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● Girona. El dibuixant Josep Lluís Martínez i Picañol
(Moià, 1948), més conegut com Picanyol, presentarà
avui a la Casa de Cultura de Girona (20.00 h) el llibre

Ot, el bruixot vol. 2, publicat per Norma
Editorial per celebrar els 40 anys d’a-
quest simpàtic personatge de la revista
Cavall Fort. En l’acte, organitzat per la
Llibreria Empúries, també hi participa-
ran la mestra i escriptora Alegria Julià i

l’activista cultural i escriptor David Pagès i Cassú.
Aquest volum de 184 pàgines (19,95 euros) recull
una selecció de les millors tires que, des de fa quatre
dècades, ha anat publicant Picanyol cada quinze dies
a Cavall Fort, amb el seu entranyable bruixot com a
protagonista. / X.C.

GIRONA
Picanyol presenta «Ot, el bruixot vol. 2» per
celebrar els 40 anys del seu personatge

● Figueres. Josep Valls
i Lluís Roura presen-
taran avui al castell de
Sant Ferran de Figue-
res (20 h) el llibre Ca-
nigó, màgia d’una
muntanya, del fotò-
graf Paul Palau, amb
textos en català i fran-
cès. S’hi projectaran
imatges del Canigó i
actuarà el cantautor
nord-català Albert
Bueno. / X.C.

FIGUERES
El fotògraf Paul
Palau dedica un
llibre al Canigó

● La Bisbal d’Empordà. L’escriptor bisbalenc Xavier
Cortadellas (1956) presentarà avui la seva primera
novel·la, La terra blanca (Columna), al teatre Mun-

dial (20.30 h), acompanyat per Antoni
Puigverd i Pep Matas, en un acte orga-
nitzat per les llibreries La Siglantana i
L’Espiral. Dimecres vinent tindrà lloc
una altra presentació de la novel·la a La
Llibreteria de Girona, a càrrec de Mi-

quel Pairolí. Després de publicar els llibres de relats
Primer Senyal i Lleis binàries, aquest col·laborador
habitual d’El Punt i de Presència i director de Revista
de Girona debuta en la novel·la amb una dramàtica
història familiar ambientada a les Gavarres. / X.C.

LA BISBAL D’EMPORDÀ
Xavier Cortadellas presenta avui al Mundial la
seva primera novel·la, «La terra blanca»

● Girona.  Maria Rodès
i Joan Colomo, dos
noms destacats de la
nova fornada de can-
tautors intimistes sor-
gits de l’escena inde-
pendent catalana, pre-
sentaran aquesta nit
els seus respectius
primers discos en so-
litari al Sonic Club
(Sala Platea; 22h, 5
euros). / X.C.

GIRONA
Maria Rodès i Joan
Colomo actuen al
Sonic Club

● Girona. El vicepresi-
dent de la Generalitat,
Josep-Lluís Carod-
Rovira, presentarà
avui a La Llibreteria
(19.30h) el seu llibre
113 paraules per sal-
var, en què recull una
sèrie de mots genuïns
de la llengua catalana
que han caigut en des-
ús. L’acompanyaran
Maria Mercè Roca i
Albert Rossich. / X.C.

GIRONA
Les 113 paraules
de Carod-Rovira,
a La Llibreteria

● Girona. La cineasta catalana Mar Coll, guanyadora
dels premis Gaudí (millor direcció i pel·lícula) i
Goya (millor direcció novell) pel film Tres dies amb

la família, serà avui (20 h) al Museu del
Cinema de Girona (entrada lliure) per
protagonitzar una de les converses del
cicle Pla i contraplà amb la crítica de ci-
nema d’El Punt Imma Merino. Coll, a
més, també presentarà (22 h) el film al

cinema Truffaut, i mantindrà tot seguit una conversa
amb els espectadors. Tres dies amb la família va ba-
tre un rècord al cinema Truffaut, ja que es va mante-
nir fins a nou setmanes amb cartell, amb un èxit nota-
ble de públic. La pel·lícula també es podrà veure de-
mà i diumenge (16.30 h). / D.C.

GIRONA
Mar Coll conversarà avui amb Imma Merino al
Museu del Cinema al cicle «Pla i contraplà»

L’experimentada pallassa
australiana Nola Rae ha
dirigit Pepa Plana, la pa-
llassa més destacada del
nostre país, a l’espectacle
Penèlope, que pren el nom
de l’esposa d’Ulisses, que
durant vint anys teixia de
dia i desteixia de nit, tot es-
perant el retorn del seu
marit. El tapís que teixeix i
desteixeix Pepa Plana, pe-
rò, és fet de situacions poè-
tiques i tendres, absurdes i
còmiques fins a límits in-
sospitats. Plana, tota sola,
juga a l’escenari, com ho
havia fet en els seus dos es-
pectacles anteriors, Giu-
lietta, basat en el Romeu i
Julieta de Shakespeare, i
Hatzàrdia (ara L’atzar),
en què se centrava més en
la figura del pallasso, els
quals ja va presentar a la
sala gironina. A Penèlope,
el personatge mira d’obli-
dar les seves penes, i de
passada intenta que el pú-
blic oblidi les seves, mun-
tant una guerra de Troia
molt particular, amb tots
els elements necessaris,
incloent-hi també el mític
cavall; oferint una visió
molt especial de la fidelitat
conjugal.

Segons l’escriptora bar-
celonina Mercedes Abad,
a l’espectacle els sacrificis
de bous i xais adreçats als
déus es transformen en co-
petes de cava català; al so-
roll del mar i el brogit de
les tropes, s’hi afegeix el
timbre de la porta i alguna
cançó popular posterior a

Homer, i Plana és una Pe-
nèlope molt més «descara-
da i irreverent» que l’ori-
ginal d’Homer.

Leo Bassi, utòpic
Avui, a Banyoles, actua
Leo Bassi, que hi presenta
la seva Utopía. Després de
ser víctima d’atacs viru-
lents d’ultracatòlics i
grups de l’extrema dreta a
causa del seu espectacle
La revelación –van atemp-
tar contra la seva vida a
Madrid amb la col·locació
d’una bomba que no va ex-
plotar–, i de comprovar la

tebiesa de l’esquerra en les
reaccions; després de veu-
re la buidor de propostes
d’aquesta mateixa esquer-
ra i el seu acomodament
davant l’enfonsament del
sistema neoliberal, dei-
xant perdre l’oportunitat,
Bassi va decidir «sacsejar i
treure del seu ensopi-
ment» l’esquerra, propo-
sant un retorn als orígens,
un rejoveniment dels va-
lors progressistes, a més
de la reivindicació de la fi-
gura del pallasso blanc,
fruit d’un viatge íntim a la
seva pròpia memòria.

Pepa Plana munta la seva
pròpia odissea a La Planeta

amb l’espectacle «Penèlope»
Leo Bassi posa a rega l’esquerra acomodada a «Utopía»

La pallassa Pepa Plana, en un moment de Penèlope. / P.P.

● Aquest cap de setmana va de pallassos
per a adults. Pepa Plana presenta a La Pla-
neta de Girona, avui i demà (22 h) i di-
umenge (19 h), Penèlope, un espectacle

DANI CHICANO / Girona / Banyoles basat en la figura de la dona d’Ulisses. Per
la seva banda, el pallasso Leo Bassi posa
avui (22 h) en escena Utopía al Teatre de
Banyoles. Una crida a la revolució, en què
l’esquerra actual no surt ben parada.


