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El pròxim 11 de gener ar-
ribarà a la Casa de Cultura
de Girona l’exposició itine-
rant L’altra cara de la vi-
da. Cultura funerària
d’ahir i avui, una proposta
impulsada pel grup Mémo-
ra de serveis funeraris que
reuneix més de 125 peces
originals des del paleolític
al món present que per-
meten fer una aproxima-
ció a la mort i als seus ri-
tuals al llarg de la història.
La mostra, que invita a re-
flexionar sobre el signifi-
cat de la mort de manera
divulgativa i amena, recu-
pera eines i ceràmiques
prehistòriques, urnes ibe-
res, àmfores fenícies, or-
naments grecs o joies ro-
manes, i destaca per la se-
va singularitat una màsca-
ra egípcia datada del 1500
aC. El recorregut, distri-
buït en cinc àmbits exposi-

tius que descriuen com
han afrontat els éssers hu-
mans el repte de la mort
en cada època històrica,
culmina en el món con-
temporani, amb la im-
plantació del codi Qr, una
aplicació de nova tecnolo-
gia per accedir a informa-
ció multidisciplinària so-
bre la cultura funerària.

Amb l’objectiu de po-
tenciar el caràcter pedagò-
gic de l’exposició, oberta
fins al 26 de febrer, s’han
organitzat tallers temà-
tics adreçats a les escoles i
un cicle de conferències.
Així, l’arqueològica Auro-
ra Martín parlarà el dia 16
dels rituals funeraris des
de la prehistòria a l’època
ibèrica a Catalunya; el ca-
tedràtic Josep M. Nolla,
de la mort a l’antiga Ro-
ma, el dia 23, i la historia-
dora i antropòloga Bibia-
na Agustí, dels rituals fu-
neraris a l’edat mitjana i
moderna, el dia 30. ■

a Una exposició a Girona revisa els
rituals funeraris des de la prehistòria
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Urna funerària i altres objectes de rituals mortuoris que es
veuran a l’exposició de la Casa de Cultura ■ EL PUNT AVUI

El segell gironí Edicions de
l’Ela Geminada acaba de
recollir en un sol volum la
Poesia completa de l’es-
criptor mallorquí Miquel
Dolç (Santa Maria del Ca-

mí, 1912-Madrid, 1994),
conegut sobretot per les
seves impecables traduc-
cions dels clàssics llatins,
en especial per a la Funda-
ció Bernat Metge, però
l’obra poètica del qual era
fins ara de publicació dis-
persa, difusió molt irregu-

lar i, de fet, ja introbable.
El mateix editor, Oriol

Ponsatí-Murlà, ha tingut
cura de la recopilació dels
seus vuit poemaris, apa-
reguts entre 1943 i 1994
i dels quals destaca les
“altíssimes cotes” que re-
presenten Petites elegies
(1958) i Imago mundi
(1973). També a l’Ela Ge-
minada acaba d’aparèi-
xer la primera traducció
catalana dels Quaderns
de notes de Georg Chris-
toph Lichtenberg, consi-
derat el mestre de l’aforis-
me a Alemanya. ■

L’Ela Geminada edita
la ‘Poesia completa’
de Miquel Dolç
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L’edició del volum  ha
anat a cura d’Oriol Ponsatí-
Murlà ■ ELA GEMINADA

Paula Noguer (maduixa),
Carlota Busquets (pinya),
Irene Carreras (kiwi), Ma-
ria Farrés (llimona) i Sara
Roy (mandarina), les no-
ves veus de Macedònia,
cantaran demà algunes de
les cançons de l’últim disc
del grup, Desperta, en un
dels seus Tastets de Mace-
dònia, que tindrà lloc a
l’Espai Caixa de la plaça
Poeta Marquina de Girona
(17 h). Aquesta actuació
forma part de la campa-
nya solidària de Nadal de
Ràdio Girona / Cadena
SER, www.ndl.cat, que
aquest any col·labora amb
el Banc dels Aliments. Per
això, l’entrada a l’especta-
cle és gratuïta, però per re-
collir les invitacions a la
seu de Ràdio Girona, a la
plaça Josep Pla, es dema-
na una aportació voluntà-
ria d’aliments.

Els Tastets de Macedò-
nia són actuacions de pe-
tit format amb veus en di-
recte i música gravada, en
què Dani Coma, el músic
que va idear el projecte
Macedònia l’any 2000, ex-
plica “l’objectiu pedagògic
de cada cançó”. “Aquests
concerts agraden a pares i
fills, perquè els adults
comproven que les can-
çons tenen fons”, diu Co-

ma. “Els tastets els fem so-
vint en actes benèfics i a
les biblioteques”.

Macedònia, que ara té
com a empresa de mana-
gement la figuerenca Pro-
mo Arts Music, va actuar
diumenge passat al Palau
de la Música Catalana, on
va tenir com a convidada
en un dels temes (Ballen)

la colla sardanista torroe-
llenca Continuïtat.

Macedònia és la imatge
de la campanya A l’escola
la fruita entra sola, de la
Generalitat de Catalunya,
i també s’ha pronunciat a
favor de l’escola en català,
amb un vídeo en què ver-
siona Get up, stand up,
de Bob Marley. ■

Macedònia oferirà demà
un ‘tastet’ solidari a
l’Espai Caixa de Girona
a Interpretarà per a la campanya NDL, de Ràdio Girona, cançons del disc
‘Desperta’, amb veus en directe, música gravada i comentaris pedagògics
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Dijous a les 5 de la tarda
tindrà lloc el ‘Tastet de Ma-
cedònia’ a l’Espai Caixa de
la plaça Poeta Marquina.

Les cinc cantants de Macedònia,  en una imatge promocional de ‘Desperta’ ■ MACEDÒNIA
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L’Escola Municipal de
Dansa de Celrà ha progra-
mat un curs de pràctica
contemporània que im-
partirà la ballarina argen-
tina Cecilia Colacrai del 8
de gener al 19 de març,
cada dimarts al matí
(d’11.30 a 14 h). El preu de

la inscripció és de 220 eu-
ros, i de 187 per als alum-
nes de l’escola. Establerta
a Barcelona, des del 2000,
Cecilia Colacrai ha treba-
llat amb coreògrafs com
ara Toni Mira o Emma-
nuel Grivet, i ha codirigit
les companyies Lila Parra i
Viento Sur. A Celrà treba-
llarà en tècniques per po-
tenciar la flexibilitat. ■

Cecilia Colacrai farà
un curs a Celrà
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