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EL PUNT AVUI
DIMARTS, 22 DE GENER DEL 2019

El 12è Festival Pepe Sales, dedicat al poeta coreà Yi Sang, s’obrirà divendres i
inclourà una mostra gastronòmica i una exposició a la galeria Richard Vanderaa

La revolució coreana
Xavier Castillón
GIRONA

“Quan la tirania és llei, la
revolució és ordre”, va dir
ahir Consol Ribas en una
de les seves apassionades
intervencions, per presentar el 12è Festival Pepe Sales, citant una cançó del
grup porto-riqueny Calle
13, que al mateix temps cita una frase de Pedro Albizu Campos, figura clau en
la independència de Puerto Rico. El festival d’art independent organitzat per
La Penyora mira aquest
any encara més lluny, a la
Corea de Yi Sang (19101937), “el poeta maleït de
Seül”, que a partir de divendres vinent centrarà
tot un seguit d’activitats,
com ara la ja clàssica exposició col·lectiva a La Mercè, centrada en el mirall,
com un dels elements recurrents en la poesia de Yi
Sang. No hi faltaran tampoc els curtmetratges inspirats en la seva obra i la
gran gala central del festival, que dimarts vinent
tornarà a omplir l’auditori
de La Mercè amb 17 actuacions –inclosa una demostració de taekwondo amb
música de violoncel en directe–, més un fi de festa
al claustre amb el reggae
acústic de The Wah Wahs.
Tots els actes són gratuïts.
Les principals novetats
es concentraran dissabte
vinent, quan tindrà lloc a
La Penyora una mostra de

Una bona representació dels participants en el festival, en la presentació d’ahir al migdia ■ X.C.

gastronomia, amb la participació de mitja dotzena
de restaurants coreans de
Barcelona (“La gastronomia és una de les manifestacions que més defineix
una cultura”, com va recordar Lluís Llamas) i, paral·lelament, s’inaugurarà
a la veïna Galeria Richard
Vanderaa l’exposició Angles de reflexió, amb “interpretacions visuals del
Mirall de Yi Sang” a càrrec
dels artistes Jordi Cerdà,
Jordi Galí, Dennis Hollingsworth, Marta Juvanteny, Jordi Mitjà i Pere Noguera. Cinema, fotografia i
una conferència sobre Co-

rea a càrrec de l’escriptor
de viatges Gabi Martínez
completen un programa
que es tancarà amb una
taula rodona sobre arquitectura i poesia, l’ofici i la
passió de Yi Sang, home
de vida curta i atzarosa,
tota passada sota el domini japonès de Corea. “Els
coreans són molt hospitalaris, com els catalans,
perquè tant a ells com a
nosaltres ens han envaït
moltes vegades”, va dir
Consol Ribas en un acte en
què el regidor Carles Ribas
va lloar la tasca del Festival Pepe Sales a favor de la
cultura de base. ■

La programació del 12è Festival Pepe Sales
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Divendres 25 gener
b La Mercè (20 h). Inauguració de l’exposició El mirall
de Yi Sang, amb obres d’una
quarantena d’artistes, comissariada per Àngels Artigas i Provi Casals. Creació
d’un mandala de la bandera
coreana, a càrrec de Bénédicte Jouàs, i ofrena del públic als quatre elements,
amb música d’Ayün. Coordinat per Cristina Planellas.

Dissabte 26 gener
b La Penyora (19 h). Mostra

de gastronomia coreana,
amb música de Dong Gura.
b Galeria Richard Vanderaa
(19 h). Inauguració de l’exposició Angles de reflexió.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

El cantant andalús Manuel Carrasco actuarà el
divendres 9 d’agost al Guíxols Arena, dins el 57è
Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Les entrades sortiran a la venda aquest di-

vendres, 25 de gener, a les
11 h del matí, als webs oficials del festival i de l’artista, i costaran 35 euros
(pista), 45 euros (grada) i
60 euros (localitats premium, davant l’escenari).
Aquest concert forma
part de la gira de presentació del vuitè disc de Manuel Carrasco, La cruz del

mapa, que el 24 de maig
arribarà al Palau Sant Jordi de Barcelona. L’endemà
del concert de Sant Feliu,
Carrasco també actuarà al
Tarraco Arena Plaza, de
Tarragona.
Actualment, La cruz
del mapa és el disc més venut a l’Estat espanyol, per
cinquena setmana conse-

Dimarts 29 gener
b La Mercè (20.30 h). Gran
gala, amb més de 50 artistes: música, dansa, teatre...

Diumenge 27 gener
b Cinema Truffaut (20 h).
Projecció de La isla, de Kim
Ki-duk, i inauguració de l’exposició fotogràfica f3.

Dimecres 30 gener

Dilluns 28 gener

Dilluns 4 febrer

b La Mercè (19.30 h). Xerrada Corea. Una invitació al
surreal, de Gabi Martínez, i

b Col·legi d’Arquitectes
(19.30 h). Taula rodona sobre arquitectura i poesia.

Manuel Carrasco, a la
57a Porta Ferrada
X. Castillón

lectura de poemes.

Manuel Carrasco, a la coberta del darrer disc ■ UNIVERSAL

b Cinema Truffaut (20 h).
Festival de curts inèdits, coordinat per Ester Bertran.

cutiva, i ha aconseguit el
doble disc de platí (80.000
còpies venudes, físiques o
digitals) tan sols un mes
després de la seva publicació.
Manuel Carrasco (Isla
Cristina, Huelva, 1981) va
quedar en segona posició a
la segona edició d’Operación Triunfo, l’any 2002, i
més recentment també ha
participat com a coach a
La Voz Kids (2015) i La
Voz (2016). La gira del seu
disc anterior, Bailar el
viento, editat el 2015, va
passar l’any següent pel
Festival de Cap Roig i per
l’Auditori de Girona. ■

