diarimés
sabadell

a l’última

DIMECRES 14
DE MARÇ
DE 2007

24

No és confidencial

Plaers inconfessables!!
Amb més compte haurien d’anar determinats regidors ‘naturals’ en acompanyar periodistes a la redacció. Pensin que potser, en acabar-se la cinta de música turca de les vacances, salta la ràdio i... queda al descobert la seva passió secreta: escoltar la COPE!!! Això mateix li va passar ahir a tot un regidor
socialista (el més ecològic de tots) quan tornava d’una roda de premsa al Parc
Agrari. El noi va intentar simular que la cosa era casual, però els seus grans
coneixements de la programació el van delatar: «Ara fan ‘Las tardes con Cristina’», va exclamar!!! Ai, ai, que no està l’ambient com per tenir aquests vicis!!!
Igualment Isaac, digues que sí, que, per criticar, primer s’ha d’escoltar!!

‘Niño, deja de joder con la pelota’
L’Ajuntament va presentar ahir a la tarda una de les seves polítiques educatives
més avançades, la titulada: ‘Nen, ara aprendràs tu a xutar la pilota’. Així és com
mentre un grup de nens jugaven amb una pilota, a la plaça del Doctor Robert,
se’ls hi va colar al balcó de l’Ajuntament. Moment ideal per posar en marxa el
nou programa educatiu. «Si vols, vine a buscar-la tu mateix a la porta», va exclamar l’Esther de majordomia, des de la finestra. No sabem si els nens li van
fer gaire cas, però el que sí que sabem és que la dona se sent la mar d’orgullosa d’haver posat en marxa aquest programa pilot per a l’educació integral
dels sabadellencs!!! Com deia en Serrat: ‘Niño, deja de joder con la pelota’.

Sudoku
mitjà

Solució

Completeu el tauler, dividit
en nou quadrats, omplint
les cel·les buides amb un
número de l’1 al 9, sense
repetir cap número en una
mateixa fila ni en una
mateixa columna, ni dins
de cada quadrat.

fàcil

Solució

La melodia dels pensaments
El portal SoloMusicos.com és una iniciativa que pretén posar en
contacte músics de tot Espanya i Llatinoamèrica
ANA PUNSET

La música és el clímax de
l’expressió emotiva. Alguns
la creen i uns altres la gaudeixen. Aquesta és l’essència de SoloMusicos.com.
No sé què faria si un dia la música deixés de pronunciar-se. Crec
que aquest món seria trist, mut i
taciturn. Diversifica la rutina i es
converteix en la meva millor confident. Escric aquestes línies escoltant Arctic Monkeys perquè el
silenci no m’aporta res. Aquells
dies en què l’eufòria impregna
totes les meves accions i necessito cridar-li a la vida, certs
acords acompanyats d’una base
de ritme ufanós i contrapicat em
recorden com brilla el sol. També en aquests moments en els
quals asseguda en una butaca
incòmoda i aïllada en una fosca
habitació decideixo romandre en
el seu interior abans que enfrontar-me amb el que m’ofereix l’altre costat, les meves oïdes gaudeixen d’una melodia dolguda i
rabiosa, la meva companya inseparable.
Al so de Death Cab for Cutie i
navegant per la transversalitat
interactiva,
descobreixo
http://www.solomusicos.com.
El portal SoloMusicos.com es va
crear el 31 de desembre del
2005 amb la intenció de posar
en contacte músics d’Espanya i
Llatinoamèrica. Compra i venda
d’instruments, oferta i demanda
per compondre una banda, etc.
No és necessari ser un professional, aquesta web també té en
compte aquelles persones que
s’estan iniciant en aquest inspirador camp que és la música.
Mentre comprovo les quantioses
opcions que em presenta el seu
cercador i el seu tauler d’anuncis, gaudeixo descobrint la quantitat de persones interessades a
seguir creant aquesta harmonia.

CEDIDA

SoloMusicos.com busca perpetuar la creació de grups musicals.

El so del dia a dia
Em pregunto com seria saber que pots
acompanyar cada dia a algú perquè et prefereix a
tu a qualsevol altre estímul auditiu
En rastrejar per influències esbrino que entre els centenars de
registrats n’hi ha molts amb els
meus exactes gustos musicals.
Puc fitar més la recerca concretant el perfil, la província, l’instrument i fins i tot el codi postal.
Veig Muse, veig Placebo, veig
Radiohead… i no puc evitar imaginar quant m’agradaria formar
part d’una cosa així. Com seria
passar del costat del receptor al
del creador. Saber que pots
acompanyar cada dia a algú perquè et prefereix a tu a qualsevol
altre estímul auditiu. Que la teva

veu i les teves cordes es converteixen en la millor espatlla sobre
la qual plorar o riure. Que les teves paraules poden impulsar accions i moviments, que algú respiri al ritme que tu estableixis.
SoloMusicos.com viu per a
aquest axioma. Jo dic, entra i
descobreix fins a on pots arribar. Mentrestant, al ritme de
Bloc Party abandono la meva
pròpia quimera amb l’única relíquia que conservaré sempre.
Aquesta gran tendència aclaparadora que és la música. Que és
la vida.

