
Titelles

Venda anticipada 
de localitats a les 

oficines de l’IMAC
 i a

Cia. l’esplendor
presenten

petons

Dissabte 22 de novembre a les 18h

Lloc: Institut del Teatre
Preu: 5

Titelles

Venda anticipada 
de localitats a les 

oficines de l’IMAC
 i a

Txo TiTelles
presenten

circ-cabareT
armando rissoTTo

Diumenge 23 de novembre a les 12h

Lloc: La Central
Preu: 5

Divendres, 14 de novembre de 2008

CULTURA 34 NOU9EL

Víctor Sunyol

No hi ha res 
a fer. I aquell 
article de 
1895 que Joan 
Maragall va 
deixar inèdit, 

“La independència de 
Catalunya”, sovint revé 
amb una actualitat esfe-
reïdora.

Les darreres dècades 
Catalunya ha estat pio-
nera en la il·lustració de 
llibres infantils i n’ha 
estat punt de referència 
a tot Europa. Tant, que la 
il·lustració nova, estèti-
cament trencadora i con-
temporània és coneguda 
com “catalana” o “de 
Barcelona”. I les editori-
als catalanes han tingut 
molt a veure en aquest 
procés. A Espanya les 
coses sempre han estat 
diferent. Els agrada una 
il·lustració més clàssica i 
conservadora; més anti-
quada i quica, que diem 
nosaltres. 

D’això se n’ha benefici-
at una colla de generaci-
ons de catalans, que des 
dels llibres han tingut 
una educació visual pri-
vilegiada i una amplitud 
de mires envejable. 

Però ara la majoria 
d’editorials catalanes 
pertanyen a grans 
grups espanyols, amb 
una política comercial 
espanyola (messetària) 
que bandeja sistemàti-
cament aquesta estètica 
i aquests il·lustradors. 
I aboquen els nens a un 
seriós retrocés, i de retop 
fan retrocedir i envellir 
els conceptes estètics (i 
no només estètics) de les 
generacions futures.

Quanta raó es té dient 
que la cultura depèn de 
qüestions que en sem-
blen ben lluny! I quanta 
raó tenia Maragall!

SI...

Desil·lustrats

El metge Francesc 
Solà presenta el  
llibre ‘Així és la vida’

Manlleu L’Espai Bisbe 
Morgades de la biblioteca 
de Manlleu acull aquest 
divendres a les 8 del vespre 
la presentació del llibre Així 
és la vida, del metge Francesc 
Solà. Així és la vida recull els 
articles sobre fets quotidi-
ans que l’autor ha publicat 
durant els últims anys, amb 
aquest mateix títol, a la revis-
ta La finestra. La presentació 
serà a càrrec del metge Josep 
Roca i de Teresa Boada, que 
va dirigir la revista fins a 
l’any 2001.

El record de Miquel Martí      
i Pol, des dels més petits  

Roda de Ter

J.V. 

El cinquè aniversari de la mort de Miquel 
Martí i Pol ha servit per renovar la memòria 
del poeta arreu de Catalunya, i en especial 
a Roda, el seu poble. Els centres escolars 
han estat protagonistes de bona part de les 
activitats que van tenir lloc dimarts –dia de 
l’aniversari– i la resta de la setmana. Al CEIP 
Mare de Déu del Sòl del Pont, les activitats 
van implicar des dels alumnes d’Educació 

Infantil, que van treballar els poemes del lli-
bre Bon profit, fins als de 6è de Primària, que 
van llegir textos de Martí i Pol amb els avis de 
la Residència, a la plaça del Poeta. El vespre 
de dimarts, la Biblioteca Bac de Roda va aco-
llir una altra lectura poètica, acompanyada 
amb música. Roda culmina aquesta setmana 
diumenge, amb l’entrega dels Premis Litera-
ris, entre els quals destaca el Miquel Martí i 
Pol de poesia, i el recital Itinerari de paraules, 
a càrrec de l’actriu Montserrat Carulla. L’ac-
te tindrà lloc a 2/4 de 12 del migdia, a Can 
Planoles. A la fotografia, les dues classes de 
P4 del CEIP Mare de Déu del Sòl del Pont, 
amb les mestres Cristina de Sancha i Marta 
Parals.

Comença a Manlleu 
un cicle de cultura 
catalanoamazic

Manlleu Una xerrada sobre 
la literatura amaziga obrirà 
aquest dissabte a Manlleu 
el cicle cultural Tawmat/
Germanor, que promou la 
Fundació Embat Cultural (La 
Central) per posar en con-
tacte la cultura amaziga del 
nord d’Àfrica i la catalana. La 
conferència tindrà lloc a les 
6 de la tarda a l’Auditori de 
Caixa Manlleu i serà a càrrec 
d’Asmaa Aouattah, profes-
sora d’amazic i traductora, i 
de Mohand Tilmatine, pro-
fessor de la Universitat de 
Cadis i la Universitat Lliure 
de Berlín. Posteriorment, a 
les 8 del vespre, tindrà lloc a 
Can Patalarga un recital de 
poesia catalana i amaziga, a 
càrrec de Khalid el Mokhtari, 
Pilar Cabot i Anna Miralpeix. 
El cicle continuarà durant 
quatre caps de setmana, amb 
conferències, una trobada 
de cultura popular (a Vic, el 
dia 23 de novembre), taules 
rodones i actuacions musi-
cals.

Corcia representarà 
a Barcelona l’obra 
‘Projecte Llenamú’

Vic La companyia osonenca 
CorCia Teatre representarà 
aquest cap de setmana l’obra 
Projecte Llenamú dins de 
la 13a Mostra de Teatre de 
Barcelona. Les representa-
cions tindran lloc dissabte a 
les 9 del vespre, i diumenge 
a les 7 de la tarda, al Teatre 
del Raval. Projecte Llenamú 
és un muntatge produït per 
l’Ajuntament de Manlleu i 
el Museu Industrial del Ter 
(MIT) amb el suport de Fun-
dició Dúctil Benito, que es 
va estrenar el mes de febrer 
passat. Parteix d’un guió de 
Joan Boada i Joan Roura, que 
també l’ha dirigit, sobre un 
conflicte en una antiga colò-
nia industrial. L’interpreten 
Marta Parramon, Cesc Pérez 
i Jordi Arqués.
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Itineràncies, a Prats
Prats de Lluçanès Alguns 
indrets de Prats van veure 
com la seva quotidianitat 
s’alterava durant el cap de 
setmana passat. El motiu: la 
celebració d’Itineràncies, el 
primer festival d’art públic 
dirigit per la pradenca Ada 
Vilaró. Música, poesia, 
moviment i performances 
són algunes de les activi-
tats que van tenir lloc a 
indrets poc convencionals 
artísticament parlant com 
poden ser la plaça Major, el 
mercat, el centre de dia, les 
granges de l’Erra o la plaça 
de l’Església. 
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