
’any dedicat a Joaquim Amat-
Piniella, que ha servit per recor-
dar el més important dels es-
criptors manresans i per recu-

perar la seva obra, s’ha acabat. El trasllat de
les despulles al cementiri de Manresa a pri-
mers de desembre, la presència dels seus
textos durant els actes de la Nit de Santa
Llúcia i, encara, aquest dilluns passat, la
lectura de fragments de K. L. Reichal Palau
del Parlament en el marc del Dia Interna-
cional de Commemoració de les Víctimes
de l’Holocaust, han estat esdeveniments
emblemàtics que han servit per cloure l’any
del centenari. Potser tot plegat no ha tingut
el ressò que l’autor mereix, però s’han es-
premut al màxim els recursos amb què es
comptava i, al final, el balanç és, ateses les
circumstàncies, prou positiu: una exposició
que volta per les biblioteques; una altra, de
gran format, que es va poder veure al Cen-
tre Cultural del Casino i al Museu d’Història
de Catalunya i que va despertar cert interès
mediàtic; una magnífica escultura que que-
darà per a la posteritat; la reedició de no-
vel·les introbables i d’altres textos inèdits;

lectures, recitals, representacions teatrals,
xerrades i altres actes d’homenatge.

La figura de Joaquim Amat-Piniella,
però, és recordada anualment a Manresa,
més enllà del centenari, a través del premi
literari que porta el seu nom. El Premi Joa-
quim Amat-Piniella s’atorga, cada any i a
tall de reconeixement públic, a una obra
narrativa ja publicada que reflecteixi una
preocupació social en relació amb el món
contemporani. Entre els guanyadors dels
darrers anys hi ha llibres molt interessants
d’Antoni Pladevall, Jordi Coca, Jordi Puntí,
Rafel Nadal, Sílvia Alcàntara o Jordi Estrada.

El premi d’enguany es lliurarà el proper
19 de febrer a l’Auditori de la Plana de l’Om.
Abans, però, tindrem l’oportunitat de sentir
els quatre finalistes en les presentacions
que, al llarg dels propers quinze dies, faran
de les seves obres a la llibreria Parcir. I no
em puc estar de dir que la qualitat de les
quatre novel·les que ha escollit la comissió
assessora del premi és especialment alta.
Avui es presenta La nit de Vàlia, de Monika
Zgustova, que reconstrueix la història real
d’una dona que va viure la crueltat dels

camps stalinistes. Dijous, 6, Margarida Arit-
zeta presentarà El pou dels maquis, on re-
crea un episodi familiar que s’emmarca en
un dels fets més desconeguts de la post-
guerra. Dimarts, 12 de febrer, serà el torn de
Les guerres del pare, de Pere Rovira, on l’au-
tor de Vila-seca recorda, amb gran solidesa
narrativa, la figura excepcional del seu pro-
genitor i la relació que ell mateix va tenir-hi
de petit. I, finalment, el dia 13, arribarà el
torn de Núria Cadenes, que amb El ban-
querha creat, amb una prosa esmolada i
brillant, un personatge monstruós que
s’inspira en un dels homes més poderosos
de l’època franquista.

Quatre novel·les, doncs, amb referents
reals. Dues d’elles, les d’autors tarragonins,
recuperen episodis més o menys autobio-
gràfics i familiars. Una altra, de temàtica
russa, la signa una dona txeca que viu a Ca-
talunya. La quarta, ambientada a Mallorca,
és obra d’una barcelonina establerta a Va-
lència. Tres dones i un home. Qualsevol de
les quatre obres finalistes mereixeria el pre-
mi, però només una d’elles l’obtindrà. Qui-
na? Ho sabrem el dia 19.
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La figura de l’escriptor manresà es
continuarà recordant aquest mes
de febrer amb el premi literari que
porta el seu nom. El quartet de
candidats inicia aquest vespre el
torn de presentació de les seves
obres a la Llibreria Parcir

El centre Arts Santa Mònica de
Barcelona dedica una àmplia ex-
posició, Sistematúrgia, a l’artista
pluridisciplinari Marcel·lí Antú-
nez, que reuneix tot l’univers crea-
tiu d’un personatge fonamental de
l’escena catalana contemporània.
A la mostra, que estarà oberta fins
al 6 d’abril, es poden contemplar
els projectes realitzats per l’artista
moianès en els últims trenta anys.

Internacionalment conegut per
les seves performances mecatrò-
niques i les seves instal·lacions
interactives, Antúnez ha presentat
treballs en nombrosos festivals,
galeries, museus i teatres de més
de quaranta països. El moianès, co-
missari, creador i dissenyador de
l’exposició, va explicar ahir que «el
concepte central del projecte és la
seva metodologia, la sistematúrgia,
entesa com una dramatúrgia de
sistemes computacionals».

El resultat és un procediment hí-
brid que combina, entre d’altres,
elements audiovisuals, interfícies
corporals i elements robòtics que
es manifesten en forma de per-
formances i instal·lacions inter-
actives. La sistematúrgia afecta
no només la manera interactiva de
la reproducció de les obres, sinó
també el seu procediment creatiu
i, des d’aquesta perspectiva, l’ex-
posició mostra des dels elements
preliminars, com ara certes tipo-
logies de dibuix, fins a una gran se-
lecció de les instal·lacions i algu-
nes de les seves performances.

Antúnez posa en relleu, per pri-
mera vegada en aquesta exposició
i en un espai destinat a aquest pro-
pòsit, alguns dels seus prototips,
tant interfícies com robots que
conformen aquest «univers siste-

matúrgic». Al llarg del període de
l’exposició també es mostrarà el
procés de creació d’una peça, el
Mural SADDi, que es realitzarà a
l’escala de l’Arts Santa Mònica.

En paral·lel, el centre ha previst
un extens programa d’activitats,
com accions en viu, projeccions de
films o jornades teòriques, i tindrà
alguns convidats que han col·la-
borat amb Antúnez. 
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L’Arts Santa Mònica mostra el procés
creatiu del moianès Marcel·lí Antúnez

El centre barceloní acull fins a l’abril una exposició amb els projectes dels darrers trenta anys

L’EXPOSICIÓ

 LLOC: Arts Santa Mònica. La Rambla, 7.
Barcelona. � DIES: fins al 6 d’abril. De
dimarts a dissabte, d’11 a 21 h;
diumenge, d’11 a 17 h. Entrada lliure.
www.artssantamonica.cat

SISTEMATÚRGIA

La mort de Philip Seymour Hoff-
man aquest diumenge a Nova
York va deixar Hollywood orfe
d’un dels seus membres més bri-
llants, tal i com van reconèixer
ahir actors de la talla de Robert de
Niro i George Clooney, amb els
quals va treballar.

«Estic molt, molt trist per la
mort de Phil», va dir l’habitualment
reservat De Niro, que va coincidir
amb Hoffman a Nadie es perfecto
(1999), de Joel Schumacher, el
primer paper protagonista de l’ac-
tor i una de les seves actuacions
més brillants i menys reconegudes,
donant vida a una drag queen
que dóna classes de cant. «Era un
actor meravellós. Aquesta és una
d’aquelles ocasions en que dius
‘Això no hauria d’haver passat’.
Era tan jove, tenia tant talent i
tanta vida per davant. La meva fa-
mília i jo enviem les nostres con-
dolències més profundes als seus
éssers estimats», va afegir De Niro.

Clooney, que va comptar amb
Hoffman al thriller polític Los idus
de marzo, va apuntar escueta-
ment: «no hi ha paraules. És sim-
plement terrible». El cineasta no-
vaiorquès Spike Lee va dir que va
ser «una revelació» i «una bene-
dicció» tenir Hoffman en el re-
partiment del drama La última
noche, on també surtien Edward
Norton i Rosario Dawson.

«Les paraules no poden ex-
pressar la pèrdua devastadora que
sentim ara mateix», apuntava el co-
municat de l’equip de la saga Els
jocs de la fam, on va actuar  Hoff-
man, firmat pel director Francis
Lawrence, l’autora Suzanne Collins
i l’actriu Jennifer Lawrence.

EFE | LOS ANGELES

Hollywood en
estat de xoc per
la mort de l’actor
Philip Seymour
Hoffman
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CULTURES 

Marcel·lí Antúnez amb el seu doble robòtic en una imatge característica del tarannà de l’artista moianès

ARTS SANTA MÒNICA

Exemplars dels dispositius robòtics amb interfícies corporals 
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