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CULTURES 

Ferran d’Armengol, Sergi G. Oset,
Mercè Bagaria, Ignacio J. Borraz,
Enric Bassegoda i Rubén Guallar
(que el 10 d’octubre tornarà a
Manresa per estrenar el poemari
Todos los putos dias de tu vida, en
el cicle Tocats al barri) són els sis
autors que, avui (19 h), presenta-
ran els relats que conformen Ca-
talunya mítica (OrcinyPress), un
recull d’onze narracions que rein-
terpreten mites i llegendes cata-
lanes passades pel sedàs de la
fantasia, la ciència-ficció o el ter-
ror. La presentació, a la llibreria Pa-
pers (carretera de Santpedor, 15),
tindrà, també, la presència d’Hu-
go Camacho, editor d’OrcinyPress,
un segle nascut el 2014.

L’objectiu amb el llibre, com
explica l’editor en el pròleg, era
comprovar com «tenim prou mi-
tologia per estimular la imaginació

dels nostres creadors». Tothom
sap qui és «el comte Dràcula»
però «a casa nostra hi ha gent que
no coneix la llegenda del comte Es-
truch o que no sap per què s’ha
d’anar en compte quan un es ba-
nya en un gorg al mig del bosc». Al-
gunes d’aquestes narracions tenen
com a escenaris paratges de la
Catalunya central.

És el cas el relat que obre el lli-
bre La font de l’Animeta, de Joa-
quim Casal i Fàbrega que recrea les
aparicions a la font de l’Animeta
d’Oristà; o La Corporació Pinós i el
rescat de les cent donzelles de plaer,
de Víctor N. Monterroso, barcelo-
ní que va viure uns mesos a Bagà
i que s’ha inspirat en la Llegenda
de les cent donzelles. A banda d’a-
quests dos autors i els sis que avui
vindran a Manresa, la resta dels re-
lats els signen Alícia Gili, Marc
Martorell i Anabel Pérez.
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Galceran i la Corporació Pinós
Papers reuneix sis dels onze autors que signen  «Catalunya mítica»

ARXIU/SALVADOR REDÓ

La Sala Gran del Centre Cultural el Casino acull, avui (18.30 h), una visita
comentada a l’exposició Vila Closes. Un home i un artista lliure, que anirà a
càrrec de quatre artistes amics del pintor manresà: Jaume Casacuberta, Josep
M. Massegú, Agustí Penadés i Joan Sallent. La mostra, fins al 25 d’octubre,
ofereix un itinerari cronològic, temàtic i emocional per la vida i l'obra d'un dels
grans noms de la pintura manresana del segle XX, desaparegut fa deu anys.



Visita comentada a l’exposició de Vila Closes

SALVADOR REDÓ

La bibloteca del Casino va acollir la presentació del llibre Torero d’hivern
(Edicions de 1984), el debut de l’escriptor barceloní amb arrels manresanes
Miquel Adam (1979), un recull de relats d’autoficció on l’autor passeja, amb
humor i sornegueria, una galeria de personatges que beuen de les seves
experiències vitals i professionals. La presentació va consistir en una
conversa entre Adam i la periodista d’aquest diari, Susana Paz. 



Miquel Adam presenta en família «Torero d’hivern»

J J PALAZÓN

EL CARTELL DE LA LLIBRERIA
José Juan Palazón. Va recrear

amb aquest dibuix el llibre que avui
es presenta. Les seves obres es
poden veure fins al 21 d’octubre
a la llibreria manresana.



Breus

El segell discogràfic Mamut Tra-
çut, que va néixer amb «l’excusa»
de publicar els primers treballs
del santjoanenc Missing Leech,
celebrarà avui els seus vuit anys
amb una festa al barceloní Ultra
Local Record (carrer  Pujades 113,
Poblenou), de 12 a 15 h. Hi tocaran
Liannallull en format acústic, Pa-
inted with plums i hi haurà sessió
de Dj amb Odds&Ends. Des del se-
gell estan acabant de configurar el
segon festival Gorg Màgic.
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Mamut Traçut celebra
avui la festa del seu
vuitè aniversari

MÚSICA

L’espectacle La Partida de la
companyia de dansa Vero Cen-
doya s’ha endut el Premi Moritz de
FiraTàrrega 2015 a la millor estre-
na d’arts de carrer. La Partida,
que formava part del Programa de
Suport a la Creació, va estrenar-se
a FiraTàrrega amb la participació
de més de 20 actors i 30 volunta-
ris. Inspirat en l'univers de la pel·lí-
cula L’arbitro de Paolo Zucca,
aquesta peça coreogràfica posa
en diàleg la dansa contemporània
i el futbol. Cinc ballarines, cinc fut-
bolistes i un àrbitre sobre una pis-
ta posen en evidència les sem-
blances i les diferències entre les
dues disciplines. 
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«La Partida» s’endú
el Premi Moritz de
FiraTàrrega 2015

DANSA


