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L’escriptor Joan-Lluís Lluís va
presentar dijous a la Casa de
Cultura de Girona el seu nou
llibre, ‘Les cròniques del déu
coix’, una faula irònica sobre
la vida del déu grec Hefest
descrita al llarg de trenta se-
gles. La presentació, que va
omplir l’Aula C, va ser a càrrec
de llibreters, per desig exprés
de l’autor de defugir les ‘pa-
tums’. ■ MANEL LLADÓ
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Joan-Lluís
Lluís i la faula
del ‘déu coix’

PRESENTACIONS

Tota l’activitat relaciona-
da amb l’art, el teatre, la
música i la literatura que
es programa a Girona re-
unida en una sola publica-
ció, bimestral i gratuïta,
que reforça la seva funció
pràctica d’agenda amb no-
tícies, reportatges i entre-
vistes d’actualitat. Girona
Cultura, presentada ahir
per l’alcalde, Carles Puig-
demont, com “el manual
d’instruccions” dels ser-
veis culturals que s’oferei-
xen a la ciutat, absorbeix
els quadernets específics
de teatre, música i huma-
nitats que fins ara editava
l’Ajuntament a l’inici de
cada temporada però amb
un tractament molt més
àgil i, tal com va dir el di-
rector de la revista, el pe-
riodista Xevi Planas, amb
el desig “d’atraure la com-
plicitat del sector privat,
dels programadors i dels
creadors”.

El primer número, cor-
responent als mesos de
març i abril i del qual s’ha
fet un tiratge excepcional
de 20.000 exemplars (dels
següents se n’editaran
15.000), dedica la portada
a les novetats gironines de
Sant Jordi (s’enumeren
fins a 37 títols), amb arti-
cles sobre Joaquim Nadal,

Joan Roca, Vicenç Pagès o
el festival Mot de literatu-
ra, coorganitzat entre Gi-
rona i Olot, i inclou, a més,
un extens reportatge so-
bre la nova biblioteca pú-
blica que s’ha d’inaugurar
a les casernes aquesta pri-
mavera, sobre l’adquisició
de la col·lecció d’art de Ra-
fael Santos Torroella, i in-
formació detallada sobre
l’Strenes, el Black Music o
el musical Josafat, a més
del llançament de Giro-
nes, la nova revista de pa-
trimoni i tradició oral de
l’editorial Gavarres, que es
presentarà a l’abril.

Gavarres, precisament,
és l’empresa editora que

tindrà cura de Girona Cul-
tura, amb un equip de re-
dactors professionals en-
tre els quals s’hi compten
Gerard Bagué, Pere Gar-
cia, Josep Pastells o Oriol
Ponsatí-Murlà. L’objectiu
a mitjà termini és que Gi-
rona Cultura sigui de pe-
riodicitat mensual i que
augmenti també la pagi-
nació (ara és de 48 pàgi-
nes). La revista s’encarta-
rà als dos diaris de la ciutat
i es distribuirà als centres
cívics i culturals, l’oficina
de turisme, les bibliote-
ques i altres punts estratè-
gics. Puigdemont va ad-
metre que fusionant tota
la informació en un sol ca-

nal, que d’altra banda
“s’autofinança en gran
part”, suposa una reduc-
ció de costos per a l’Ajun-
tament, però va remarcar
que l’objectiu és “la millora
de la qualitat més que no
pas l’estalvi”, i va afegir:
“L’ostentació està en els
continguts i no en la for-
ma.” Planas va considerar
que la revista servirà tam-
bé perquè tots els agents
implicats en la programa-
ció cultural s’organitzin
millor i “no es trepitgin”,
en una ciutat, va dir, que
“desplega una activitat
cultural extraordinària i
insòlita pel nombre d’habi-
tants que té”. ■
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a Impulsada per l’Ajuntament i dirigida per Xevi Planas, busca la complicitat
del sector privat i els creadors a Tindrà un tiratge de 15.000 exemplars

Girona unifica l’activitat
cultural de la ciutat en una
revista bimestral gratuïta

L’alcalde, Carles Puigdemont, i el director de la revista, Xevi Planas, ahir ■ AJUNTAMENT

Àngel Corella va anunciar
ahir que renuncia defini-
tivament al projecte de
l’escola internacional de
dansa de Figueres. Aquest
projecte, va explicar, ana-
va molt lligat a la seva
companyia de dansa de
Barcelona, que va haver
de dissoldre l’any passat
per problemes econò-
mics, i a la possibilitat de
crear una companyia es-
table de dansa clàssica al
Liceu.

“Seria estúpid crear un
centre d’alt rendiment
per formar ballarins si
després han de marxar a
l’estranger a actuar”, va

declarar Corella, que asse-
gura que no té cap retret a
fer a l’Ajuntament de Fi-
gueres. Per contra, sí que
no es va estar de criticar el
conseller de Cultura, Fer-
ran Mascarell, a qui acusa
de no haver-lo “ni rebut”
per estudiar el projecte
del Liceu. ■

a El ballarí anuncia
que renuncia
definitivament al
projecte

Corella abandona el
projecte de l’escola
de dansa de Figueres
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Àngel Corella, en una
imatge d’arxiu ■ ARXIU

La companyia Teatre
Blanc i Negre, que diven-
dres vinent, dia 7 de març,
presentarà al Teatre Mu-
nicipal de Girona (21 h) la
primera part de la trilogia
sobre la guerra de 1714
Fam de llibertat (1712-

1714), escenifica avui al
migdia un fragment de
l’obra en plena Rambla de
la Llibertat, amb els actors
caracteritzats d’època,
per traslladar els gironins
a la Catalunya de fa 300
anys. Fam de llibertat for-
ma part dels actes oficials
del tricentenari promo-
guts per la Generalitat. ■
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El 1714 reviu avui a la
Rambla de Girona


