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La rumba catalana
com a
eina did ctica, a (;irona
[] L’artista franc s Gabi]im neztreballa ambal umnes
dela Fontdela P61vora
’EIs colorsdela
rumbacatalana’ [] Preparenun gran mural, ambalumnesde Perpiny i del Prat de Llobregat

6abiJim~nez,
ahir al mati, ambalgunsalumnes
deI’escolaFontdela P61vora
¯ MANEL
LLAD{~
XavierCastill6n
GIRONA
"Els nens i nenes gitanos
no coneixenla histSria del
seu poble, i el nostre objectiu ~s aronseguir que
prenguinconsci~ncia dela
seva prSpia cultura mitjan~ant ]a rumba catalaha, corn a pm¢important
de la identitat dels gitanos", diu l’artista plastic
franc~s Gabi Jim~nez, que
ahir vavisitar l’escoLaFont
de la PSlvoraper treballar
arab els alumnesde 5~ i 68
cu~s del centre gh~)ni durant un parell d’hores en
e]s preparatius de] projec-

ETNIA GITANA

te E/s colors de la rumba
catcdana. Aquest projecte
transfront erer est~ impulsat per l’EscoLade Mfisica
Modernade Girona, la Casa Musicale de Perpiny~ i
l’Escola Municipalde Mfisica del Prat de Llobregat,
i ~s part de les iniciatives
que preparen el telTeny
per a la presentaci5 de la
candidatura de la ~umba
catalana corn a patrimoni
immaterial de la Unesco.
Uns 120 alunmes de Girona, Perpinyhi el Prat de
Llobregatparticipen en diferents sessions, conduides per Gabi Jim~nez:
tres a cada centre, reparti-

des entre el novembrepassat, aquesta setmana i el
febrer vinent. En el cas de
les escoles Four de la PS1vora i La Mirandade Perpiny~t les sessions estan
m~scentrades en eldibuLx
ila pin~ura, ment~eque al
col.legi E1 Prat 1 trebailaran sobretot la part musical. Els dibnixosdels joves
paz%icipantsen e] projecte
s’escanejarani ambells Jim~nez crear~ un gran
llen~ de ires per dos metres i mig que s’exposarh
en espals ben visibles de
los tres ciutats participants.A1sou costat, un codi QRpermetr~ als via-

fronts escoltarles rumbesi
els cants flanmncs er~registrats pels alurrmes del
Prat. El resultat final d’Els
colors de la rumbacatalana comenqarhla seva itineI~mciaper les tres ciutats a partir de principi
d’abril, coincidint ambla
Setmana de ]a Rumba, i
est~previst que arribiaGirona ~l maig.
rugat, rei de la r~mba
En el context de l’Any Xavier Cugat, que commemorades de l’octubre passat a Gironael 25~aniversari dela seva mort conegut com al Rumba King

1

durant ]a seva etapa de
m~scelebritat als Estats
Units , el mfisic girohi sor~ un dels grans protagonistes d’aquesta gran
obra artlstica col-lectiva.
A m~s, corn recorda la directora de l’escola Font de
]a PSlvora, Pilar Marco,
Cugat est~ enterrat al cementiri de Girona, molt a
prep d’aquest barrigironL
’~Vaigdir que si de seguida a la proposta de participar en el projecte perqua, d’aquesta manera,
els nostres alunmes poden veure que sSn prou
capa~os de fer coses imostrar-les a ]a resta de la po-

blaci6. Ells s6n el futur
d’un barri sovint oblidat i
iniciatives corn aquesta
podenfer p~jm’la seva autoestima", afirmala directora.
La guitarra i la senyera
Acompanyatpel director
de l’Escola de Mflsica Modemaa de Girona, David
Coil, i pel director adjunt
de ]a Casa Musicalede Perpinyh, Herr6 Parent, Gabi
Jim6nez va comen~ar la
sessi5 d’ahir mostrant als
alunmes gironins corn dibuixar una composici6
que inck~ia un cc~6n flamenc, una gnitarra, un
bm’ret cordovbs i m~asenyera catalana, al costat
d’un estenedor de roba, en
una cm’iosa combinaci6
de simbols de diferents
cultures i elements de la
vida quotidiana del barl~.
Gabi Jim6nez, que resideix a Paris i que ha exposat les seres obres a la Biennal de Ven~cia, 6s actualment el pintor d’~tnia
gitana m6s guardonat al
m6n,i tamb66sun ar tivista social molt centrat en
l’Ambiteducatin i associatiu. La seva obra, tan colo~4sta corn compremesa,ja
es poder veure la primavera passada en una exposici5 a la Casa de Cultura de
Girona, tamb~ dins de la
Setmana de la Rumba.
"A l’Estat espanyol hi
ha dues velocitats respecteal pob]e gitano: d’una
banda, es prejecta molt a
l’exterior tot el que t~ a
veure ambel flamenc, per5 tamb~s’obvia sovint la
gran contribuci5 que han
fet els ~itanosa aquestart.
I encara hi ha gent que discrimina els gitanos corn
uns aprofitats que hanrien de to~alar al seu pals,
quart en realltat els gitanos van arcibar aqni abans
que els espanyols, quan ni
tan sals existia Espanya
prSpiamentdita", afilToa
Jim~nez. ¯

