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CULTURES

Avui, dins
els actes de

la 36a Fira del
Llibre de Martorell,
la manresana
Montserrat Garcia
Ribas presentarà

el llibre guanyador del Premi Vila
de Martorell de Poesia en castellà
del 2013, titulat Luz fue (Curbet
Edicions). La presentació es farà a
la plaça de les Cultures (19.30 h),
a l’escenari Joan Vinyoli. Garcia va
néixer el 1964 a Castellbell i el
Vilar i és veïna de Manresa des
del 1972. Ha publicat Com l'últim
joc de mai (Editorial Moll, 2010),
obra vencedora del 25è Premi de
Poesia Bernat Vidal de
l'Ajuntament de Santanyí
(Mallorca). Actualment està
preparant l'edició del seu segon
poemari en català.

El berguedà
Gerard

Vilardaga oferirà
avui (20 h), a la
llibreria Papasseit
de Manresa (plaça
Gispert, 2), un

recital amb els versos del seu
darrer llibre de poemes, Dimarts.
El recital anirà acompanyat d’un
espectacle musicat i de
projeccions. Llicenciat en
Antropologia, diplomat en Treball
social i educador, la seva primera
incursió literària va ser El convent
del tèxtil: biografies mínimes
(Edicions de l'Albí), que recull el
testimoni de les dones
vinculades a una colònia tèxtil del
Berguedà. Dimarts arriba després
del poemari de Diumenge.

«El
tractorista

es presenta a l’era
del mas amb el
Massey Ferguson
molt accelerat i
espanta els ànecs

que jeien a l’ombra de la figuera
borda. La iaia s’aixeca del llit molt
enrabiada, obre de bat a bat la
finestra de la cambra i llança una
espardenya contra el visitant
inoportú que li acaba d’esguerrar
la migdiada. Ell s’hi torna de
seguida oferint-li una rosa
embolicada amb un somriure».
Aquest microconte inèdit d’Antoni
Pladevall (Taradell, 1961) es pot
veure fins al 28 d’abril penjat a la
façana de la biblioteca del Casino
de Manresa, en una iniciativa dels
Serveis Territorials de Cultura de
la Catalunya Central. A Vic,
l’escriptor capelladí Joan Pinyol
n’exposarà un altre el dia de Sant
Jordi a la façana de la seu del
departament de Cultura.

A. PLADEVALL/ J. PINYOL
MICROCONTES





GERARD VILARDAGA
«DIMARTS»

MONTSERRAT GARCIA
«LUZ FUE»



PROBABLEMENT SERÀ EL DARRER MUNTATGE
DE CREACIÓ DEL POPULAR TRIO i es podrà veure a
Manresa. Tricicle tornarà al teatre Kursaal amb Bits, que
posaran en escena entre el 14 i 16 de novembre vinent
en 4 funcions. Les entrades (32 euros, 29 amb el Carnet
Galliner, joves de menys de 25 anys i persones més
grans de 65) es posaran a la venda dimarts 22 d’abril a
les 18 h a les taquilles del Kursaal i a www.kursaal.cat.
A l’espectacle,  Paco Mir, Joan Gràcia i Carles Sans
esdevenen Bits, intangible unitat d’informació que
alimenta el món digital. El muntatge es va estrenar el
maig del 2012 a Alacant i des d’aleshores ha passat per
diverses poblacions de l’estat espanyol, i també pel
teatre Poliorama de Barcelona, la tardor passada.



Tricicle tornarà a
Manresa el novembre
amb l’espectacle «Bits»

IMATGE PROMOCIONAL

El Consell Nacional de la Cultu-
ra i de les Arts (CoNCA) va anun-
ciar ahir els guanyadors dels Pre-
mis Nacionals de Cultura 2014, que
distingeixen 10 persones i entitats,
el màxim que permet el marc le-
gal. El ple del CoNCA va decidir
atorgar les màximes distincions de
la cultura catalana al científic Joan
Massagué, l'editor Jaume Vallcor-
ba, la pallassa Pepa Plana, l'es-
criptor Vicenç Pagès (actual premi
Sant Jordi), la directora d’orques-
tra Mireia Barrera, el coreògraf
Roberto Oliván, l’organització Ami-
cal Wikimedia, la cobla La Princi-
pal de la Bisbal, el museu nord-
americà The Dalí Museum St.Pe-

tersburg i el festival Sónar. El lliu-
rament de premis, dotats amb
15.000 euros, tindrà lloc el proper
2 de juny.

Com ja va fer l’any passat amb
la científica Josefina Castellví, en-
guany el CoNCA ha apostat per
una figura com la de Joan Massa-
gué, referent mundial a l’àrea de les
vies de senyalització i dels pro-
grames transcripcionals que de-
terminen el comportament cel·lu-
lar i la metàstasi en el càncer.

La Principal de la Bisbal, amb
126 anys de trajectòria, aporta un
llegat musical històric i és un «re-
ferent cultural de primera fila»,
mentre que el Festival interna-
cional Sónar és una iniciativa pio-

nera sorgida a Barcelona que s’ha
convertit en un model que «atreu
públic i artistes de tot el món i que
s’exporta amb èxit a països de
quatre continents».

De l’editor Jaume Vallcorba se
subratlla que és fundador de Qua-
derns Crema, que el 2009 va cele-
brar trenta anys, i d’Acantilado, en
castellà, i l’escriptor Vicenç Pagès
Jordà té una rellevant obra i va ob-
tenir el 2013 el Sant Jordi de no-
vel·la amb Dies de frontera. The
Dalí Museum St. Petersburg de
Florida «constitueix un nucli molt
important per a la difusió mundial
de l’obra de Dalí i, a la vegada, de
l’art català actual», i Amical Wiki-
media, una organització sense

ànim de lucre, té per objectiu «que
la suma de tot el saber humà esti-
gui disponible en català». La co-
reògrafa terrassenca Mireia Bar-
rera, directora des del 1993 del Cor
Madrigal de Barcelona, ha estat di-
rectora titular del Cor Nacional
d’Espanya i de la Capella de Mú-
sica de Santa Maria del Mar.

Un altre dels premiats és Ro-
berto Oliván, coreògraf continua-
dor dels nous corrents de la dan-
sa contemporània; i la pallassa
Pepa Plana, de consolidada tra-
jectòria i amb treballs amb el Cir-
que du Soleil, encarna «la dona pa-
llassa, l’univers de les dones en
clau d’humor femení en un circ so-
vint del tot masculí».
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Joan Massagué, Jaume Vallcorba, Pepa Plana i el
festival Sónar, Premis Nacionals de Cultura 2014

Breus

El Festival de Cinema Solidari de
Navarcles CLAM oferirà en la seva
onzena edició un taller de cinema
documental obert a tothom i vin-
culat a la secció Community Sto-
ries de Mobil Film de San Diego,
Califòrnia (EUA). Aquesta activitat
té l’objectiu de formar reporters
amb els telèfons mòbils. El taller és
una activitat gratuïta que es farà els
dissabtes 10 i 17 de maig, de 16 a
17.45 h, i forma part de les activi-
tats complementàries del festival,
que se celebrarà del 8 al 18. Les ins-
cripcions es poden fer a partir del
22 d’abril a info@clamfestival.org
o bé al KATNA (93 827 67 19;
www.facebook.com/KatnaNavar-
cles). Durant el taller es presenta-
ran els documentals Palm oil mi-
lling i My education is at risk, rodats
íntegrament amb smartphone.
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El CLAM promou un
taller per fer de
reporter amb el mòbil

CINEMA

El vocalista d’AC/DC, Brian
Johnson, ha volgut posar fi als ru-
mors que apuntaven a la dissolu-
ció de la banda assegurant al dia-
ri britànic The Telegraph que es re-
uniran el maig a Vancouver (Ca-
nadà), tal com tenien previst, per
treballar en un nou disc. Johnson,
però, ha confirmat que un dels
membres del grup (sense esmen-
tar el nom, tot i que tot apunta al
guitarrista Malcolm Young) ha
tingut problemes de salut. Ha re-
butjat que això impliqui el final
d’AC/DC. El febrer, Johnson ex-
plicava que la banda celebraria el
seu 40è aniversari amb una gira
mundial aquest any i un nou disc.
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Brian Johnson nega
la dissolució d’AC/CD
i parla d’un nou disc

MÚSICA


