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La novel·la de Kirmen Uribe Bil-
bao-New York-Bilbao, guardona-
da el passat octubre amb el Premi
Nacional de Narrativa, sortirà al
carrer al febrer traduïda al caste-
llà, català i gallec. Després de sig-
nar exemplars en euskera a la Fira
del Llibre i el Disc Basc de Du-
rango, l’autor va avançar que es
preveu que la publicació es pugui
traduir a l’anglès el 2011.

DURANGO | EFE/DdG

El Premi Nacional de
Narrativa, traduït al català

LITERATURA

Roma exhibeix una de les obres
més misterioses del pintor, escul-
tor i arquitecte Michelangelo Buo-
narroti, la Verge amb nen que es
conserva al museu de la casa na-
tal de l’artista a Florència. Aquest
és un dibuix a llapis que serà als
Museus Capitolins fins el 10 de ge-
ner, i es considera una peça «mis-
teriosa» perquè tot i ser considerat
un esbós, no se sap per a quina
obra va ser o si va deixar el projecte
sense acabar.

ROMA | EFE/DdG

Unamisteriosa obra de
Michelangelo, a Roma

PINTURA

«Et deixaré, si vols, la veu men-
tre tu tens els llavis closos». Aquests
són els versos de Maria Àngels
Anglada que donen nom a l’obra
de teatre que es podrà veure al Tea-
tre Jardí de Figueres aquest
diumenge. Els llavis closos tanca
així la gira del muntatge, estrenat
el passat maig a La Gorga de Pa-
lamós, i que s’ha pogut veure a Gi-
rona, Vic, Palafrugell o la Bisbal. Val
a dir que l’acte clou l’Any Anglada
i el cicle Escènica 2009.

FIGUERES | DDG

«Els llavis closos» tanca
l’any Anglada a Figueres

TEATRE

La setmana es presenta plena
d’activitats a la Llibreria 22 de Gi-
rona, que acull presentacions ben
diferents. Dijous és el torn dels lli-
bres de Carles Hac Mor, que hi duu
dues obres: Regos (amb dibuixos
de Joaquim Chancho), i Himnes
del no ésser. També hi serà present
Ester Xargay, que presentarà Aür.
El dijous participen a la preestre-
na de Garbo, l’espia, als cinemes
Albèniz; i el divendres a les 18.o0
es presenta el llibre editat per Co-
lumna Les millors receptes amb
flors, plantes i fruits silvestres de Io-
landa Bustos, del restaurant La
Calèndula. Així, la Llibreria &
Quiosc 22 del carrer Emili Grahit
acollirà una demostració d’aperi-
tius nadalencs fets de flors.

GIRONA | DdG

La Llibreria 22 s’omple
aquesta setmana de
cinema, poesia i cuina

LITERATURA

El poeta alemany Hans-Magnuz Enzensberger, el cineasta xinès Zhan
Yimou i el director escènic nord-americà Peter Sellars han acceptat ser
el 2010 els mentors de tres joves talents en les seves respectives disci-
plines. Es tracta d’una iniciativa promoguda per la firma suïssa Rolex,
a través de la qual artistes famosos guien durant un any un jove pro-
metedor en diferents arts. També han acceptat l’oferta per al 2010 - 2011
el músic britànic Brian Eno, l’escultor d’origen hindú Anish Kapoor i la
coreògrafa Trisha Brown. En els propers mesos, cada mentor escolli-
rà el seu protegit d’entre una llista de finalistes, tal i com ja van fer en
anteriors edicions Vargas Llosa, Toni Morrison o Martin Scorsese.

MADRID | EFE/DdG

Zhan Yimou, Peter Sellars o Brian Eno
apadrinaran joves talents durant un any

ARTS

Els francesos The Rubiks varen
publicar la seva primera maque-
ta l'any 2003, i ara acaben d'editar
el seu primer àlbum a SK Records,
sota el títol Universal satisfaction.
Encara no es pot trobar a les boti-
gues però es podrà adquirir als
seus concerts a Girona, Barcelona
i Figueres, en la seva primera visi-
ta a Catalunya. El seu so beu de
bandes independents dels 90 com
Pixies o Fugazi, i es podrà sentir en
directe avui al Coast to Coast de Gi-
rona a les 20.30, i el dijous a El Lo-
cal de Figueres, a partir de les
22.30.

GIRONA | DdG

L’indie de The Rubiks
passa per Figueres i
pel Coast to Coast

MÚSICA

La discogràfica Interscope ha
acomiadat un dels seus artistes
emblema, Marilyn Manson, des-
prés de les escasses vendes del seu
últim disc, The High End of Low.

Marilyn Manson, acomiadat
per la seva discogràfica

El debut de l’intèrpret gironí
com a primer ballarí al Teatro
Massimo de Palermo serà el 17 de
desembre, en el paper de l’Ocell
Blau de La bella dorment.

El gironí Guillem Brull serà
primer ballarí a Palerm

Home, literat, aspirant a sant:
tots aquests són els Verdaguers que
es conjuguen avui sobre l’escena-
ri de La Planeta a El cel, un orato-
ri dedicat a mossèn Cinto que ha
sorgit de la nova col·laboració en-
tre Xavier Albertí i Narcís Coma-
dira. Després de la seva estrena ab-
soluta a Barcelona, aquesta co-
producció del Canal de Salt i del
Teatre Lliure arriba avui a Girona
per presentar els darrers dies del
poeta que va renunciar a la carn i
va radicalitzar la seva fe per asso-
lir la glòria com a escriptor.

El lloretenc Xavier Albertí ha de-
mostrat ja en repetides ocasions el
seu interès a dur al teatre les vides
dels grans literats de la Renaixen-
ça. La seva primera incursió en
aquest tema va ser amb Pinsans i
caderneres (centrada en Josep An-
selm Clavé), i va continuar amb
Assajant Pitarra.

En aquesta nova ocasió, Co-
madira s’ha encarregat de la dra-
matúrgia centrant-se en els darrers
dies de Jacint Verdaguer, i mostrant
el seu viatge cap a la santedat,
«l’únic graó que li queda en l’escala
que ha anat pujant: emasculat,

poeta gloriós, sant». Així és com Al
cel mostra la dedicació de Verda-
guer a l’església, que en aquell
llavors es trobava implicada «en la
Renaixença del país i en la cons-
trucció d’una pàtria catalana», re-
marca Comadira. En el decurs de
la seva biografia, Verdaguer va ra-
dicalitzar la seva fe i es va implicar
(fins a fer perillar la seva econo-
mia) en l’ajut dels més desfavorits.

La dramatúrgia combina textos
de Comadira i del mateix poeta,

que es presenta postrat en el seu llit
de mort a Villa Joana. L’adaptació
compta al repartiment amb Rubèn
Ametller, Lurdes Barba, Jordi Fi-
gueras, Xavier Frau i Sílvia Ricart;
i en paraules de Comadira, no
pretén ser «cap biografia, cap his-
tòria ni cap drama». En tot cas es
tracta «d’una partitura que inten-
ta una aproximació poètica al poe-
ta», «un homenatge a un dels es-
criptors més grans i més mal en-
tesos de Catalunya»

GIRONA | M. PALLARÈS

Albertí i Comadira mostren un
Verdaguer calidoscòpic a «El cel»
Aquest homenatge a «un dels escriptorsmés grans i mésmal

entesos de Catalunya» arriba a Girona després d’estrenar-se al Lliure
�

Avui tots els ulls estaran posats sobre Verdaguer (Jordi Figueras).
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