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La sala manresana El Sielu acollirà avui a les 23 h la projecció d’Egoics, un curtmetratge creat a tres bandes per
l'escriptora Núria Farizo, el director de cinema Gerard Normal (alter ego de Gerard Quinto) i el tècnic de so i productor
de música electrònica Joan Vila ‘Clickman’. Egoics és el resultat del darrer premi Tendències, que va promoure Regió7 i
TVM. El treball audiovisual, d’uns trenta minuts de durada, està dividit en nou peces que reflexionen sobre el nostre jo
més malalt i més fosc. El curt es va estrenar l’octubre passat en dues sessions a la Sala Petita del teatre Kursaal.



«Egoics» es projecta aquesta nit a la sala manresana El Sielu

Nascuda el 1913, el mateix any
que altres il·lustres poetes i es-
criptors com Salvador Espriu i
Joaquim Amat-Piniella, ahir va
morir als cent anys d’edat Joana
Raspall, bibliotecària, autora de
tres diccionaris de llengua catala-
na, i pionera del gènere de la poe-
sia infantil a Catalunya. La poe-
tessa, que va complir 100 anys el
juliol passat i de la qual enguany se
celebrava l’Any Joana Raspall, va
morir a Sant Feliu de Llobregat. El
dia 29 de novembre es van tancar
els actes del centenari del seu nai-
xement. La seva família va dema-
nar que totes les aules de les es-
coles de Catalunya la recordessin
amb la lectura d’alguns dels seus
poemes. Raspall, que era la poe-
tessa més veterana de les lletres ca-
talanes, va rebre el dia del seu
aniversari la medalla centenària de
la Generalitat.

El President de la Generalitat,
Artur Mas, es va sumar ahir al

condol del món de les lletres pel
traspàs de la poetessa recordant-
la com a persona «fermament
compromesa i lluitadora per de-
fensar la seva llengua, la seva cul-
tura i el seu país davant les adver-
sitats». La comissionada de l’Any
Joana Raspall, Carme Arenas, des-
tacava la «generositat fins a l'últim
dia» de la poetessa Joana Raspall;
el conseller Mascarell, la seva «vo-
luntat perquè el català continués
sent una llengua per a tothom» i
l’alcalde de Sant Feliu de Llobregat,
Jordi San José, la va qualificar de
«figura d’un valor incalculable».

Les primeres publicacions de
Raspall van arribar els anys vint i
trenta a les revistes locals El Eco del
Llobregat i Camí de Claror, entre
d’altres. Una de les seves obses-
sions va ser apropar la poesia a la
gent jove i l’any 1974 va crear el
Premi de Poesia Martí Dot, dirigit
a joves poetes. El primer llibre de
poesia infantil va aparèixer l'any
1981, amb Petits poemes per a
nois i noies. Amb motiu del cen-
tenari del seu naixement, ella ma-
teixa va triar 191 poemes inèdits
per ser inclosos a Batec de parau-
les. Poesia lírica completa de Joa-
na Raspall. En total, s’han publi-
cat sis noves obres. 
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La família va demanar a
les escoles que la
recordessin amb la lectura
d’alguns dels seus poemes



Mor als 100 anys Joana
Raspall, pionera de la
poesia infantil a Catalunya

La poetessa, divendres, en la cloenda de l'any dedicat al seu centenari

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Breus

L’Adriana, l’Arlet, la Laura i la Mò-
nica van néixer el 1996. Totes qua-
tre van coincidir al Col·legi Maris-
tes Igualada, on els va sorgir la idea
d’escriure Dents de lleó, que és la
primera obra que publiquen i que
han treballat conjuntament. Lau-
ra Aldabó, Laia Bacardit, Arlet
Mollà i Mònica Xifré presentaran
avui el llibre a la Biblioteca Central
d’Igualada (19 h). Dents de lleó, l’ha
publicat l’editorial Baula, a la
col·lecció La Llum del Far.
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Les noies de «Dents de
lleó» porten el llibre a
la biblioteca d’Igualada

LLETRES

Dins dels actes previs a la Nit de
Santa Llúcia, la vetllada més im-
portant de les lletres catalanes,
que se celebrarà el proper el dia 13
de desembre al Kursaal, avui, a les
8 del vespre, l’auditori de la Plana
de l’Om de Manresa acollirà una
taula rodona sobre «La cultura
catalana al món», que tindrà la par-
ticipació de la presidenta d’Òm-
nium Cultural, Muriel Casals; el di-
rector de l’Institut Ramon Llull,
Àlex Susanna, i el dramaturg i crí-
tic de cinema manresà Esteve So-
ler. El debat a tres bandes el mo-
derarà el periodista manresà Marc
Serena.
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«La cultura catalana
al món», a debat avui
al vespre a Manresa

SANTA LLÚCIA

El Gremi d'Editors de Catalunya
ha distingit amb el Premi Atlànti-
da 2013 el músic igualadí Jordi Sa-
vall. Es tracta d'un guardó que la
institució atorga anualment a una
personalitat de reconegut prestigi
que s’hagi distingit per la seva
contribució al foment de la lectu-
ra i del món del llibre i pel seu
compromís en la defensa del valor
de la cultura de la propietat in-
tel·lectual. El guardó es lliurarà
l’11 de desembre en la 28a Nit de
l’Edició, a l'Auditori de La Pedre-
ra. Farà la glossa del guanyador l’e-
ditor Jaume Vallcorba. La prime-
ra convocatòria va ser el 1986.

REDACCIÓ | MANRESA

El Gremi d'Editors
reconeix Savall amb
el Premi Atlàntida

GUARDONS

Avui, a partir de les 18 h a les ta-
quilles del Kursaal i per Internet
(www.kursaal.cat) es posaran a
la venda les entrades d’alguns dels
espectacles que es podran veure
durant la propera temporada a la
Sala Gran del Kursaal. D’una ban-
da, les entrades per al musical
Sonrisas y lágrimas, que arribarà
al Kursaal en 7 funcions entre el 3

i el 6 d’abril de l’any vinent. El
preu de les entrades  serà de 49€,
excepte per a les funcions de di-
jous, la segona de divendres i la se-

gona de diumenge, que serà de
39€. També es posaran a la venda
les entrades del concert de Luz Ca-
sal (21 de març), dels galàctics
Sisa-Portet-Oliver (8 de febrer)
que repetiran el format estrenat en
la darrera edició del Mercat de Mú-
sica Viva de Vic i del retorn de l’hu-
mor i la música de Pagagnini (2 de
febrer). I entrades per al darrer es-
pectacle de Sergi López 30/40 Li-
vingstone (15 de febrer). També, de
la segona edició del festival de
màgia La nit dels genis, (11 de ge-
ner); de Jan i Júlia: benvinguda
nanny (16 de febrer) i del xou del
popular youtuber Loulogio ( 30 de
maig).

REDACCIÓ | MANRESA

Es podran adquirir les
localitats per al musical
«Sonrisas y lágrimas», Luz
Casal, Sergi López i Loulogio 



Sisa, Portet i Oliver actuaran al Kursaal el 8 de
febrer, que avui posa a la venda les entrades

Bob & El Lladre encenen l’arbre
de Nadal i actuen a la Sala Gran

Avui, a les 19.30 h els manre-
sans Bob & El Lladre seran els

encarregats d’amenitzar l’encesa de
llums de l’arbre de Nadal del pati del
Kursaal. Després (21 h), a la Sala
Gran, presentaran en concert el seu
nou disc, El Banquet.



I TAMBÉ...

Feia 29 anys que l’Agrupació
Teatral La Farsa, de Berga,  no ac-
tuava fora de la comarca. Des de la
representació, el 1984, de l’obra
Quin jove més embalat...!, d’Eugè-
ne Labiche, que van portar a dife-
rents poblacions. Però, aquest diu-
menge, el grup de teatre berguedà
participarà en una actuació be-
nèfica a Roda de Ter, al teatre Eli-
seu, on posarà en escena Volem
anar al Tibidabo, en benefici de
l’Associació de Familiars i Malalts
d’Alzheimer d’Osona. La comèdia
dramàtica Volem anar al Tibidabo,

de Cristina Clemente, dirigida per
Angelina Vilella, es va poder veu-
re al Teatre Municipal de Berga el
16 i 17 de novembre i explica la his-
tòria de dues germanes de poc
més de 20 anys que reben la notí-
cia que la seva mare té Alzheimer.
La darrera vegada que La Farsa va
representar un muntatge fora de
Berga va ser Mercè dels uns, Mer-
cè dels altres, a Avià, el 1994, des-
prés d’estrenar-lo a la capital ber-
guedana. El grup no descarta, des-
prés de les representacions dels
Pastorets, buscar altres sortides
amb Volem anar al Tibidabo.
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La Farsa surt de bolo fora de
la comarca 29 anys després 
de «Quin jove més embalat...!»


