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TECNOLOGIA
UNA APP BANYOLINA PERMET
VEURE PESSEBRES EN 3D

L’empresa banyolina EVOL:
Equipaments Virtual Online ha

posat la tecnologia del videojoc al
servei del pessebrisme per crear l’a-
plicació Pessebres 3D. L’app, que està
disponible per a sistemes Android i
iOS, recrea una sala virtual 3D on pas-
sejar-se i gaudir dels diorames amb
tot el seu esplendor mitjançant imat-
ges anàglifes que proporcionen una

sensació de tres dimensions increïble
quan són visionades amb les ulleres.
Entre els diorames que s’hi poden
veure n’hi ha de cedits per l’Agrupa-
ció de Pessebristes d’Olot, l’Asocia-
ción Belenista de Vizcaya, l’Asocia-
ción Belenista de Guipúzcoa i l’Aso-
ciación Belenista d’Álava. Les exposi-
cions de pessebres virtuals també es
poden trobar a la pàgina web
www.artvirtual.cat.

ESPORTS
PINSACH, PROTAGONISTA EN UN
PROGRAMA DE TV SOBRE NEU

El cassanenc Marc Pinsach Ru-
birola, un dels millors atletes

del món en esquí i curses de
 muntanya, ha estat aquests dies a
l’estació de Vallter gravant per un
programa dedicat a la neu. Juntament
amb altres esportistes participa en
un programa de la revista Evasión,
que té programa televisiu propi a Te-

ledeporte. «Això de la tele és més
dur que una competició, quina fred
que hem passat!», explica.

CULTURA
VIQUIMARATÓ A LA BIBLIOTECA
FAGES DE CLIMENT DE FIGUERES

El proper 11 de gener de 2014
se celebrarà una Viquimarató

per ampliar i millorar l’article sobre
Fages de Climent a la Viquipèdia. Pre-
cisament, l’activitat es realitzarà a la
Biblioteca Carles Fages de Climent de
Figueres des de dos quarts d’onze del
matí fins a un quart de dues del mig-
dia. L’assistència és oberta a tothom i
la finalitat de la trobada és comple-
mentar el màxim possible l’entrada
sobre Fages de Climent. Anterior-
ment, altres edicions de la Viquimara-
tó a Catalunya han estat dedicades a
artistes com Ángeles Santos Torroe-
lla, Modest Cuixart, Joan Miró i Xavier
Miserachs.






LA FINESTRA

BARTOLOMÉ BRUGUÉS
@AmadeuBrugues

«Podeu anar
despenjant els
papanoels dels
balcons, que ara sí
que ja semblen
execucions

exemplaritzants»

LLUCIA RAMIS
ESCRIPTORA

@lluciaramis

«L’única cosa que
podria salvar el
PSOE és que

l’Eduardo Madina
fos el seu candidat i
acceptés la

república catalana.
Però preferiran
pactar amb el PP»

ROGER COMA
ACTOR

@rogercoma

«Jornada de
reflexió. Per què
menjo tant? Per
què bec tant? No
podria tenir una
naturalesa trista i
rància? Em ve gana
de pensar-ho...»

JOAN MATAMALA
@joan_matamala

«Un emotiu record
a en Lluís Feliu del
restaurant l’Aliança
d’Anglès. Un gran
professional i molt
millor persona!
Una abraçada,
amic! DEP»

AL TWITTER
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El municipi de Muxía (la Corunya) és una zona zero després que un incendi devorés a primera hora del dia de Nadal el
santuari d’A Virxe da Barca. Tot i això, la societat gallega, amb la Xunta al capdavant, està bolcada en la recuperació d'a-
quest patrimoni i centre de peregrinacions. L'alcalde, Félix Porto, només té bones paraules a l’hora de parlar de les truca-
des que ha rebut de centenars de persones oferint la seva ajuda: «A tots ells, només puc dir moltes gràcies». La hipòtesi
en què treballen els tècnics, sobre la causa del foc registrat aquest 25 de desembre, se centra en la caiguda d'un llamp.



Els gallecs garanteixen recuperar el santuari de Muxía

ompartim el poble de
naixement, Sant Pol de
Mar; hem participat en
aquesta vila del Mares-

me en els homenatges que es van fer
al filòleg Joan Coromines, tan obli-
dat. També hem reivindicat el pare
del filòleg, el polític i escriptor Pere
Coromines, autor, entre altres
 obres, del llibretó de filosofia Els jar-
dins de Sant Pol. Compartim també
els estudis verdaguerians i la tasca
divulgadora de la Casa Museu Ver-
daguer a Folgueroles. D’en Perejau-
me Borrell i Guinart en recordo el
caràcter malencònic, especialment
quan era un vailet (ens portem dot-
ze anys) i la seva col·laboració al Ca-
sal d’Estiu de la parròquia de Sant
Pol. I també una determinada ten-
dència a la solitud. I les escapades
que feia pel boscos del Montnegre. I,
sobretot, aquell insadollable esperit
creatiu en estètica que, de la mà de
Joan Brossa, l’ha convertit en un
dels puntals de l’avantguarda cata-
lana.

No sé per què escric tot això; ah!
sí. En relació amb el Gran Teatre del
Liceu. Després de l’inesperat i terri-
ble incendi de 1994, hom decidí re-
fer-lo. La reconstrucció durà cinc
anys (1994-1999) i s’hi van introduir
algunes novetats. I fou en Perejau-
me qui tingué cura de les nou pintu-
res circulars del sostre i les tres del
prosceni que s’havien destruït en
l'incendi; l’artista santpolenc hi
col·locà nou grans muntatges foto-
gràfics amb paisatges evocadors de
les butaques del Gran Teatre. 

En la meva recerca de dades per
omplir els dies que van de Nadal a
Cap d’Any, hi he trobat un fet cu-
riós. L’estrena mundial, al Gran Tea-
tre del Liceu, de Parsifal, un dels ca-
polavoro operístics de Richard
Wagner. El dia trenta-u de desem-
bre de l’any 1913.

I és que la Societat Wagneriana
de la Capital de Catalunya
fou una de les més recone-
gudes d’Europa i el ressò
mediàtic més suggestiu
fou el Liceu. 
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