
La commemoració del Tricen-
tenari de la guerra de Successió
també treu el cap en el catàleg de
Zenobita per aquest Sant Jordi
que és al tombant de la cantona-
da. Les obres adreçades al públic
infantil són l’altra gran aposta del
segell establert a la ciutat de Man-
resa, que arriba a la festa del llibre
amb mitja dotzena de títols.

S’ha escrit -i continuarà- molt
sobre el 1714, però hi ha molts ele-
ments a considerar i des de la his-
toriografia local la feina a fer és no-
table. Genís Frontera i Joan Valls
han unit esforços per treure a la
llum La guerra de Successió al
Montserratí, que han subtitulat El
retorn dels miquelets a Castellbell
i el Vilar (1714-1719).

La resistència a l’ocupació bor-
bònica que es va viure en aquest
poble de la comarca del Bages és
un exemple de com va patir el re-
repaís l’avenç imparable de l’e-
xèrcit invasor. Per les pàgines del
llibre desfilen personatges com
l’aleshores marquès de Castell-
bell, Josep Amat, i el canonge an-
tiborbònic Maimó, que es va re-
fugiar nou mesos a la rectoria.

La manresana Roser Parcerisas
reflexiona sobre l’ofici de mestre
des de la perspectiva privilegiada
de quaranta anys d’ofici. Memòries
d’una pissarra, que va merèixer el
Premi de Novel·la Josep Saperes i
Martí, convocat per la Delegació
Comarcal del Vallès Oriental
d’Òmnium Cultural, està prota-
gonitzada per una professora ja ju-
bilada, la Montserrat Balcells, que

ha viscut tota la vida a les aules de
l’escola pública. La seva trajectò-
ria és el reflex dels canvis experi-
mentats per una feina profunda-
ment vocacional.

La meva primera història de
Berga, de Maria Dolors Santandreu
i Susanna Campillo, apropa als

petits la biografia de la ciutat en
vint capítols, des del neolític fins els
temps presents. Després de Man-
resa, la capital berguedana és la se-
gona d’aquesta col·lecció.

Literatura per als menuts i mú-
sica van de bracet en dos volums
que signa Manel Justícia. D’una

banda, el conte per a nens i nenes
de 3 a 9 anys SuperD, que conté
una disc amb la música de la can-
tata del mateix nom composta
per Xavier Guitó. L’altra títol és
Florinda. La vaca pallassa, tercer
lliurament de la sèrie d’aquest
simpàtic personatge que Zenobi-
ta edita per encàrrec de l’Associa-
ció Catalana d’Escoles de Música.
L’exemplar també s’acompanya
d’un compacte de la cantata, de les
lletres i les partitures de la qual en
són els autors Ferran Andechaga,
Sergi Esparza i Sara Hernàndez.

Un any més, Zenobita també
edita Treballs de recerca d’alumnes
de batxillerat del Bages, un vo-
lum que es lliura als estudiants que
hi veuen reflectit el seu esforç aca-
dèmic. Aquesta obra, que no està
a la venda per al públic, recull
una selecció de mig centenar de
projectes realitzats en disset cen-
tres de la comarca.
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La guerra de Successió a Castellbell,
al catàleg de Zenobita per Sant Jordi

L’editorial manresana publica mitja dotzena de títols, entre els quals tres per al públic infantil
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La vida de
les colònies

mineres de Sant
Corneli de Cercs
en la seva època
de gran activitat

és el marc de la novel·la «La vida
en negre» que signa el periodista
de Cercs Pep Massana. L’obra es
presentarà avui al públic en una
trobada que tindrà lloc a partir de
les 20 h a la Biblioteca Ramon
Vinyes i Cluet de Berga, amb la
presència de l’autor i d’Alba
Boixader, directora del Museu de
les Mines de Cercs.

El publicista
surienc

Robert Rodergas
presenta avui, a
partir de les 20 h
al saló de sessions
de la Casa de la
Vila, una obra de

ficció que fa una mirada irònica
sobre el seu ofici. «El mar que
tinc. Deu contes de màrqueting»
és l’obra de ficció d’un
professional del sector amb molts
anys de reeixida trajectòria.

L’espai
Fòrum de la

botiga FNAC de
l’Illa Diagonal de
Barcelona acull
avui (19 h) l’acte
de presentació de

l’obra «Estil BCN», que ha escrit
la periodista Peté Soler i ha
publicat el segell manresà Angle
Editorial. El llibre és un inventari
de botigues, tallers, personatges i
tendències que marquen la línia
de la moda avui en dia a la ciutat.
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PETÉ SOLER
«ESTIL BCN»

PEP MASSANA
«LA VIDA EN NEGRE»

JUAN JOSÉ MILLÁS
«LA MUJER LOCA»
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EL LLIBRE

LA GUERRA DE
SUCCESSIÓ AL
MONTSERRATÍ

AUTORS
Joan Valls i
Genís Frontera

ZENOBITA ED. 12 EUROS. 154 PÀGINES

EL LLIBRE

TREBALLS DE RECERCA
D’ALUMNES DE BATXI-
LLERAT DEL BAGES

AUTORS
Alumnes de segon de
batxillerat del Bages

ZENOBITA ED. EDICIÓ NO VENAL. 304 PÀGINES

EL LLIBRE

FLORINDA. LA VACA
PALLASSA

AUTOR
Manel Justícia

ZENOBITA ED. 15 EUROS. 40 PÀGINES (INCLOU CD)

EL LLIBRE

MEMÒRIES D’UNA
PISSARRA

AUTORA
Roser Parcerisas

ZENOBITA ED. 12 EUROS. 168 PÀGINES

EL LLIBRE

SUPER D

AUTORS
Manel Justícia (text i
il·lustració) i
Xavier Guitó (música)

ZENOBITA ED. 15 EUROS. 40 PÀGINES (INCLOU CD)

EL LLIBRE

LA MEVA PRIMERA
HISTÒRIA DE BERGA

AUTORES
Ma. Dolors Santandreu
(text) i Susanna
Campillo (il·lustració)

ZENOBITA ED. 14 EUROS. 48 PÀGINES

El Centre de Conservació i Res-
tauració de la Filmoteca de Cata-
lunya, situat al Parc Audiovisual de
Terrassa, acull actualment una
col·lecció cinematogràfica de
28.415 títols. Al centre, segons van
explicar ahir els seus responsables,
es conserven 186.291 llaunes, de
les quals 2.980 són pel·lícules en
suport nitrat i 13.194 en digital.

El centre té com a missió la
conservació del patrimoni fílmic
mitjançant els processos, principis,
tècniques i pràctiques necessà-
ries per mantenir la integritat de
l’experiència del cinema en un
suport permanent. Les instal·la-

cions de la Filmoteca es troben en
un edifici de 2.250 metres quadrats
distribuïts en dues plantes, espe-
cíficament concebut, dissenyat i
construït segons els estàndards
de conservació fílmica, homolo-
gats internacionalment.

El soterrani està destinat a la
conservació del material fotoquí-
mic i ocupa 1.400 metres qua-
drats que contenen 18 neveres. A
la planta baixa, amb 850 m2, hi ha
els espais de treball, tant pels ma-
terials fotoquímics com digitals. El
conseller de Cultura, Ferran Mas-
carell, va destacar ahir que «en ter-
mes culturals, és una infraestruc-
tura d’Estat».   
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El Centre de Conservació de
la Filmoteca de Catalunya
acull fins a 28.415 títols

La divulgació del coneixement és l’eix que mou el treball que l’edi-
torial Zenobita realitza des del 2002 a la seva seu de Manresa. El

segell va néixer de la mà de professionals del món de l’ensenyament i té
tres línies d’actuació. D’una banda, el públic escolar, amb l’elaboració de
materials didàctics a l’entorn de les ciències socials i la didàctica de la his-
tòria. En segon lloc, Zenobita té especial cura en la divulgació del patrimo-
ni, entès tant en un sentit material com immaterial. Natura i cultura són
objecte d’atenció dins del catàleg de l’editorial. Aquests dos criteris es fu-
sionen en un de tercer: els materials educatius a l’entorn del patrimoni.
Aquest plantejament fa de Zenobita una proposta amb molta personalitat
que contribueix a consolidar el fet cultural a la Catalunya central. 
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Un projecte amb vocació d’ensenyar

El text amb el qual Carles Algué
(Manresa, 1986) va debutar fa un
any com a director i dramaturg tor-
na a la cartellera. Gairebé s’estre-
na aquest vespre (20 h) al Versus
per fer estada al teatre barceloní
fins al 14 de maig, amb funcions els
dimarts i els dimecres.

La peça, escrita en català i que
té una durada de 70 minuts, és un
drama amb aires de thriller sobre

dos perdedors que es plantegen si
és possible que puguin construir
un futur millor per a les seves vi-
des. Jacob Torres, que substitueix
Javier Beltrán en el repartiment
que es va estrenar l’abril del 2013
a la Nau Ivanow, i Elisabet Vallès
interpreten un noi i una noia que

es coneixen en un lavabo públic i
reflexionen al voltant de la capa-
citat que tenen per capgirar la
seva sort i ser feliços.

Gairebé és un treball que va
néixer el juliol del 2012 a l’Obrador
de la Sala Beckett i l’abril següent
es va estrenar en dues funcions a
la Nau Ivanow del barri de la Sa-
grera. L’espectacle que es podrà
veure les properes setmanes al
Versus és fruit d’una revisió del text
original, que té en el canvi d’actor
un dels aspectes més interessants
des del punt de vista de la drama-
túrgia. L’amor, la família i la sole-
dat continuen essent temes cen-
trals d’una obra inclosa en un ci-
cles d’autors emergents.
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El director i dramaturg
reestrena avui l’espectacle
teatral que va veure la llum
l’any passat a la Nau Ivanow



El manresà Carles Algué porta
la seva obra «Gairebé» al Versus

Jacob Torres i Elisabet Vallès
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