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El psicòleg, ,
mestre i

escriptor Quim
Gibert presenta
avui (21 h), a la Sala
Gòtica del Consell
Comarcal del

Solsonès, Qui estima la llengua, la fa
servir (Barcanova, 2013). Nascut a
Arenys de Mar, Gibert fa més d’una
dècada que viu a Fraga, on promou
les Jornades de Diginifació
Linggüística. La presentació
l’organitzen Òmnium Cultural del
Solsonès i el Servei Comarcal de
Català del Solsonès.

Avui (20 h),
la biblioteca

Ramon Vinyes de
Berga acull la
presentació del
llibre Notes
biogràfiques de
Marià Grandia i

Soler i la seva Monografia
lingüística de Vallcebre, (Llibres de
l’Índex) amb edició a cura del
bibliòfil Ramon Felipó, que va
descobrir la monografia i que
explica la desconeguda vida del
gramàtic, i la professora de la
Universitat de Barcelona, Maria
Pilar Perea, que en fa l'estudi
lingüístic. La presentació tindrà la
presència dels autors i editors de
llibre; d’Enric Bartrina, de l’Arxiu
Diocesà de Solsona i de Lluís
Cadena, batlle de Vallcebre.

Avui (20 h), 
al cafè-bar

Nicol’s d´Igualada (c/
Dr. Fleming, 12), es
farà la presentació 
de la novel·la El
maletí vermell, de

l´igualadí Marcial Fernàndez
Subirana. Una novel·la, inspirada en
el cafè-bar Nicol’s del barri del Poble
Sec, destina íntegrament els seus
beneficis a Creu Roja Anoia. Marcial
Fernàndez, pintor i escriptor, ofereix
a El maletí vermell, una trama de
novel·la negra traslladant l’escenari i
la gent del cafè-bar Nicol’s
d’Igualada, en un cafè-bar del
Chicago de l’any 1949.

L’escriptor
berguedà

presentarà avui
a la Llibreria
4Cantons de
Berga (Passeig
de la Indústria,
29) la seva
última novel·la,

Formentera lady (LaBreu Edicions).
Hi intervindran, a més de l’autor,
Jordi Puntas i Toni Gol. A més de les
lectures d’Anònim Teatre i la música
en diecte de Quim Castilla i Xavier
Guitó.  Cussà ofereix la crònica d’una
generació desfeta a través d’un
viatge per unes dècades viscudes
perillosament però mirades, ara ja,
des de la distància. L’eix és Daniel
Alfals, que celebra cinquanta anys i
sobre el qual pivoten les històries
dels comensals convidats a la
celebració.

El jurat de la segona edició del
Premi Borni, que concedeix el

Born Centre Cultural, ha concedit el
guardó a Claudi M. Cuchillo Foix, pel
mèrit d'haver localitzat fins a 7
anacronismes o incoherències en la
novel·la L'Arqueòleg de Martí
Gironell. Amb aquest premi el Born
CC es proposa, amb sentit de
l'humor, una via d'accés al
coneixement del nostre passat a
través de la literatura. Els
anacronismes detectats en obra
narrativa històrica (original i
traduïda, en català i en castellà)
conformaran un Observatori del
Born CC, un arxiu consultable. 



PREMI BORNI AL LECTOR
PER A CLAUDI M. CUCHILLO FOIX

QUIM GIBERT
«QUI ESTIMA LA LLENGUA, LA FA SERVIR»



JORDI CUSSÀ
«FORMENTERA LADY»



MARCIAL FERNÀNDEZ
«EL MALETÍ VERMELL»



R. FELIPÓ I M. P. PEREA
«NOTES BIOGRÀFIQUES DE MARIÀ GRANDIA»



La història de Malala Yousafzai,
la nena pakistanesa a qui els tali-
bans van intentar assassinar quan
provava d’anar a l’escola i que
l’any passat rebia el premi Nobel de
la pau, va ser el detonant perquè
l’escriptora santjoanenca de lite-
ratura infantil Mar Pavón es deci-
dís a escriure Un lloc per a la Rula,
un relat amb les il·lustracions de
Maria Girón, que vol
«conscienciar» sobre la
marginació que pa-
teixen les dones ar-
reu del món. Ho
fa a través de la
història d’una
nena a qui pre-
nen «la infante-
sa». I no cal anar
al Pakistan: «hi ha
moltes Rules i no
sempre lluny de
casa nostra», sub-
ratlla l’autora. 

Un lloc per a la
Rula es presenta
avui a la llibreria Par-
cir de Manresa (20 h)
amb les autores, i
Gina Clotet,
d’Umpalumpa,
que explicarà el
conte amb músi-
ca i projeccions.
Editat per
Tramun-
t a n a
( q u e
també

ha publicat la versió castellana,
Rula busca su hogar), el volum
sortirà editat en el mercat ho-
landès a final d’aquest mes. El lli-

bre explica la història d’una nena
«a qui constantment recorden que
el seu lloc és a casa, per fer els llits,
anar a comprar, tenir cura dels seus
germans... fins que una escola i els
llibres s’encreuen a la seva vida».
Amb un final «obert» però amb la
intenció que sigui la protagonista
qui decideixi sobre la seva vida, el
llibre és un canvi de registre per a
l’autora, que creu que, per la te-
màtica, Un lloc per a la Rula és un
llibre «sense edat» que porta de

manera explíci-
ta una reflexió
per a petits i

grans. Ideal, subratlla, «per tras-
lladar el missatge i treballar-lo a
l’aula a partir dels 6 o 7 anys».
Fins ara, Pavón havia adreçat la
seva obra al públic més petit, amb
títols com La gallina Cororina
(amb il·lustracions de Mónica Car-
retero), que ja va per la quarta edi-
ció i que està a punt de treure el
quart lliurament de la saga. O,
pensats precisament per a aquest
Sant Jordi, Drac, draguet (Barca-
nova), amb dibuixos d’Ester Garay,
i Dragustí. Un drac de pel·lícula
(Beascoa), amb les il·lustracions de
Lucía Serrano.

Però la problemàtica de les do-
nes continuarà tenint un espai en
la creació literària de la santjoa-
nenca, que s’estrenarà en la lite-
ratura per a adults amb un poe-
mari contra la violència de gène-
re titulat (la primera en minúscu-
la) hombres, dioses y otros tratos
malos, que tindrà les il·lustra-
cions de Natalia Robledo i que
editarà l’andalusa Ediciones en
Huída. 

SUSANA PAZ | MANRESA

Mar Pavón reflexiona sobre la
marginació infantil femenina

L’escriptora santjoanenca presenta avui a la Parcir de Manresa el conte
il·lustrat «Un lloc per a la Rula», una nena a qui «prenen la infantesa»


Frank V (Opereta d’una banca
privada), escrita per Friedrich
Dürrenmatt, és «un dels grans
clàssics del segle XX perquè és
una sàtira i una crítica brutal con-
tra el món de la banca, que va més
enllà i ataca el poder econòmic
global i el poder polític per exten-
sió». Així ho explicava ahir el calafí
Josep Maria Mestres, director d’a-
questa versió musical, protago-
nitzada per Eduard Farelo i Mònica
López, que es veurà al Teatre Lliu-
re de Montjuïc del 16 d’abril al 17
de maig. La versió catalana és de
Sergi Belbel i la banda sonora la
signen  Arnau Tordera i les Obeses.

El sallentí Albert Ribalta forma
part de l’elenc d’un muntatge
«molt actual i visionari». El text és
del 1959 i es va escriure a Suïssa.

EFE/REDACCIÓ | BARCELONA

El calafí Josep Maria Mestres
dirigeix «Frank V», amb el
sallentí Albert Ribalta a l’elenc

ARXIU PARTICULAR

Dissabte, Amics del Teatre Conservatori organitza una matinal d’endreça i
neteja al teatre, en especial dels espais als quals el públic habitualment no
accedeix, com és el tercer i quart pis o  sota l’escenari. Ahir al vespre ja es
van tapar les butaques per protegir-les de la pols. El «Fem dissabte» es farà
de 10 del matí a 2 del migdia i les persones que hi vulguin col·laborar han de
ser més grans de 16 anys i han d'enviar un correu electrònic a l’adreça
amicsdelteatreconservatori@gmail.com.  



Dissabte, matinal d’endreça al teatre Conservatori

Òmnium Cultural del Bages ha
convocat per a demà una trobada
oberta a socis, amics i simpatit-
zants. El Superdissabte tindrà lloc
a  l’Auditori del Conservatori Mu-
nicipal de Música de Manresa, de
10 del matí a 2 del migdia. La tro-
bada serà oberta per Jordi Corrons,
president d’Òmnium Bages, i es
clourà amb un vermut obert a
tothom. En aquesta trobada, que
es repetirà en una cinquantena de
municipis del país i en què són
convocats els gairebé 50.000 socis
de l’entitat, s’explicarà la nova
campanya civil pel sí amb la mi-
rada fixada en el 27-S. 

REDACCIÓ | MANRESA

Òmnium Bages
convoca el
Superdissabte,
demà, a Manresa

Mestres i Farelo, ahir

ACN/PERE FRANCESCH

L’autora santjoanenca Mar Pavón

ARXIU/MIREIA ARSO

EL LLIBRE

UN LLOC PER A LA
RULA

AUTOR
Mar Pavón (text) i
Maria Girón
(il·lustracions)

TRAMUNTANA. 40 PÀGINES. 12,50 EUROS

PRESENTACIÓ
Llibreria Parcir. Avui, a les 8 del

vespre. Amb les autores i Gina
Clotet, d’Umpalumpa, que explica el
conte amb música i projeccions.




