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Igualada homenatjarà de ma-
nera permanent els deu iguala-
dins deportats després de la guer-
ra civil als camps de concentració
nazis i morts en captivitat durant
la Segona Guerra Mundial amb la
instal·lació de deu plaques Stol-
persteine. Aquestes plaques se sol
situar a les cases on van viure els
deportats, com explicava ahir l’al-
calde, Marc Castells, però en el cas
igualadí, com que es desconeix,
s’ha decidit instal·lar-les totes jun-
tes a la plaça de l'Ajuntament.
L’homenatge es farà el  de ge-
ner, l’endemà que la mateixa acció
es faci a Manresa i, com en el cas
de la capital del Bages, tindrà la
presència de Gunter Demnig
(Berlín, ), el creador d’aques-
tes llambordes de formigó de
x centímetres, amb un full de
llautó al capdamunt on es  graven
les dades de cada persona.

L’any , amb un article a la
premsa local, l’escriptor Antoni
Dalmau donava visibilitat a
aquesta iniciativa i recordava la
necessitat d’homenatjar els igua-
ladins deportats. Ara, la ciutat hi
dóna resposta. En la instal·lació
de les Stolpersteine, a banda de
Demnig, també hi assistirà el di-
rector del Memorial Democràtic,
Plàcid Garcia-Planas. Castells ex-
plicava ahir que els descendents
de les víctimes que s’ha pogut lo-
calitzar també hi han estat convi-
dats. De fet, el nét d’un dels desa-
pareguts intervindrà en un home-
natge que, segons el batlle iguala-
dí, es vol que sigui «lluït, sensible
i emblemàtic», i on la música tin-

drà un paper rellevant. Segons
Castells, l’objectiu de la iniciativa
és «fer aturar» el vianant per
fer-lo  «reflexionar» al voltant
d’uns fets que van marcar «amb
horror» el segle XX al continent
europeu.

A banda dels deu deportats
morts als camps nazis, Frederic
Freixas i Escudé i Pau Massó i
Cuadras, també igualadins, van
sobreviure a l’internament i van
ser alliberats pels aliats l’any .
A banda, es té constància que fins
a quatre anoiencs més (Miquel
Call i Planas, Domènec Ferrer i
Torrents, Miquel Rovira i Isart,
Simó Saumell i Tort) van morir en
aquests camps de concentració i
tres més (Francesc Xavier Estruch
i Pons, Manuel Ferrer i Bertran,
Leandre Pey i Juvanteny) hi van
sobreviure. 
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Igualada homenatjarà el dia
26 els deu ciutadans que van
perdre la vida als camps nazis 
La instal·lació de plaques Stolpersteine es farà a la plaça de l’Ajuntament

AJUNTAMENT D’IGUALADA

L’alcalde Marc Castells, ahir, ensenyant com són les llambordes

El è festival fotogràfic Fine Art
d’Igualada tindrà una cinquante-
na d’exposicions en  espais sin-
gulars de la ciutat, segons va avan-
çar ahir Ramon Muntané, direc-
tor del certamen que tindrà lloc
del  de febrer al  de març. En-
tre els fotògrafs que mostraran la
seva obra ja hi ha confirmada la
presència de Gervasio Sánchez,
Premi Nacional de Fotografia de
l’any .

El Fine Art també va fer pública
la col·laboració amb el Museu Na-
cional d’Art de Catalunya per ex-
posar obra, tot i que Muntané no
va concretar més. Una altra de les
línies que potenciarà el festival és
el fotoperiodisme: a més de Sán-

chez, també es podrà contemplar
l’obra d’autors com Javier Corso,
Pedro Madueño i Mauricio Ra-
mos, entre d’altres.

Pere Camps, regidor de Promo-
ció Cultural, va destacar la conso-
lidació del festival com un  dels re-
ferents dels circuits fotogràfics
arreu de l’Estat i va explicar que
s’ha volgut renovar la imatge, del
dissenyador Joan Carles Colàs,
fer-la més moderna, amb un lo-
gotip que «captura l’essència del
FineArt perquè li dóna elegància
i serenitat i plenitud, com les que
aporten les fotografies en mirar-
les». Una altra novetat és la inclu-
sió de l’antic celler dels vinaters en
l’oferta d’espais, amb un treball fo-
togràfic dedicat al món del camp. 
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Gervasio Sánchez exposarà al Fine Art,
que tindrà la col·laboració del MNAC

El segell Adesiara, de Martorell,
va presentar ahir «una primícia
mundial», tal com va advertir
l’editor Jordi Raventós: el volum
L’escena antiga, que aplega per
primer cop en català diversos tex-
tos sobre la història i les particu-
laritats del teatre en el món greco-
romà. «No ens consta que en cap
altra llengua s’hagi reunit un con-
junt d’escrits com aquest», va ex-
plicar: «són peces que es poden
trobar en anglès, italià... però no
hi ha cap llibre que les agrupi».

L’escena antiga és el fruit de
quatre anys de treball que té una
introducció de Joan Casas i la tra-
ducció d’Esther Artigas (llatí) i Ro-
ser Homar (grec). El resultat
d’aquest treball és un volum de
tapa dura que continua la col·lec-
ció iniciada amb Saviesa grega ar-
caica, un altre títol que va dema-
nar anys de treball a Jaume Pòrtu-
las i Sergi Grau.

El llibre presenta textos com
L’arquitectura, de Vitruvi; Ono-
màsticon, de Juli Pòl·lux; La dan-
sa, de Llucià de Samòsata; A Ar-
tístides sobre els ballarins, de Li-
bani; el poema anònim Alcestis de
Barcelona; i Els espectacles, de Ter-
tul·lià. Datats entre els segles II aC
i V dC, aquests escrits parlen de
les arts escèniques que es van des-
plegar pel món antic en un ampli
període cronològic d’un mil·len-
ni, que arrenca amb el teatre àtic
del segle V aC i es pot resseguir
fins al VII dC gràcies a la carta del
rei Sisebut que referencia Casas
en la introducció. En aquesta lle-

tra, el monarca visigot va retreure
a l’arquebisbe Eusebi de Tarrago-
na la seva afició pels espectacles.

La definició dels gèneres, l’ar-
quitectura dels espais escènics, la
recepció per part del públic i les
furibundes crítiques al món de
l’espectacle que des del cristianis-
me va llançar Tertul·lià a De spec-
taculis són algunes de les temàti-
ques que aborden els textos, una
mirada a la rerebotiga del fet tea-
tral que permet conèixer la impor-
tància que tenia la dansa, la pre-
sència de les màscares i les singu-
laritats de la pràctica del mim, en-
tre altres qüestions.

«Els textos, tret de Tertul·lià, de-
fensen els espectacles», va preci-
sar Artigas. Des de la tradició gre-
ga a l’apropació romana d’aquest
llegat, autors i artistes van confi-
gurar les pautes d’unes arts que
perduren avui en dia. Un món que
transcendeix el teatre àtic i les co-
mèdies llatines de l’època repu-
blicana que són els testimonis li-
teraris preeminents que ens han
arribat d’aquest vast període.

TONI MATA I RIU BARCELONA

Adesiara aplega per primer
cop textos dels espectacles
en el món grecoromà

Portada del llibre

L’editorial de Martorell
publica «L’escena antiga»,
una iniciativa pionera amb
peces d’autors antics

 Una vintena de persones van participar dilluns al teatre Conservatori en la
trobada inaugural de la comissió organitzadora dels actes del quarantè aniver-
sari d’Imagina’t, l’entitat que programa espectacles escènics per al públic in-
fantil a Manresa. Al llarg dels propers mesos se celebraran diverses activitats a
la capital bagenca que donaran relleu a l’efemèride.

Imagina’t engega l’organització dels 40 anys
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AGÈNCIES

La imatge de Joan Carles Colàs

Noms i plaques
Jesús Cano ( 1916-1941 Güsen)
Josep Fàbregas i Pons (1905-
1941 Güsen)
Joaquim Gil i Abella (1902-1941
Güsen)
Agustí Gomis i Valls (1885-1941
Güsen)
Ginés González Ginés (1918-1941
Güsen)
Celestino Moreno Zamora
(1911-1942 Güsen)
Ginés Moreno Zamora (1917-
1941 Hartheim).
Emili Ribera i Casellas (1911-
1941 Güsen)
Miquel Tirado Franco (1898-
1941 Güsen)
Salvador Vidal i Claramunt
(1917-1941 Hartheim)


