb l’Iran;
un hoteler que pretén aprofitar la
conjuntura per quedarse a preus
desaldoelsedificisdelbarri;unpe
riodista enamorat d’una directora
de cinema; un drapaire que recull
restes humanes per enterrarles
dignament... “Recordo una família

que va enterrar el braç del seu fill,
l’únic que, pel que semblava, havia
quedat d’ell. El van reconèixer per
un tatuatge. Al cap d’uns mesos va
aparèixer! Només havia quedat
mutilat!”, va explicar ahir l’autor,
presentat per la periodistaMónica
G.Prieto.
Saadawivarecordarunafrasede

l’escriptor libanès Elias Khoury,
que va tenir al cap des de l’inici del
conflicte: “No pots escriure sobre
la mort mentre estàs morint, això
és, en plena guerra, fins que un dia
em vaig preguntar que potser la

guerra durava vint anys i jo no po
diaesperar tant”.
“En aquell temps m’interessava

veure com la gent intentava man
tenir la seva vida. Lagentnoestava
preocupada pels conflictes polítics
sinó per sobreviure, tot i que ni tan
sols hi havia informació fiable. Hi
havia trenta atemptats al dia, però
només sabies que n’havien mort
deu o vint o cinquanta, poc més”.
Saadawi lamenta que “la major
part dels atemptats quedessin sen
se autoria, perquè de seguida ar
ribaven els bombers i ho netejaven
tot. No hi havia manera de treure
provesd’ADN,nidel’explosiunide
res.Lamajorianosabemquinicom
elsvancometre”.
Peròelpaísestà canviant.Ahirva

explicarcom,fapoc,unanoiacristi
ana va sortir a passejar ambbicicle
ta. Va ser increpada, per ferho, per
diversos homes grans, fonamen
talistes.Lesnenesnopodenanaren
bici. Però al cap de pocs dies unes
vinticincnenesvancomprarbicisi
van fer elmateix recorregut. Els in
tolerantsvancallar.OaKerbala,ciu
tatsagradaxiïta:unanoiavasortiral
centre d’un camp de futbol a tocar
l’himnenacional, en samarreta sen
semànigues.Elsintegristesvanpro
testar,peròlamajorialavadefensar.
“La gent té poder”, diu Saadawi,

ambesperança.c

LISBETH SALAS / HAY FESTIVAL

Ahmed Saadawi ahir a Segòvia, on va presentar el seu aclamat llibre sobre el Bagdad de la guerra

Virginitat i ‘twerking’
]L’islamquebeuenmolts
dels jovesd’origenmusulmà
nascutsoestablertsaCatalu
nyaésdetall fonamentalista
o fins i tot salafista. Iambaixò
s’està formant laseva identi
tat.L’advertència lava llançar
ahir l’escriptoracatalanaNa
jatelHachmialHayFestival
deSegòvia,onva intervenir
enundiàlegsobre“la identitat
comapresó”amblavigorosa
periodista i sociòlogamarro
quinaSanaaelAji.Al final, van
anunciarqueesposaenmar
xa,aquestmatí,unacampanya
internacionalendefensade
HajarRaissouni,unaperiodis
tamarroquinade28anysem
presonadaal seupaísperavor
tardesprésd’havermantingut
relacionsextraconjugals.
ElHachmivaexplicar,partint

de lasevaexperiènciavital,
comelpatriarcatmiradere
configurar iperpetuaraOcci
dent, sotaelpretextde lacon
servacióde la identitat,models
queestanencrisi enorigen i
endestinació.Oquehaurien
d’estarencrisi. “Recordoper
fectament laprimeravegada
quevavenirun imamaaler
tarnosdelperillquehihavia
siensbarrejàvemambels
altres, comsinosaltres fóssim
elspurs...”, varememorar.
ElAji,quevaoferiralgunes
dadesperdesmuntar la idea
que l’islamofereixuna identi
tatcomunaatotselspaïsoson
tépresència,vaalertardecom
enlasevaadolescènciamaino
vatenirunamestraqueportés
vel (si enportava,estavaen
l’òrbitadelsGermansMusul

mans) iqueavuin’hihamol
tes. “Hasorgitel fonamenta
lisme,amblescadenesdete
levisióviasatèl∙lit, eldiscurs
deviolència, les fàtuessobre
elcosde ladona...”.
ElHachmivamostrarsorpre
saperquè“desdecertaes
querrase’nsdiuquecallem
sobretotaaquestaproblemà
ticapernofomentarel racis
mei la islamofòbia, amblaqual
cosa l’empresonamentésdo
ble”.Enaquest sentit, el con
tacteentremodelsésestres
sant,opinaElHachmi: “Man
tenir lavirginitatésunacosa
quegeneraunagranangoixa
en lesnoies joves.Jonosabia
quèhaviadeferperpreservar
la. Iavui, s’enfrontenaaquest
conflictementre fan twer
king”, remarca lanarradora.

REFERENTS

“Khoury diu que quan
hi ha guerra no pots
escriure, però jo no
podia esperar”

QUOTIDIANITAT I BOMBES

“M’interessava
veure com la gent
intentavamantenir
la seva vida”

SELECCIÓN DE PERSONAL

ElMuseo Nacional del Prado convoca pruebas selectivas para cubrir el siguiente
puesto de trabajo:
- 1 Conservador (Departamento de Pintura Italiana y Francesa hasta 1700)

Presentación de solicitudes: Hasta el 14 de octubre de 2019, inclusive, en el
Museo Nacional del Prado, C/Ruiz de Alarcón, nº 23, Madrid 28014, (de lunes
a viernes, de 9:00 a 14:00 horas).
Más información: www.museodelprado.es y administracion.gob.es


