
De Manresa al món. El surrea-
lisme, com a motor artístic que ha
servir per internacionalitzat els
creadors catalans, vinculat a Om-
bres al calidoscopi, (1933), un retrat
surrealista de personatges de l'è-
poca de la República que va su-
posar el debut literari d’un jove Joa-
quim Amat-Piniella. Aquest serà el
fil argumental triat pel dramaturg
manresà Esteve Soler i l’artista
Jordi Queralt per a l’espectacle
«únic» que es crearà en directe al
teatre Kursaal durant la cerimònia
de lliurament dels premis de la Fes-
ta de les Lletres Catalanes.

La 63a Nit de Santa Llúcia tor-
narà a Manresa el 13 de desembre,
vint-i-sis anys després de cele-
brar-se al Palau Firal i, ahir, els seus
màxims responsables, (Muriel Ca-
sals, presidenta d'Òmnium Cul-
tural, Mireia Hernández, diputada
adjunta de Cultura de la Diputació
de Barcelona, i Valentí Junyent, al-
calde de Manresa), la presentaven
públicament. Contents de fer-la. I
de fer-la a Manresa. La «insistèn-
cia i capacitat de treball», segons
Muriel Casals, del president d’Òm-
nium Bages, Jaume Puig, ha faci-
litat que la festa literària catalana
on es lliura el Sant Jordi de novel·la
retorni a la ciutat com a colofó de
l’Any Amat-Piniella.

La proposta artística que em-
bolcallarà el lliurament de premis
porta la total empremta dels crea-
dors de Contra la ciutat, Soler i
Queralt. Ells van guanyar el con-
curs –amb cinc aspirants– per des-
envolupar un espectacle que, en
aquest  cas, plagarà el teatre de ca-
dàvers exquisits, una tècnica crea-
tiva molt difosa des del 1925  per
autors com André Bretón en què
els participants escriuen o dibui-
xen per parts; el resultat, subratlla
Soler, «és molt més que la suma de
les parts». Els encarregats de crear
aquests cadàvers exquisits (cada
premiat –9– en tindrà el seu) seran
la companyia Insectotròpics (dos
pintors,  dos videoartistes i dos mú-
sics), conjuntament amb el co-
reògraf Pere Faura. Al teatre s’ins-
tal·larà una gran pantalla, dividida
en set parts, en la qual aniran apa-
reixent les imatges que produiran
en directe durant la cerimònia els
creadors. El conductor serà el pe-
riodista Xavier Grasset. 
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PECES ÚNIQUES PER AL 13 DE DESEMBRE Coincidint exactament amb Santa Llúcia, Òmnium Cultural celebrarà altre cop a la capital del
Bages, després de 26 anys, la vetllada més rellevant de la literatura catalana, amb l’atorgament, entre d’altres, del premi Sant Jordi de novel·la.
Conduïda per Xavier Grasset i retransmesa en part en directe, el Kursaal acollirà una festa que implica «reivindicar» la vitalitat cultural del país
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La Nit de Santa Llúcia serà surrealista
Esteve Soler i Jordi Queralt signen l’espectacle artístic de la Festa de les Lletres Catalanes, que, a partir del moviment

d'avantguarda, relaciona Manresa i Amat-Piniella amb l’exportació creadora catalana La cerimònia es farà al Kursaal 



Creadors, editors, polítics i responsables de la festa, ahir a la seu d’Òmnium Cultural, a Barcelona

20 de novembre. A LES 17 H
 Visita al barri de la Font dels
Capellans. Al Poliesportiu.
21 de novembre. A LES 20 H
 Auditori de la La Plana de l’Om.
«Rosselló Pòrcel i Espriu», xerrada a
càrrec de Josep Camprubí.
22 de novembre. A LES 21.30 H
 El Sielu. Presentació del disc
«Santi Arisa: cançons patriòtiques».
23 de novembre. A LES 10 H
 La Confiteria. Obert del Països
Catalans de Scrabble en Català.
24 de novembre. A LES 18 H
 Teatre Conservatori. «El Casino
dels Senyors», a càrrec del Grup
Escènic Nostra Llar.
27 de novembre. A LES 20 H
 Casino. «Espriu, un clàssic». A
càrrec de Laura Borràs.
28 de novembre. A LES 16 H
 Caritat, 14. Taller de cuina.
28 de novembre. A LES 20 H
 Casino. Lliurament del Premi Josep
Maria Planes.
29 de novembre. A LES 20 H
 Saló de sessions. Lliurament del
Premi Bages de Cultura i Premis
Lacetània.
30 de novembre. A LES 11 H
 La Creu de la Culla. Ruta literària.
Manresa vista pels escriptors.
30 de novembre. A LES 19 H
 Espai Memòries. Presentació del
disc de Peter Schmidt i Katia Michel
de le sobres per a violoncel i piano
de Pau Casals.
30 de novembre. A LES 20.30 H
 La Seu. Concert a benefici de
l’Hospital de Sant Andreu amb
l’Orfeó Manresà.
1 de desembre. A LES 12 H
 Espai Memòries. «Les veus de
l’exili». Recital poètic.
5 de desembre. A LES 20 H
 Auditori de la Plana de l’Om. «La
cultura catalana al món». Taula
rodona.
12 de desembre. A LES 20 H
 Celler Oller del Mas. Maridatge de
relats i vins.
13 de desembre. A LES 19 H
 Pati del teatre Kursaal. Mostra de
música i cultura popular.
13 de desembre. A LES 20 H
 Teatre Kursaal. 63ena Nit de
Santa Llúcia.
14 de desembre. A LES 13 H
 Acte de cessió al Museu Comarcal
de dues pintures d’Alfred Figueras.
Del 2 al 14 de desembre
 Biblioteca del Casino. Exposició:
«Imatge i Lletra. Set anys de Tocats
de Lletra».
Del 3 al 20 de desembre
Biblioteca del Casino. Exposició:
«Nits de Santa Llúcia, 63 anys de
premis».

ELS ACTES PARAL·LELS

Soler i Queralt:
de la contra
als cadàvers

S. PAZ

La Nit de Santa Llúcia es lliu-
raran 9 premis. Els tres més po-
pulars, el Sant Jordi de novel·la, el
Carles Riba de poesia i el Mercè
Rodoreda de contes i narracions,
han vist disminuïda la participa-
ció, segons va explicar ahir l’edi-
tor de Proa, Josep Lluch. Així, al
54è Sant Jordi, instituït el 1960 i
dotat amb 60.000 euros, hi con-
corren 27 originals (l’any passat,
que  va guanyar Màrius Serra, 39);

en el cas del 55è Carles Riba, pre-
miat amb 3.000 euros, hi participen
46 manuscrits (62 el 2012) i per al
16è Mercè Rodoreda, dotat amb
6.000 euros, s’han presentat 33 ori-
ginals (44 el 2012). Per a Lluch, que
no pateix per la «qualitat, al con-
trari, hi ha uns quants finalistes ben
potents», la disminució de partici-
pants en un any en què les vendes
d’aquests tres premis ha funcionat,
l’atribueix a l’«atzar». En canvi, el

51è Josep Maria Folch i Torres de
novel·les per a nois i noies (7.000
euros), amb 27 obres, i el 40è Joa-
quim Ruyra de narrativa juvenil
(9.000 euros), amb 22 originals,
han crescut en participants. Durant
la nit també es lliurarà el premi
Òmnium Cultural de Comunica-
ció; el premi Internacional Joan B.
Cendrós; el Joan Profitós d’assaig
pedagògic i el Joan Maragall d’as-
saigs sobre cristianisme i cultura.

Baixa la participació als Sant Jordi, Rodoreda i Riba

EL DRAMATURG MANRESÀ
ESTEVE SOLER I L’ARQUITECTE
JORDI QUERALT tornen a treballar
plegats després de l’èxit de la
instal·lació Contra la ciutat,
estrenada a Tàrrega. Ara, a partir de
la tècnica del cadàver exquisit
(utilitzada per Dalí, Neruda o García
Lorca) crearan l’espectacle de la Nit
de Santa Llúcia. El cartell de la cita
literària és de Jofre Sanfeliu.




