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La meva primera història
de Catalunya vol donar
una visió general i clara
de l’evolució històrica del
país fent referència als
moments més significa-
tius. El llibre s’adreça a
tots els públics, però
especialment als primers
lectors. És per això que
els textos són molt breus,
clars i concisos, i les

il·lustracions àmplies, molt documentades i plenes de
detalls significatius.
La meva primera història de Catalunya és un llibre d’Edito-
rial Molino dut a terme amb la complicitat del Museu d’His-
tòria de Catalunya. Pretén introduir als més petits les pri-
meres nocions sobre la història del país. Inclou textos de
Marta Luna, una professional del món de l’ensenyament, i
làmines de 12 dels millors il·lustradors infantils catalans del
moment.

Descobreix el món de la
Cleòpatra a través del
diari de Nefret, la seva
serventa de confiança.
Als deu anys, Nefret es
converteix en la criada
de Cleòpatra, la darrera
reina d’Egipte. El seu
diari ofereix una apassio-
nant visió de la criada
d’aquesta famosa i pode-
rosa sobirana; la seva

manera de pensar, la seva bellesa, com es divertia, els seus
enamoraments amb Juli Cèsar i Marc Antoni i sobretot la
seva determinació per fer més gran Egipte.
El llibre comença amb un diari, escrit des del punt de vista
d’un infant que està a prop de Cleòpatra, i el final del llibre
inclou un capítol de referència sobre el tema tractat.
Es tracta d’un text suggerent i informatiu alhora a càrrec
de la premiada Adèle Geras; boniques i detallades il·lustra-
cions de M.P. Roberstson. A partir de 8 anys.
«Una història meravellosa!» - The GGuardian

Cleòpatra
Adèle Geras

El Carles té una germana
que es diu Laia. De vega-
des ell ha de donar-li el
sopar, i és una feina força
difícil perquè la Laia és
molt exigent amb el
menjar. Un dia se li acu-
deix una idea fantàstica
perquè mengi...
Un altre dels estimulants
llibres de Lauren Child on

la tècnica collage juntament amb el pop-up prenen prota-
gonisme per escenificar la imaginativa aventura que el
Carles ha d’inventar perquè la seva germaneta mengi.
Aquesta és una història commovedora i molt pràctica.
Sempre es podran utilitzar algunes de les idees del Carles
per obtenir els mateixos resultats a casa nostra!
Aquesta és una edició desplegable absolutament brillant
del premiat llibre Mai més menjaré tomàquets, dels prota-
gonistes  de la sèrie de dibuixos animats que es retransme-
ten per Disney Channel.

No vull menjar tomàquets
Lauren Child

La meva primera història de
Catalunya
Marta Luna
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LLÍVIA
● A les 17 h, Església, cobla

Ciutat de Girona (concert)

SANT ESTEVE D’EN BAS
● Al matí, La Cooperativa,

cobla La Principal d’Olot

DISSABTE 8
ARTÉS
● A les 16 h, Pavelló, cobles St
Jordi-C. de Barcelona i Marinada

CASSÀ DE LA SELVA
● A les 12 h, T. Municipal Puig

d’Arques, cobla Amoga (concert)
● A les 16.15 h, Pavelló Poliva-
lent, cobles Ciutat de Girona i La
Selvatana

REUS
● A les 12 h, plaça del Baluard,
cobla Reus Jove

SABADELL
● A les 13 h, Via Massagué,

cobla Sabadell

TOSSA DE MAR
● A les 12 h, passeig de Mar,

cobla Ciutat de Girona

AgendadeSardanes Òscar Igual

DISSABTE 8
BADALONA
● A les 12 h, La Rambla, cobla
Marinada

BARCELONA
● A les 12 h, Pla de la Catedral,
cobla Popular
● A les 12 h, Parc de la Guine-
ueta, cobla Lluïsos de Tara-
–dell
● A les 12 h, pl. de Can Fabra,
cobla Sant Jordi-Ciutat de Bar-
celona

PALAMÓS

● A les 11 h, passeig del Mar,
cobles Baix Empordà i La Prin-
cipal d’Olot

RUBÍ
● A les 12 h, plaça del Doctor
Guardiet, cobla Jovenívola de
Sabadell

VIDRERES
● A les 17 h, Sala del Casino la
Unió, cobla Baix Empordà

VILADECANS
● A les 12 h, plaça de la Vila,

cobla Ciutat de Cornellà

ElpolsdelDr.Sunyer

Tota una declaració d’intencions,
l’obertura dimecres del Centre
d’Arts Escèniques de Salt/Girona
(El Canal). I molta gent il·lustre
–escriptors, actors, directors,
etc.– per veure la seva primera
producció al Teatre Municipal de
Girona: un especial i brillantíssim
Coral romput, l’escenificació a
càrrec de Joan Ollé del disc –re-
galat als espectadors– sobre po-
emes de Vicent Andrés Estellés
que van enregistrar el 1979 Ovidi
Montllor i Toti Soler. Potser quali-
ficant-lo de brillant ens quedem
curts, ja que les dues hores de
poesia que ens ofereixen els deu
actors i els dos músics (Soler i
Lluís Cartes) van molt més enllà.
Els mots d’Estellés, recitats per
Pere Arquillué, Montserrat Caru-
lla, Joan Anguera i Eduard
Farel·lo, en un escenari de parets
empaperades, mobiliari escàs i
un telèfon, se’ns arrapen a la pell,
fan que suïn amor i mort, tots els
colors del món, unes històries
petites amansides amb la guitar-
ra irredempta de Toti Soler. Llàs-
tima (només) que els actors no
s’hagin esmerçat gaire a assumir
la dicció valenciana i pronunciïn
un cop i un altre xica en lloc de
txica.

Salvador Sunyer, el director
del Canal, el Dr. Sunyer, juga
fort. Inaugurar un centre d’arts
escèniques en aquest país amb
un muntatge poètic com Coral
romput –passarà per la Sala
Fabià Puigserver del Lliure el 31
de gener, l’1, 2 i 3 de febrer– és
reptar a duel el teatre català,
prendre-li el pols, mirar fins a
on pot arribar. Recordar Estellés
i Ovidi Montllor, oblidats en el
sac dels temps, és una aposta
en tota regla.

I potser només el Dr. Sunyer
és capaç de convèncer Ariel

Garcia Valdés perquè faci una
aparició estel·lar en català gai-
rebé al final del muntatge. Em-
blanquinat de dalt a baix, com el
Valmont del Quartett de Heiner
Müller que li vam veure inter-
pretar a l’Odéon de París fa un
any, entra a l’escenari per parlar
de la potència del català per vi-
atjar per món. “Des de la meua
bruta i trista petitesa, / vull
donar-te les gràcies, Senyor, per
aquests noms”, diu, segur d’ell
mateix, el millor actor francès,
diuen, del moment.

El quartet Carulla-Arquillué-
Farel·lo-Anguera reciten Estellés
amb el to just. Ens parlen de les
ganes de viure, d’aquella fal·lera
per veure, que vessa dels versos
del poeta de Burjassot. Entre els
actors principals, dues nimfes es
belluguen lentament. Al principi
n’hi ha una de nua, Núria Borràs,
que es mou amb una bella impu-

dícia que hauria fet embogir Es-
tellés. L’altra, Marta Roure, cami-
na com somnàmbula i accentua
el caire dramàtic de la peça,
sempre en francès. “Tout en Eu-
rope est mort, même l’amour”,
diu encimbellada dalt de la falsa
paret empaperada que delimita
l’espai. El pessimisme d’Estellés,
que esdevé esperança quan
baixa al terreny humà, de les
persones que l’envolten, quan
ens parla de la innocència dels
infants. L’amor, en ell, sempre és
el refugi davant la inviabilitat del
món. La tragicomèdia de la vida
que tan bé exposa aquest Coral
romput, magníficament expor-
tat al teatre per Joan Ollé.

¿Exportarà el Dr. Sunyer
l’excel·lent model del Tempora-
da Alta a tot el país? Pel bé de
tots, esperem que guanyi el
pols. Com el poeta que espera,
estem simplement a punt. ■

Pere
Arquillué i
Marta
Roure en
un moment
de la segona
part de
‘Coral
romput’
■TONI VILCHES
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