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«Cabaret» es
prorroga fins a
finals de temporada
� Barcelona. La productora
Stage Entertainment ha
anunciat una pròrroga del
musical Cabaret, interpre-
tat per la gironina Marta
Ribera i per Victor Masan,
al Teatre Apolo de Barce-
lona. De moment, més de
70.000 persones ja han
vist el musical, que s’allar-
garà fins a finals de tempo-
rada. Per celebrar aquesta
pròrroga i l’arribada del
Nadal, la productora ha
preparat una edició espe-
cial en què hi haurà cava,
raïm i cotilló. / G.A.

Víctor Gay rep el
premi Fundació
Roca Galés
� Barcelona. El reportatge
Les cooperatives de Ra-
fael Masó, del periodista
gironí Víctor Gay, ha estat
guardonat per la Fundació
Roca Galés, que aplega la
majoria de cooperatives
catalanes. El reportatge re-
passa la història dels tres
edificis cooperatius que va
construir l’arquitecte giro-
ní a Sarrià de Ter, Palafru-
gell i Canet de Mar. Víctor
Gay recollirà el premi avui
a la seu de la Fundació, a
Barcelona. / G.A.

Taula rodona sobre
la censura, a la
Casa de Cultura
� Girona. Els periodistes
Assumpció Maresma i Da-
vid Fernández, els escrip-
tors i articulistes Lluís
Muntada i Josep Maria Fo-
nalleras, i el filòsof Josep
Maria Terricabras deba-
tran avui si és possible un
periodisme lliure, a la Ca-
sa de Cultura (20 h). La
taula rodona complementa
l’exposició Ramon Bar-
nils, periodista de referèn-
cia, que es pot visitar fins
al 9 de gener vinent. / G.A.

� El 1910, l’il·lustrador i
autor de contes infantils
nord-americà Peter Ne-
well (1862-1924) va con-
cebre un llibre singular:
The Slant Book, (El llibre
esbiaixat), un relat inspirat
en les historietes populars
i el cinema còmic en què
un cotxet llisca fatalment
carrer avall, amb el nadó
despreocupat i rialler a

dins, mentre provoca un
desastre rere l’altre en la
seva cursa desenfrenada.
El llibre, traduït ara al ca-
talà pel poeta Miquel Des-
clot, amb il·lustracions de
Joma, es presenta avui (20
h) a la Sala Brossa-Frègoli
del Museu del Joguet de
Catalunya a Figueres, en
un acte amb què es vol des-
cobrir al públic d’avui
l’originalitat de la propos-

ta de Newell, que reforça
el suspens narratiu
d’aquest caòtic descens
amb el format del llibre
mateix: efectivament, es-
biaixat per acompanyar la
trajectòria del cotxet. El
conte, que Desclot ha
adaptat a la versificació
catalana, formava part
d’una sèrie de narracions
per a infants de planteja-
ment semblant. El primer

va ser Topsys and Turvys
(1893), les il·lustracions
del qual s’havien de mirar
del dret i del revés, i el van
seguir The Hole Book (El
llibre foradat, 1908), en
què la bala que dispara una
pistola a la primera escena
travessa totes les pàgines, i
The Rocket Book (El llibre
coet, 1912), en què un pe-
tard travessa tot un edifici
des del soterrani al terrat.

Miquel Desclot tradueix el clàssic
infantil «El llibre esbiaixat»

E.V. / Figueres

El llibre de Peter
Newell, publicat
per primera vegada
als Estats Units el
1910, fa honor al
seu títol i a la tra-
jectòria descendent
que s’hi descriu
amb un format es-
biaixat. Les il·lus-
tracions de l’edició
catalana, assumida
per Thule, són de
Joma.


