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PATRIMONI
Destinen cinc milions
a restaurar cinc
monuments gironins
La conselleria de Cultura de la
Generalitat i la Diputació de Gi-
rona van signar ahir un conveni
segons el qual destinaran 5 mi-
lions d’euros durant els pròxims
dos anys a la millora de cinc
monuments gironins declarats
béns d’interès nacional. Es trac-
ta del monestir de Sant Feliu de
Guíxols, el castell de Montsoriu
d’Arbúcies, el monestir de
Santa Maria de Ripoll, la ciuta-
della de Roses i el monestir del
Sant Sepulcre de Palera, a
Beuda. També es dedicaran 1,5
milions a la creació de la xarxa
de museus locals de Girona.

LLIBRES
Surt la ‘Crònica de la
independència’ de
Patrícia Gabancho
El llibre de Patrícia Gabancho
Crònica de la independència
(L’Arquer), és des d’avui a les
llibreries. L’obra, un exercici li-
terari per imaginar com seria
una Catalunya independent,
se situa a l’any 2037, quan Da-
niel F.G., un científic català que
viu al Canadà, rep l’encàrrec
d’escriure un balanç de Catalu-
nya per commemorar els 30
anys de la independència. De
fet, el llibre consisteix en els
documents –articles periodís-
tics, entrevistes, etc.– que Da-
niel aplega per escriure el text.

Cultura
enbreuCharlieRivelminimalista

AnnaObiols iJoanSubirana,parellapersonal iprofessional,presenten
l’Apel·lesMestresd’il·lustracióamb una obra sobre el gran pallasso
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El premi Apel·les Mestres,
dedicat a l’àlbum il·lustrat,
és el més antic en actiu a
l’Estat espanyol. La quanti-
tat d’originals que s’hi pre-
senten tots els anys no
varia gaire, uns 50. La qua-
litat, però, creix any rere
any, sobretot pel que fa a la
part tècnica: “En la majoria
dels casos, els originals gai-
rebé estan llestos per en-
trar a la impremta”, expli-
ca Marta Vilagut, de l’edito-
rial Destino.

L’última edició l’ha gua-
nyat un tàndem, professio-
nal i personal, amb més de
40 títol publicats, format
per Anna Obiols (Sant Pau
d’Ordal, 1975) i el dibui-
xant Joan Subirana, Subi,
(Manresa, 1969). L’obra es
titula Charlie, nas de llau-
tó i ens ofereix il·lustraci-
ons protagonitzades pel pa-
llasso universal, tractades
amb una austeritat gairebé
minimalista que, en canvi,
transmet una potent sen-
sació d’espai i de silenci. I
de text, un sol vers: “Sota
un cel vermell, / la cadira
és el seu astre / i el silenci,
la paraula”.

“Fa molts anys que sento
passió per Charlie Rivel. Va
ser un excel·lent comunica-
dor de sentiments –explica
Obiols–. Penso que no se
l’ha valorat prou i amb
aquest llibre el volem reivin-
dicar, retre un homenatge a
aquest català universal”.

La dotació econòmica és
de 4.500 euros i, tot i que el
premi ja va ser concedit
l’octubre passat, no s’ha
presentat fins ara. El re-
tard està justificat per una
edició molt acurada, que
inclou un troquelat a la por-
tada, on no apareixen ni
títol ni autors.

“Ja ens havíem presentat
enaltresocasi-
ons, a aquest
premi, que
per a nosal-
tres és mí-
tic, i amb
obres més
elaborades
tècnicament.
Per això quan
ens van dir que

érem els guanyadors,no ens
ho podíem creure”, admet
Subi. Vilagut afegeix que
“precisament va ser aques-
ta senzillesa, aparent, la que
va convèncer els membres
del jurat”, format per Jesús
Gabán, Care Santos, Oblit

Baseiria, Carmen
Bieger i ella ma-

teixa.
“En els úl-
tims temps
hem fet al-
gunes apro-

ximacions biogràfiques,
com ara Dalí i Colom, però
sempre dèiem que un dia
hauríem de dedicar un
àlbum a Charlie Rivel”, co-
menta Obiols. I Subi afe-
geix: “La tècnica triada,
amb només tinta xinesa,
negra i vermella, ploma i
pinzell, va demanar molta
feina fins a trobar l’essèn-
cia del traç”.

Nous patrocinis socials
A partir d’aquesta edició, el
premi Apel·les Mestres
comptarà amb el suport del
patrocini de la Fundación
Antena 3, representada per
Carmen Bieger, Visionlab

(amb un projecte social
d’ajut a la infància amb
problemes visuals i au-
ditius) i Skoda (amb
un projecte social
d’ajut als infants amb
càncer).

En aquest sentit, el
dia de Sant Jordi està

previst que l’esmorzar
que rebran els nens hospi-
talitzats en més de 35 cen-
tres de tot l’Estat espanyol
vagi acompanyat d’aquest
àlbum i d’una flor de cara-
mel, “perreproduir la festa

tan bonica que es viu a Cata-
lunya”, afirma Bieger. ■

Elguardóarriba
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