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FAMOSOS LUXE MÚSICA REIALESA ESTIL ARTISTES

E l premi Nobel de la
Pau i expresident de
laRepública de Polò-
nia LechWalesa visi-

tarà el Pallars Sobirà el pròxim
14 d’agost. Convidat pel parc
natural de l’Alt Pirineu, l’Ajun-
tament de Rialp i la Diputació
de Lleida, Walesa farà un re-
corregut per la comarca que in-
clourà visites a la presó-museu
Camí de la Llibertat de Sort i a
les Bordes dePerosa, confluèn-
cia de camins transfronterers
que comuniquen el departa-
ment francès de l’Arieja amb
el Pallars Sobirà.
També participarà en un ac-

te a l’Ajuntament de Rialp i as-
sistirà a un concert organitzat

en el marc del Festival de Mú-
sica d’aquesta localitat pallare-
sa. Walesa estarà acompanyat
per ShevahWeiss, polític israe-
lià d’origen polonès que va ser
president de laKnesset, el par-
lament d’Israel. Els dos homes
d’Estat tindran un tercer com-
pany, l’expresident de la Gene-
ralitat Jordi Pujol, que ha con-
firmat la seva assistència.
L’objectiu del Museu Camí

de la Llibertat i del parc natu-
ral de l’Alt Pirineu és explicar
a Walesa i a Weiss els itinera-
ris reconstruïts i senyalitzats
per on es va produir l’evasió
de milers de fugitius dels
nazis, entre els quals hi havia
nombrosos polonesos i jueus,
durant la Segona Guerra
Mundial.
D’aquesta manera, visitaran

lesBordes dePerosa. En aques-
ta zona, situada a la vall d’Isil,

al municipi d’Alt Àneu, con-
fluïen tres de les principals ru-
tes d’evasió entre la regió de
l’Arieja i la comarca del Pallars
Sobirà. Els refugiats creuaven
el Pirineu a través dels ports
de Salau, Aulà i Pala de Clave-
ra. En aquest lloc, el Memorial
Democràtic de la Generalitat i
el parc natural de l’Alt Pirineu
han senyalitzat dos d’aquests
itineraris.
Posteriorment, a la Presó-

Museu de Sort es descobrirà
una placa que recordarà la visi-
ta de Walesa i Shevah Weiss.
El polític israelià i l’expresi-
dent polonès es coneixen de
quan el primer va ser ambaixa-
dor d’Israel a Polònia. Weiss
presideix des de l’any 2000 el
Consell de Yad Vashem, una
institució oficial israeliana
constituïda en memòria de les
víctimes de l’holocaust.c La cantant,

L a de la música és
una feina sobretot
col·lectiva”. Sense
dubtar i amb les ide-
es ben clares, Omara

Portuondo despatxa des de l’al-
tre extrem del fil telefònic una
d’aquestes qüestions que un no
sap gaire bé per què formula.
Potser perquè la conversa amb
la diva de la cançó cubana s’ha
apartat de la raó original –el
concert que aquesta nit oferirà
amb l’orquestra del Buena Vista
Social Club al Festival Castell
de Peralada– i s’ha centrat en la
substancialitat de la música i
matèries veïnes. La que en un
altre temps va ser anomenada
nòvia del filin (gènere intrínse-
cament cubà que al seu dia va
adaptar la bossa nova amb
alguna gota de jazz), es troba
des de fa setmanes en terres
europees oferint una mostra
d’aquestes sonoritats que van
enganxar mig món (sobretot
quan el músic i productor Ry
Cooder va donar forma el 1996
a aquesta formació de vene-
rables músics cubans i, també,
quanWimWenders va rodar el
llargmetratge documental del

mateix títol l’any 1998).
Tot i que la presència de la

formació musical als escenaris
catalans s’ha convertit gairebé
en obligada els últims anys,
l’acollida de l’afició sempre ha
estat més que notable. I això
que la popular orquestra inte-
grada per un total de nou mú-
sics ha anat renovant-se amb el
pas dels anys. Algunes figures
històriques, certament insubsti-
tuïbles, d’aquella alineació inici-
al ja no continuen perquè han
mort (Rubén González, Com-
pay Segundo, Ibrahim Ferrer...)
mentre que les noves incorpora-
cions van adaptant-se al ritme
de la banda. Una banda que, cal
no oblidar-ho, està considerada
un dels referents del jazz llatí
més importants del món. “Però
tots els joves que hi han entrat
són, amés de joves i ambmoltes
ganes, molt bons músics”, asse-
gura Portuondo (L’Havana,
1930). “Aquí teniu el pianista
Ronaldo Luna o el trompetista
Guajirito, o el baixista Pedro Pa-
blo Gutiérrez”, que se sumaran
a l’escenari empordanès amb al-
gunes llegendes vivents com
ara Juan de Marcos González o
Eliades Ochoa. “El que de debò
els uneix a tots és que respecten
la tradició musical cubana, els
agrada i la interpreten amb ga-
nes i orgull”.

Walesavisitarà les
rutesdelPallars

OmaraPortuondo lidera el BuenaVista
Social Club en el concert d’aquesta
nit al festival Castell de Peralada

Coneixerà els camins de la llibertat en la IIGuerraMundial
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Leo, el 4 d’agost a París

Lech Walesa, treballant a la seva oficina a Gdansk, en una foto feta el 20 de juny

Unceller argentí llançauns
vins ambel nomdeMessi

Barcelona

E l crac del Barça ja pot beure vi
d’ampolles amb el seu nom. El
celler argentí Bianchi acaba de

llançar una línia de productes amb la
marca Leo, després de firmar un acord
amb la Fundació Leo Messi que
estableix que una part de les vendes
aniran destinades a aquesta organitza-
ció. Es tracta de dos vins negres mal-
bec, un blanc torrontès i un escume-

jant –denominació local per al cava–,
que es produeixen aMendoza, la prin-
cipal regió vitivinícola de l’Argentina.
Els vins es presenten aquests dies

per diverses ciutats del país, on costen
entre sis i dotze euros, però també es
podran comprar en algunes botigues
espanyoles i d’altres llocs del món als
quals Bianchi exporta habitualment la
seva producció. Les etiquetes, en les
quals apareix el nom de pila de Messi,
han estat dissenyades amb curioses for-
mes de pilota de futbol i de samarreta.
Es promocionen amb l’eslògan “Leo,
essència creadora”.

La iniciativa està vinculada a la funda-
ció del davanter i no es tracta d’una lí-
nia de vins promoguda pel jugador,
com han fet altres famosos que han
adquirit o plantat vinyes per elaborar
els seus propis vins. La idea d’utilitzar
la imatge de la Pulga va sorgir del ma-
teix celler, encara que no s’ha revelat
quin percentatge dels beneficis serà des-
tinat a la fundació, enfocada a projectes
infantils.
Els vins amb el nom de Messi se su-

men a tota una sèrie de productes ba-
sats en la imatge del crac blaugrana.
Leo ocupa l’onzè lloc entre els espor-
tistes del món que més diners guanyen
sumant salari i publicitat, amb 39 mili-
ons de dòlars (gairebé 32 milions d’eu-
ros), segons les dades del juny passat de
la llista que elabora anualment la revis-
ta Forbes.c
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