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CULTURES

Breus

El conseller de Cultura, Ferran
Mascarell, va assegurar ahir, en de-
claracions a Rac1, que es posarà el
nom de l’actriu esparreguerina
Anna Lizaran, traspassada ara fa
un any als 68 anys a causa d’un
càncer, a alguna de les sales del
Teatre Nacional de Catalunya o del
Teatre Lliure. «Es tracta de veure
com organitzem el sistema de
noms del Nacional. El que passa és
que hi ha noms significatius a la
història del teatre català i cal me-
surar bé de quina manera ho fem
perquè no hi hagi cap oblit», va dir.

REDACCIÓ | MANRESA

Mascarell diu que Anna
Lizaran tindrà una sala

ESCENA

ARXIU/ACN

El Palau Robert de Barcelona
presentarà l’exposició itinerant
Premsa i dictadura: l’abat Escarré
a Le monde, que la Comissió Es-
carré i l’Associació de Periodistes
Europeus han organitzat arran els
50 anys de les declaracions de l’a-
bat al prestigiós diari francès. La
mostra es pot visitar del 16 de ge-
ner al 2 de febrer a la sala d’actes
de les Cotxeres. El comissari, Josep
Maria Cadena, assenyala que s’ex-
posa com les manifestacions van
escrostonar l’aparent immobilitat
del règim franquista.
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«Escarré a Le Monde»,
mostra al Palau Robert

HISTÒRIA

GDC

Victus. Barcelona 1714, d’Albert
Sánchez Piñol, s’ha imposat com
la novel·la més presentada del
2013 a la Xarxa de Biblioteques
Municipals de la Diputació de
Barcelona. María Dueñas és l’au-
tora de la segona i la tercera no-
vel·les més prestades: El tiempo en-
tre costuras i Misión olvido, res-
pectivament. Quant a les novel·les
juvenils més llegides a les 216 bi-
blioteques municipals i 9 biblio-
busos de la demarcació de Barce-
lona, ocupen les dues primeres po-
sicions la primera i segona entre-
ga de la saga dels Jocs de la Fam, de
Suzanne Collins. Els adults de-
manen mangues com a còmics.
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«Victus», el llibre
més llegit a les
biblioteques el 2013

LLETRES

Personalitats del món cultural,
editorial i polític van visitar ahir la
capella ardent de l’escriptor i edi-
tor Josep Maria Castellet, qui va
morir dijous als 87 anys d’edat. El
conseller de Cultura, Ferran Mas-
carell; el titular d’Agricultura i di-
rigent d’Unió, Josep Maria Pelegrí;
l’expresident de l’IEC, Salvador
Giner; els editors Pilar Beltran i Xa-
vier Folch i la directora editorial del
Grup 62, Ester Pujol, van ser dels
primers en arribar al tanatori de
Sant Gervasi. El funeral de Caste-
llet tindrà lloc avui a dos quarts
d’11 del matí al mateix tanatori.

Giner va reconèixer que era un
gran amic i mestre seu i que sent
una «emoció molt gran i una pena
per haver perdut un amic íntim».
Va dir que forma part d’una ge-
neració que ha crescut a la seva

ombra. Pujol va assegurar que
Castellet és «un referent, un acti-
vista cultural i la història cultural
del país no seria el que és sense
ell». «És un mestre i ha estat ge-
nerós compartint les seves expe-
riències com a editor», va afegir.
Beltran va destacar que en català
és un dels grans prosistes de la li-
teratura biogràfica memorialística. 
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Personalitats del món
cultural, editorial i
polític visiten la capella
ardent de Castellet
Mascarell, Pelegrí, Giner i els editors Pilar Beltran,

Xavier Folch i Ester Pujol, al tanatori de Sant Gervasi


Ester Pujol i Pilar Beltran

PERE FRANCESCH/ACN

Un llibre analitza l’escultura de
l’esparreguerí Lluís Llongueras

El crític i historiador d’art Fran-
cesc Miralles ha presentat l’obra
Lluís Llongueras Esferas, en la qual
destaca la faceta escultòrica de
l’estilista esparreguerí a través de
la geometria de les esferes. La pre-
tensió de Miralles és donar visibi-
litat a l’obra escultòrica d’un home
que exposa des de fa trenta anys a

diferents galeries públiques i pri-
vades, sense que el seu nom hagi
transcendit del cercle de la moda.
«Aquest món (de la moda) és més
mediàtic i té més grapa que el
món de l’art», subratlla el crític en
el pròleg. Llongueras es va estrenar
quan va exposar obres de nus fe-
menins realitzades en marbre a la
sala del Govern d’Andorra.

EFE | BARCELONA

ARXIU PARTICULAR

Cristina Morera Bel, filla de Palà de Torroella, mestra i fotògrafa, exposa a
la sala Lluïsa Franch, a l’actiu espai cultural de les Cotxeres de Sants de
Barcelona. La mostra, que es pot veure fins al 18 de gener, recull una tren-
tena de fotografies que ha batejat amb el nom de Gretalitats, en homenatge
a una de les seves nétes. El treball es fixa en petits detalls que, aïllats del
seu context general (sal de Cardona, el gebre, detalls de París, de Girona en
flors), inventen nous paisatges, plens de vida, sensualitat i sensibilitat. 



Cristina Morera, de Palà, exposa fotos a Barcelona


