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Mercè Balada publica ‘Barcelona en
negre. Crims i criminals (1890-1956)’

Morts a la planxa

www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45
2x1 TOT L’ANY

BARCELONA

La Sitja de Fornells
de la Selva,
diumenge 8 de març,
a les 7 de la tarda

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l’entrada: 16 euros

MUSEU
DEL JOGUET
DE
CATALUNYA
Reproducció d’una pàgina de la premsa de l’època ■ ALBERTÍ

“la vampira del carrer Ponent”, Mercè Balada relata tota mena de crims.
Del violador i infanticida Isidre Mompart –que
Àfrica Ragel va novel·lar a
Quan em vinguin a buscar, donant veu al seu botxí, Nicomedes Méndez– a
la citada Enriqueta Martí,
els anys del pistolerisme
–amb morts com els polítics germans Badia, Miquel i Josep– i Ricardo Fernández, àlies Ricardito,
que va mig esquarterar un
cadàver i el va treure del
mig enviant-lo per tren
fins a Madrid. Balada també ens parla del periodista
Josep M. Planas, eliminat

per la FAI per parlar massa clar, o d’una mort a l’hotel Ritz, on mai no ha mort
ningú... deien ells.
A més de la narració de
Mercè Balada, el llibre recull molts fragments de
textos de diverses capçaleres. Així podem saber que
els assassins de l’època podien fer servir armes com
la pistola –amb què van
suïcidar la jove Lolita–,
ganivets i porres, però, curiosament, l’estri més utilitzat van ser les planxes
de ferro que s’escalfaven
sobre la cuina econòmica,
contundents i pesants, i a
l’abast de tothom, com
aquest llibre. ■

Cultura vol més dones
als festivals de música
La consellera
treballarà perquè hi
hagi també més
presència del català
G.V. / Agències
BARCELONA

El Departament de Cultura treballarà perquè en els
festivals musicals del país
hi hagi “més dones, artistes novells, català, accessibilitat i sostenibilitat”. Així ho va manifestar la consellera Mariàngela Vilallonga en una presentació,
ahir a Barcelona, d’algunes de les dades dels festivals musicals celebrats a
Catalunya amb suport de
la Generalitat. Dels esde-

BARCELONA
GOSPEL
MESSENGERS
Black Music Festival

Lluís Llort

Mercè Balada va publicar
el 2017 Catalunya en negre. 150 anys de crims i
criminals, a l’editorial Albertí, en què recollia quaranta assassinats i cinc
execucions que van tenir
lloc per tot Catalunya entre el 1838 i el 1976. Ara
està a punt de sortir Barcelona en negre. Crims i
criminals (1890-1956), a
la mateixa editorial.
En un moment d’ascens del consum de novella negra i policíaca, de proliferació de festivals
d’aquest gènere, de sèries
de ficció o documentals,
com Crims, de Carles Porta, aquest nou treball de
Balada és oportú per la temàtica i perquè beu, bàsicament, de les hemeroteques, construint un relat
que alhora és un homenatge a la premsa.
Repartits en una dotzena de capítols de ritme àgil
i concís i salprebrat amb
fins a 150 imatges, entre
fotografies, gravats i dibuixos, reproduccions de
notícies i anuncis de l’època i fins i tot una auca dedicada a Enriqueta Martí,

De dilluns a dijous,
de 8 del matí a 3 de la tarda,
i divendres
de 8 del matí a 2 de la tarda

veniments amb suport de
l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC),
d’un total de 2.837 concerts, 984 van ser protagonitzats l’any passat per dones, el que representa, tot
i l’esforç de cites com ara el
Primavera Sound i Peralada, només un 35% del total. La presència de la dona a l’escenari, en canvi, és
només d’un 15% en els festivals que reben suport de
la direcció general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural.
Pel que fa el català, 854
concerts d’aquests 2.837
van ser amb artistes de
llengua catalana, tot i que
la presència d’artistes ca-

talans va ser d’un 58%
(1.647).
Els festivals de música
catalans amb suport del
Departament de Cultura
van rebre l’any passat 2,1
milions
d’espectadors,
una xifra que suposa un
increment d’un 4% respecte del 2018. L’any
2019, el Departament de
Cultura va donar suport a
250 festivals que tenen la
seu repartida en més de
200 municipis del territori. Vilallonga, ahir, va assenyalar també la concentració de festivals en una
època molt determinada
de l’any com una altra de
les preocupacions del departament. ■

C. Sant Pere, 1
Figueres
OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de
l’entrada: 6 euros
Cal descarregar el
val del nostre web i
presentar-lo
juntament amb la
targeta de
subscriptor

2x1 TOT L’ANY

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

YERMA
de Federico García Lorca
Projecte Ingenu
Direcció: Marc Chornet

Sala La Planeta de Girona,
dissabte 14 de març,
a 2/4 de 9 del vespre,
i diumenge 15 de març,
a les 6 de la tarda

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l’entrada: 14 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

CANÇÓ PER
TORNAR A CASA
Teatre Auditori Narcís
Masferrer de
Sant Feliu de Guíxols,
dissabte 7 de març,
a les 9 del vespre

OFERTA 2x1
LIMITADA
FUNDACIÓ
MONA

Preu de l’entrada: 26 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

Ctra. de Cassà,
s/n de Riudellots
de la Selva
OFERTA 2x1
LIMITADA

LA MORT DINS LA
LLEUGERESA I
ALTRES CANÇONS

Preu de
l’entrada: 6 euros

Cia. Teatre Un
Escenaris 2020

Reserves:

L’Ateneu de Celrà,
dissabte 21 de març,
a les 8 del vespre

972 47 76 18
Cal descarregar el
val del nostre web i
presentar-lo
juntament amb la
targeta de
subscriptor

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l’entrada: 9 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45
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