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Per primer cop a les co-
marques de Girona, una
jornada tècnica es dedica-
rà als vincles entre la psi-
cologia i el teatre. L’esde-
veniment tindrà lloc demà
dissabte, a partir de les

nou del matí, a l’Auditori
de l’Ateneu de Banyoles, i
està dirigit a professio-
nals, estudiants i interes-
sats en l’àmbit social, de
l’educació, la psicologia, la
salut o el teatre. La seva
impulsora és Clàudia Ce-
dó, que és precisament
psicòloga i actriu, i que té

l’experiència de coordinar
el cicle Escenaris espe-
cials, en què actuen perso-
nes amb discapacitats psí-
quiques.

La iniciativa –ha expli-
cat Cedó– “vol ser un espai
de reflexió i debat sobre la
utilitat del teatre com a ei-
na d’intervenció psicològi-

ca”. Hi participaran pro-
fessionals de les dues dis-
ciplines, entre ells, Glòria
Rognoni, actriu i directora
teatral; Manuela Lozano,
neuropsicòloga de la clíni-
ca de l’IAS Santa Caterina,
que tractarà del substrat
cerebral de les emocions; i
Isaac Alcayde, actor i pe-
dagog teatral, que parlarà
de la seva experiència a
l’escenari interpretant un
personatge amb discapa-
citat en l’espectacle Un
mosquit petit, estrenat
aquest gener al TNC. ■

Ramon Estéban
BANYOLES

Jornada dedicada al
teatre i la psicologia
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Actors del cicle ‘Escenaris especials’ durant un assaig a
Banyoles ■ EL PUNT AVUI

“El nostre model periodís-
tic no està de moda. Fem
un periodisme de cocció
lenta, de saber escoltar
molt, de molta pausa i re-
flexió, en el qual és tan im-
portant el que s’explica
com la manera com s’ex-
plica”, va dir ahir l’editor
Àngel Madrià per presen-
tar la nova revista de l’Edi-
torial Gavarres, Girones,
en un acte que va omplir la
platea del Teatre Munici-
pal de Girona. Girones, en
plural, perquè aquesta re-
vista semestral sobre la
ciutat i la seva gent vol re-
flectir “les diverses ciutats
que trobem dins la ciutat”.
I ho fa amb l’estil que ha
marcat les altres revistes
de l’editorial –Gavarres,
Cadí-Pedraforca, Les
Garrotxes i Alberes–, que,
en els 65 números publi-
cats des del 2002, han in-
clòs unes 2.000 entrevis-
tes a persones normals i
corrents, la gran majoria
de les quals no han estat
mai entrevistades en cap
altra revista, tot i tenir
moltes coses per explicar.
I Girones, amb un caràc-
ter forçosament més urbà
que les altres revistes de
l’editorial, manté la matei-
xa filosofia. La revista es
posarà a la venda a partir
d’avui a tots els quioscos i
llibreries de Girona, al
preu de 8 euros.

“Qui vulgui conèixer
com som els gironins, aquí
té un referent molt impor-
tant, i la revista també pot
servir per transmetre l’or-
gull legítim de ser de Giro-
na a les noves genera-
cions”, va dir l’alcalde,
Carles Puigdemont, a qui
Pep Vila va lliurar un ban-
derí de l’agrupament es-
colta Joan de Serrallonga
de Sant Narcís, com a do-
nació al Museu d’Història
de la Ciutat. Aquest ban-
derí s’ha recuperat durant
la tasca periodística que
han portat a terme els re-
dactors de la revista per

elaborar el primer dossier,
dedicat a l’escoltisme, i
l’objectiu de Girones és
continuar fent altres apor-
tacions documentals al
museu per enriquir la me-
mòria col·lectiva dels giro-
nins. Ahir, a la sortida de
l’acte, també es van reco-
llir dades de persones amb
passat escolta per a una
recerca promoguda pels
professors de la UdG Salo-
mó Marquès i Joaquim Pè-
lach.

El director de la revista
Girones, Gerard Bagué, va
destacar que “la gent que
ha col·laborat en aquest

primer número ho ha fet
d’una manera que traspua
amor per la ciutat”, i tam-
bé va fer una breu entre-
vista en directe a una anti-
ga noia guia, Mercè Rovi-
ra, que va remarcar que
l’escoltisme és “un gran-
díssim aprenentatge per a
la vida”, que enforteix i fo-
menta la generositat.
L’historiador i arxiver Ra-
mon Alberch va tancar
l’acte afirmant que Giro-
nes és “un instrument im-
prescindible en un mo-
ment en què les ciutats
canvien molt de pressa i és
molt fàcil desarrelar-se”.

El número 1 de Girones
també inclou una entre-
vista a Anna Ensesa Mont-
salvatge; un retrat de la fa-
mília Vich; perfils del pas-
tisser Ramon Roca, el lli-
breter Joan Cortés i l’acti-
vista Carme Castel, i arti-
cles sobre el claustre del
monestir de Sant Daniel,
la nissaga dels Sobrequés,
els forjadors Cadenas, etc.
Com a firmes convidades,
hi ha Narcís-Jordi Aragó,
Mar Bosch, Narcís Coma-
dira i Antonio Puigverd. El
projecte de Girones  va re-
bre un dels premis Carles
Rahola 2014. ■
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Neix ‘Girones’, una revista
sobre la ciutat i la seva gent
a “Qui vulgui conèixer com som els gironins, aquí té un referent molt important”, va dir l’alcalde
sobre el nou projecte d’Editorial Gavarres a La presentació del número 1 va omplir el Municipal

Xavier Castillón
GIRONA

Part de l’equip de ‘Girones’: Dolors Roset, l’editor Àngel Madrià, Josep Clara i el director, Gerard Bagué ■ LLUÍS SERRAT

El Teatre de Blanes porta avui
i demà (les funcions són a les
22 h) a l’escenari l’estrena de
la darrera producció de Pep
Alum, titulada Parole, parole, a
càrrec de la companyia El Mi-
rall. L’obra, que pren per títol
la coneguda cançó italiana
dels anys setanta que van po-
pularitzar, entre altres, Alain
Delon i Dalida, és una comè-
dia negra a l’estil Monthy Pyt-
hon en què la música hi té un
paper destacat. ■ REDACCIÓ

La maleta de Portbou, el nou
projecte editorial en format de
revista d’humanitats i econo-
mia impulsat per Josep Ra-
moneda, es presenta demà, a
les 13 h, a la sala Walter Ben-
jamin de Portbou. Una hora
abans, es farà una visita al
Memorial Karavan, comenta-
da per Jordi Font i Joan Gu-
bert, i posteriorment a l’acte
es farà un dinar tertúlia amb
Josep Ramoneda, moderat
per Jörg Zimmer, al restaurant
Passatges. ■ REDACCIÓ

‘Salvador Puig
Antich, cas obert’,
demà a Figueres

El ‘Parole, parole’
de Pep Alum, avui
i demà a Blanes
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Presenten la
revista ‘La maleta
de Portbou’

Narcís Genís presentarà de-
mà el llibre Salvador Puig An-
tich, cas obert (Angle Edito-
rial), de Jordi Panyella, a la sa-
la Brossa Frègoli del Museu
del Joguet de Catalunya, de
Figueres (12 h). Quaranta
anys després de l’execució de
Puig Antich, Panyella demos-
tra que la justícia militar va
permetre a la policia franquis-
ta alterar el contingut del su-
mari fent desaparèixer proves
que l’exculpaven. ■ X.C.


