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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 10 DE JULIOL DEL 2014
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Els Amics de la UNESCO
de Girona, en col·laboració
amb l’associació de comer-
ciants del Mercat del Lleó,
oferirà avui, a partir de les
onze del matí, l’acte de
cloenda d’Espriu al mer-
cat que ha organitzat al
llarg d’un any amb motiu
de l’Any Espriu.

Aquest consistirà en
l’organització de tres ta-
llers que tindran lloc a l’ex-
terior del mercat, a tocar
la plaça que dóna nom al
cèlebre escriptor. Per una
banda, un a càrrec de Car-
me Garriga i Dolors Reig
que consistirà en com “re-
pensar la plaça”. Un altre
de tankas (poemes japo-
nesos similars als haiku),
que oferirà Lluís Lucero. I
finalment un de gastrono-

mia al voltant de la fruita
que anirà a càrrec de Pilar
Montojo.

A les 12 del migdia, hi
haurà un recital de poesia i
música i un reconeixe-
ment als 24 autors (12 es-
criptors i 12 artistes) que
han participat en el pro-

jecte. Aquest ha consistit a
celebrar mensualment
una lectura d’un dels capí-
tols del llibre de Salvador
Espriu Les roques i el mar,
el blau i un text propi al
voltant de la temàtica lle-
gida elaborada per algun
escriptor. Per la seva ban-

da, un artista ha aportat la
seva particular il·lustració
artística.

A partir d’aquí, Amics
de la UNESCO està pen-
sant de muntar una expo-
sició itinerant que es pu-
gui muntar en diverses bi-
blioteques gironines. ■
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Agraïment a escriptors i
artistes d’Espriu al mercat
a Amics de la UNESCO ofereix avui al Mercat del Lleó l’acte de cloenda amb
què es reconeix l’aportació dels 24 autors del projecte inscrit a l’Any Espriu

Eusebi Ayensa, Dolors Condom i Rosa Dachs, a l’últim acte celebrat d’Espriu al mercat ■ J.C.L.

La revista digital d’arts es-
cèniques Proscènium aca-
ba de publicar el número
1, amb una portada conce-
buda per l’artista Marcel·lí
Antúnez, entrevistes a
Xavi Múrcia, Josep Pe-
drals i el mateix Antúnez,
un especial sobre els festi-
vals de Peralada, de Tor-
roella i el Grec, i un repor-
tatge sobre la Fira de Tite-
lles de Lleida. Dirigida pel
periodista cultural Dani
Chicano i planificada ínte-
grament des de Girona,
l’octubre de l’any passat
se’n va publicar un núme-
ro pilot, dedicat monogrà-
ficament al festival Tem-
porada Alta, que va tenir
més de 2.500 baixades i va

merèixer la distinció a la
millor publicació digital
dels premis Carles Rahola
de comunicació local.
Amb el llançament del nú-
mero 1, Proscènium es re-
afirma en la seva singulari-
tat com l’única publicació
del món sobre arts escèni-
ques per a iPad amb la in-
troducció, a partir
d’aquest número, de ver-
sions en castellà i anglès.
La descàrrega, disponible
a l’iTunes, és gratuïta. ■

Surt el número 1 de la
revista teatral per a
iPad ‘Proscènium’
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a La publicació, feta
des de Girona, tindrà
també versió en
castellà i anglès

Antúnez és l’autor de la
nova portada ■ PROSCÈNIUM


