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JUDIT CONTRERAS

Jordi Savall clou el centenari de l’Institut delTeatre

L’escriptora Anna Starobinets
ARXIU

L’Institut del Teatre va cloure
ahir les celebracions del seu
centenari amb un acte en què
van participar ÀngelsMargarit
i la companyia Mudances, ba-
llant un parell dels Capricis so-
bremúsica de Paganini, seguits
d’una divertida intervenció de

l’autor i director Jordi Oriol,
amb la seva obra La caiguda de
l’H en versió acústica. L’acte,
presentat per la periodista Lí-
dia Heredia en el marc del cen-
tenari de la Mancomunitat de
Catalunya, va arrencar amb un
debat sobre l’obra cultural a

càrrec de la Mancomunitat,
amb Joan Rigol i Josep M. Bri-
call, i va acabar amb un emotiu
recital de poesia amb un convi-
dat d’excepció, Jordi Savall, al
costat de l’actriu Silvia Bel (en
les fotos) que va recitar textos
de Shakespeare. / M. García

SARA SHEDDEN

Barcelona

G
irona és una ciutat de
festivals. Tenim festi-
vals de teatre, demúsi-
ca, de gastronomia...

només en faltava un de literatu-
ra”, afirma el seu alcalde, Carles
Puigdemont. L’Ajuntament deGi-
rona i l’Ajuntament d’Olot s’han
unit per crear elMOT, unnou fes-
tival de literatura, que se celebra-
rà entre avui i el 12 d’abril a ca-
vall entre Girona i Olot. “Volem
posar la cultura com un element
de referència a la ciutat. Fer-ho
al costat de Girona, que té un
gran potencial cultural, és garan-
tia d’èxit”, manifesta l’alcalde
d’Olot, Josep Maria Corominas.
La literatura fantàstica serà el

fil conductor d’aquesta primera
edició, que comissaria l’escriptor
especialista en literatura fantàsti-
ca i professor de laUniversitat Au-
tònoma de Barcelona David Roas.
El narrador assegura que està
molt agraït perquè la cita promou
“un gènere que cada cop té més
lectors i escriptors però que enca-
ra no té el mateix pes que altres
gèneres en la cultura”, exposa.
La nova cita literària neix amb

un doble objectiu: convocar en
un mateix espai autors catalans i
internacionals i els seus lectors
–“hem procurat buscar autors
molt diversos de la literatura no
realista de diferents països i temà-
tiques”, explica Roas– i oferir
una programació singular i d’ex-
cel·lència que impregni els car-
rers de literatura.

La inauguració també serà
doble: arrencarà a Girona amb
una conferència de l’escriptor
Albert Sánchez Piñol, acompa-
nyada d’un espectacle fantàs-
tic. A Olot s’enlairarà amb una
conversa entre Roas i l’editor
Jacobo Siruela, responsable
d’Atalanta.

Al festival hi participaran au-
tors de prestigi internacional
com la russa Anna Starobinets
(1978, Moscou), que actualment
és l’autora més destacada de la
nova generació d’escriptors rus-
sos de literatura fantàstica, lloa-
da per la crítica des de la publica-
ció del seu primer llibre, Una
edad dificil (2005).

En l’àmbit nacional s’han convi-
dat escriptors com Elia Barceló,
Fernando Iwasaki, Fèlix J. Palma,
Marc Pastor, José Manuel Caba-
do Trobado, Carles Batlle i Cristi-
na Fernández Cubas –“Cubas és
la gran autora de la literatura fan-
tàstica en llengua espanyola”,
apunta Roas–; i crítics de cinema
com Àngel Sala, Pep Prieto o Iban
Pintor. Roas destaca que “encara
que és un festival literari, també
es dóna cabuda al que no és litera-
ri, com el cinema o el còmic”.
Girona acollirà el MOT fins al

5 d’abril, i el Centre Cultural la
Mercè serà la seu del festival.
Del 8 al 12 d’abril el Festival es

viurà a la capital de la Garrotxa,
prenent com a epicentre el Tea-
tre Principal d’Olot.
A més de les taules rodones i

les conferències, s’han organitzat
més de 40 activitats, com exposi-
cions sobre literatura fantàstica,
menús gastronòmics, vermuts li-
teraris, passejades per la regió o
activitats infantils.
El festival s’ha organitzat gràci-

es a les aportacions de l’Ajunta-
ment d’Olot i l’Ajuntament deGi-
rona –amb 45.000 euros cadas-
cun– i de la Diputació de Girona
(30.000 euros).c

Carles Puigdemont:
“El festival de
literatura MOT és
una proposta inèdita
i extraordinària”
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Plantilles perfectes per
prevenir lesions!
A Ortopèdia Gironell: exploració biomecànica + opció a
plantilles. Sabràs si camines correctament, com recolzes el
peu al terra i si hi ha qualsevol anomalia que pugui perjudi-
car músculs i articulacions

C/ París, 81 - C/ de Sant Quintí, 132 Barcelona (2 centres)

www.ortopediagironell.com
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Calçotada al peu
de Montserrat
Passa un dia formidable a Montserrat. Fes una excursió,
gaudeix dels paisatges de la zona i acaba amb un bon àpat
tradicional català, una calçotada al restaurant Serra d�Or

Carretera Nacional 2 Km 573, Collbató
Restaurant Serra d�Or

AQUEST CUPÓ INCLOU

Exploració biomecànica

Més informació a Oferplan LV

AQUEST CUPÓ INCLOU

Calçots amb salsa romesco

Carn a la brasa amb mongetes

Postres i beguda

El festivalMOTs’estrena
ambliteratura fantàstica
Girona i Olot comparteixen una cita més enllà de les lletres


