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CULTURA I SOCIETAT

Breus

catalunya és, amb un 55,6% de
població lectora, la vuitena co-
munitat autònoma de l’estat que
més llegeix, segons un estudi de la
federació del gremi d’editors
d’espanya. es llegeix més a madrid
(64,4%), la rioja (58,4%), aragó
(58,3%), cantàbria (57,8%), na-
varra (57,7%), canàries (56,9%) i
país basc (56,8%). l’estudi també
revela que El nen amb el pijama de
ratlles, de john boyne, va ser el lli-
bre més llegit el 2009, tot i que stieg
larsson va ser l’autor més llegit i
comprat. per gèneres, les novel·les
històriques són les més compra-
des, davant les d’aventures.
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Catalunya és la vuitena
comunitat lectora

LLETRES

l'escriptor argentí guillermo
saccomanno ha guanyat el premi
biblioteca breve amb la seva no-
vel·la El oficinista, que havia pre-
sentat al guardó que convoca l'e-
ditorial seix barral amb el pseu-
dònim de calemo. el guardonat,
que rebrà els 30.000 euros, va néi-
xer a buenos aires el 1948 i és au-
tor de novel·les i llibres de contes
com Situación de peligro, Roberto
y Eva o El pibe. l’editora, elena ra-
mírez, va afirmar que el llibre pre-
miat és una «obra major».
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Guillermo Saccomanno
rep el Biblioteca Breve

LLETRES

els espectadors que assisteixin a
l'espectacle Mi primera vez, que es
representa a partir de demà al
teatre club capitol de barcelona,
podran, si ho desitgen, explicar els
seus primers contactes sexuals en
una targeta que se'ls facilitarà al
principi de la funció. en aquestes
targetes hi haurà una sèrie de pre-
guntes sobre on i quina va ser la
primera vegada que el públic po-
drà respondre de manera anòni-
ma i, si s'escau, veure representa-
da la seva història a l'escenari.
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Un espectacle permet al
públic explicar intimitats

TEATRE

Comença la restauració de les
pintures romàniques de Cruïlles

el consell comarcal del baix
empordà i l'obra social de caixa
catalunya han iniciat ja el procés
de restauració de les pintures mu-
rals d'època medieval del mones-
tir de sant miquel de cruïlles,
descobertes a l'octubre de l’any
2008.

els treballs, que suposaran una
inversió total de 19.000 euros, ser-
viran per destapar un llenç de pa-

ret d'uns cinc metres quadrats,
on els tècnics preveuen localitzar
les restes de pintures que decora-
ven la nau principal de l'església
del monestir, segons un comuni-
cat fet públic ahir.

està previst que s'extregui tot el
blanquejat de calç que cobreix les
pintures i que es consolidin i re-
integrin els fragments de pintures
que falten en aquest important
monument.

GIRONA | DdG

EL SAVI SIR NEVILLE
MARRINER va dirigir dissabte a la
nit l’Escolania de Montserrat i
l’Orquestra de Cadaqués en un
concert únic, tot un esdeveniment a
l’Auditori de la Devesa de Girona. Les
formacions van oferir El somni d’una
nit d’estiu, de Mendelssohn, al costat
d’una breu obra religiosa d’un mestre
de Montserrat, Narcís Casanoves.

�

L’Escolania, un
esdeveniment
a Girona

ANIOL RESCLOSA

les capricioses formes de les
roques, a voltes autèntiques es-
cultures firmades per la mare na-
turalesa, i la bellesa dels paisatges,
són algunes de les qualitats del pa-
trimoni geològic de les comar-
ques gironines, segons lluís pallí
i carles roqué, autors del llibre El
patrimoni geològic de les terres gi-
ronines: 300 elements singulars,
que no es limita a l’anàlisi estric-
tament científic dels elements que
componen aquesta part del pla-
neta terra.

lluís pallí, catedràtic i professor
de geologia a girona des de l’any
1970, i carles roqué, doctor i pro-
fessor de geodinàmica externa
de la udg, consideren que el pa-
trimoni geològic té un indubtable
valor científic, cultural i didàctic,
però també s’ha de considerar pel
seu interès paisatgístic o recreatiu
i per la seva bellesa especial.

fruit de l’aplicació d’aquest cri-
teri és l’edició de l’esmentat llibre,
que no només fa, una per una, la
descripció geològica de les vuit co-
marques gironines, sinó que ho fa
a través de 325 fotografies que
mostren la bellesa que poden con-
tenir elements que en principi
podrien ser considerats anodins
com les petjades de dinosaure
conservades a albanyà, les calcà-
ries nummulítiques de la pedra de
girona –present en moltes cons-
truccions monumentals del barri
vell–, o la colada de lava de 200.000
anys d’antiguitat sobre la qual se
sosté, en un equilibri sempre pre-
cari, el poble de castellfollit de la
roca.

Crida proteccionista
editat per la universitat de girona,
amb el suport de la diputació de
girona, el llibre es va presentar ahir
a la mateixa universitat en un acte
que els autors van aprofitar per fer
una «crida» perquè s’apliqui «a
curt i a mitjà termini» la legislació
vigent «amb vista a una protecció
eficaç del patrimoni geològic,
aprofitant les figures legals exis-
tents en les normes internacionals,
nacionals, autonòmiques, locals, o
crear-ne d’altres complementà-
ires o d’específiques, que incloguin

i tractin adequadament els punts
i llocs d’interès geològic».

És necessari, segons els autors
del llibre, que «els responsables de
les diferents administracions pú-
bliques i centres de recerca, tèc-
nics, científics, investigadors, am-
bientalistes, naturalistes, ecolo-
gistes, periodistes i educadors en
general, es mobilitzin activament
en una campanya de sensibilitza-
ció del conjunt de la població a fi
d’aconseguir que el patrimoni
geològic, indubtable ventafocs del

patrimoni natural, deixi de ser-ho
i quedi ubicat en el lloc prominent
que li correspon».

«paradoxalment», prossegueix
el doctor pallí, «alguns espais na-
turals emblemàtics per la seva
geologia singular han estat prote-
gits fonamentalment pels valors
botànics i faunístics, ignorant si no
menystenint els geològics». «se-
gurament aquesta incomprensió
és deguda a la mateixa actitud
dels geòlegs, massa dedicats a la
recerca pura», conclou pallí.

GIRONA | DANIEL BONAVENTURA

El llibre del patrimoni geològic gironí
es fixa en el valor científic i paisatgístic

Lluís Pallí i Carles Roqué seleccionen 300 elements singulars en una publicació de luxe�

LES IMATGES

LLUIS PALLÍ/CARLES ROQUÉ

Un dels elements geomorfològics
més caràcterístics del municipi de
l’Escala és l’Arc del Portitxol, una
arcada natural molt prima, feta en
calcàries del Cretaci inferior. Tot i
l’aparença fràgil que té, resisteix
impertèrrita l’embat de la mar de la
tramuntana i de llevant.

�

l’escala
L’arc del Portitxol, a la costa
rocallosa del massís del Montgrí

LLUIS PALLÍ/CARLES ROQUÉ

La morfologia de la costa és
escarpada, amb penya-segats que
poden superar els cent metres de
caiguda al sector de Begur. Les
roques prenen formes capricioses a
les quals fàcilment s’atribueixen
caracterítiques del món animal, com
aquest ocellot de bec esmolat.

�

palafrugell
L’ocellot d’Aigua Xelida a la
comarca del Baix Empordà

LLUIS PALLÍ/CARLES ROQUÉ

A l’entorn del poble de Beuda,
intercalades entre els nivells de
guixos i anhidrites, es localitzen
unes margues i margocalcàries
fètides, molt finament laminades,
atribuïdes al Lutecià inferior, que en
alguns llocs han fornit fòssils de
peixos i d’insectes ben conservats.

�

beuda
Fòssils de peixos i d’insectes
ben conservats entre guixos

DAVID SOLER

Després del Croscat, el de Santa
Margarida és el volcà més famós de
la Garrotxa. Es tracta d’un edifici
polifàsic, format majoritàriament per
emissions derivades d’explosions
fratomagmàtiques i, en menor grau,
estrombolianes. Dins el cràter hi ha
l’emita de Santa Margarida.

�

santa pau
El volcà de Santa Margarida té
una edificació al mig del cràter

NARCÍS MACAU

Aquestes aigües ascendeixen a la
superfície a través de la falla que
limita la serra de Rodes.

�

vilajuïga
Aigües bicarbonatades sòdiques
fredes brollen de la font picant

LLUIS PALLÍ/CARLES ROQUÉ

La riera de Sant Aniol ha format
cascades. El salt del Brull (29metres).
�

montagut i oix
Espectaculars engorjats i
cingleres de Sant Aniol d’Aguja

Un àlbum de postals
A partir de la geologia es pot confe-
gir un llibre de postals gironines a
partir dels paisatges, com demostren
els autors d’aquest llibre, profusa-
ment il·lustrat i concebut amb textos
breus, com peus de foto.
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