
ACN MARC MARTÍ ACN

La Comissió Europea ha autoritzat la UdG a obrir un punt
d'informació sobre la Unió Europea. Aquest és un servei que,
tot i que l'acull la universitat, està obert a tota la ciutadania:
empreses, particulars i institucions. Les oficines s’emplacen
al Parc Científic i Tecnològic i qualsevol ciutadà s'hi pot adre-
çar a consultar sobre legislació o normatives. GIRONA | DdG

Les metàfores de la poeta cubana Matilda Oliver es mate-
rialitzen al festival Pepe Sales de Girona, que ahir va donar el
tret de sortida amb una exposició de més de 50 artistes que
s’inspiren en la seva obra. L’exposició es pot contemplar al cen-
tre cultural La Mercè. Les activitats del festival continuaran
fins la setmana entrant.  GIRONA | DdG

L’actor saltenc Jordi Vilches és un dels protagonistes de la
nova pel·lícula La banda de Picasso, de Fernando Colomo, que
s’estrenarà demà divendres. El film aborda el robatori de la
Gioconda i la seva possible relació amb Pablo Picasso.
Aquest context és una excusa per parlar de cubisme i de l’a-
mistat entre Picasso, Braque i Manolo Hugué. BARCELONA | ACN
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Art Les metàfores de Carilda Oliver es
materialitzen al festival Pepe Sales

Cinema Jordi Vilches protagonitza
el nou film de Fernando Colomo

El festival Temporada Alta, que
s'organitza cada tardor a Girona,
s'ha convertit en el primer del gè-
nere de les arts escèniques d'Es-
panya, segons el baròmetre d'ob-
servació de la cultura de la Fun-
dación Contemporánea.

Els responsables de la cita giro-
nina han comunicat la considera-
ció rebuda per part d'una comis-
sió integrada per 11 professionals
de l'àmbit cultural.

Temporada Alta es converteix a
més en el segon projecte teatral
més important d'Espanya, única-
ment superat pel Teatro Real de
Madrid.

El festival de Girona se situa
com a dotzè esdeveniment cultu-
ral espanyol per la seva transcen-
dència i supera per primera vega-
da als principals teatres i cites de

l'àmbit de Barcelona.
Temporada Alta és ara la sego-

na iniciativa cultural de Catalunya
segons aquest estudi, que situa en
la primera posició el Museu d'Art
Contemporani de Barcelona
(MACBA).

El director de l'esdeveniment,
Salvador Sunyer, ha estat convidat
a explicar la seva fórmula de ges-
tió en el marc de les Trobades In-
ternacionals de Gestió Cultural,

que se celebraran a Madrid avui. 
Segons aquesta classificació, la

primera institució en importància
d’Espanya és el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofia, segu-
it del Museo del Prado, el Museo
Thyssen – Bornemisza i les insti-
tucions Matadero  i La Casa En-
cendida, de Madrid. Les sis pri-
meres institucions, doncs, són de
la capital d’Espanya. En sisè lloc
apareix la primera institució cata-
lana, el MACBA-Museu d’Art Con-
temporani de Barcelona, seguit
del Teatro Real de Madrid, el
 CaixaForum de La Caixa, la Fun-
dació Mapfre, el Festival de Cine-
ma de Sant Sebastià, el Museo
Guggenheim, PHotoEspaña i, en
tretzena posició de la classificació
general, Temporada Alta de Giro-
na, per  davant de la CCCB i de la
Fira Arco.
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Temporada Alta de Girona
és el més important festival
d’arts escèniques de l’Estat
El baròmetre d’observació de la cultura elaborat per la Fundación

Contemporánea el situa per davant de la fira Arco i del CCCB


L'editorial fundada per Joan Sa-
les –i que ara dirigeix la seva néta–,
Club Editor, traurà a la llum l'any
vinent una novel·la inèdita de l'es-
criptor i editor. Uns guants de pell
de Rússiaés una obra que Sales va
deixar inacabada i que l'editorial
mantindrà intacta però hi afegirà
material complementari –com
cartes– que ajudin el lector a com-
prendre l'obra. 

L'any 2012 es va celebrar el cen-
tenari del naixement de l’autor
d’Incerta glòria, però l'editorial
continua impulsant la seva obra
més enllà de l'efemèride. Aquest
gener arriba a les llibreries la re-
edició de Viatge d'un moribund,
un recull de poesies escrites a l'e-
xili i que, enguany, incorpora una
carta inèdita de Màrius Torres va-
lorant la seva obra poètica.

L'escriptor i editor Joan Sales
(Barcelona, 1912-1983) va fundar
el 1959 l'editorial Club Editor.

Segons va explicar ahir Maria
Bohigas Sales, no es coneix la data
exacte de gestació d’Uns guants de
pell de Rússia, però sí se sap que era
una de les obres en què treballava
l'escriptor en els seus últims anys
de vida. «Sales treballava a base de
reescriure moltes de les obres que
tenia», va dir l'editora.

A banda d'aquestes dues noves
edicions, l'editorial també preveu
publicar a la tardor la biografia de
Joan Sales a partir de la investiga-
ció de l'arxiu de l'escriptor que ha
fet Montserrat Casals, que també
va escriure la biografia de Mercè
Rodoreda.

D’altra banda, Òmnium Gironès
clourà demà (19:30h, Casa de Cul-
tura) l’Any Joan Sales amb una
taula rodona amb la participació
de la presidenta d’Òmnium Cul-
tural, Muriel Casals, l’expresident
Jordi Pujol, el diputat i historiador
Oriol Junqueras i l’eurodiputat
Ramon Tremosa. L’acte es titula El
Joan Sales nacionalista.
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Jordi Pujol, Oriol Junqueras,
Ramon Tremosa i Muriel
Casals coincidiran demà en
un acte sobre l’autor a Girona



S’edita la novel·la inèdita
de Joan Sales «Uns
guants de pell de Rússia»

La 13a edició del Festival Pri-
mavera Sound, que es portarà a
terme entre el 22 i el 26 de maig,
tindrà com a caps de cartell, a més
dels ja anunciats Blur, My Bloody
Valentine, Nick Cave & The Bad
Seeds, Band of Horses, Tame Im-
pala, Dinosaur Jr., The Postal Ser-
vice, o The Breeders, entre molts
altres. Els gironins Aliment i els ca-
talans Manel seran dos dels re-
presentants catalans d’una edició
que ahir va anunciar tot el seu car-
tell, en un acte a Barcelona.
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My Bloody Valentine,
Blur i Band of Horses
en un cartell de luxe

PRIMAVERA SOUND

La cantant britànica Adele in-
terpretarà el 24 de febrer a Los An-
geles, durant el lliurament dels
Oscar, el tema central de l'última
pel·lícula de James Bond, Skyfall,
en la que serà la seva primera ac-
tuació en viu en més d'un any. L'A-
cadèmia de les Arts i les Ciències
Cinematogràfiques, que conce-
deix cada any aquests premis, va
confirmar ahir la notícia a través de
Twitter amb un breu missatge:
«Les Millors 4 Paraules: Adele Ac-
tua en els #Oscar».
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Adele reapareixerà
cantant a la gala dels
Oscar de Hollywood

MÚSICA I CINEMA

David Cirici (Barcelona, 1954) ha
guanyat el 21è Premi Edebé de Li-
teratura Infantil amb l'obra Molsa,
la seva primera novel·la per a nens.
Pilar Molina (Madrid, 1943) ha
guanyat el premi del mateix edi-
torial en la categoria juvenil per
Tesa. A Molsa, Cirici es posa a la
pell d'un gos que viu en temps de
guerra «per explicar una historia de
pèrdua i desconcert, però amb
voluntat de reconstruir». Per la
seva banda, Molina explica la his-
toria d’una adolescent.
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David Cirici guanya el
premi Edebé amb
una novel·la infantil

LLETRES

L'escriptor Juan Marsé es con-
verteix en protagonista únic del do-
cumental Juan Marsé habla de
Juan Marsé, una llarga entrevista
d'August M. Torres en què repas-
sa la seva trajectòria, sense defu-
gir qüestions com la seva dimissió
de jurat del Premi Planeta o les
adaptacions al cinema d'algunes
de les seves novel·les. Al llarg de 94
minuts, en pla fix, Marsé va des-
pullant-se davant Torres –que no
apareix a les imatges – i rememo-
ra des de les primeres lectures.
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Una pel·lícula de 94
minuts de Juan Marsé
sobre Juan Marsé

LLETRES

Breus

Durant el 2012 els museus de Ba-
nyoles (el Darder i l’Arqueològic)
han generat 30.296 usuaris, més de
4.000 usuaris més que el 2011. En
destaca sobretot l’augment de vi-
sitants a les exposicions temporals
Corbes i superfícies i Mart-Terra.
Una anatomia comparada.
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El 2012 els museus
de Banyoles van
tenir 30.000 usuaris

PATRIMONI

Salvador Sunyer. 
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