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L’Espai Jove Joan Amades de
Manresa (c/ Sant Blai, 14) acull
fins al 6 d’abril l’exposició Fotògra-
fes pioneres a Catalunya, cedida
per l’Institut Català de les Dones,
que mostra l’obra inèdita de 12 fo-
tògrafes, feta des de mitjan segle
XIX fins a començament dels anys
seixanta del segle XX.

L’exposició, ubicada a l’espai
central de l'equipament, rescata
l’obra desconeguda de les prime-
res generacions de fotògrafes del
país i pretén donar a conèixer la
seva obra d'innovació artística,
que avui segueix oblidada. Es
tracta d’Anaïs Napoleon (Narbo-
na, 1827-Barcelona, 1916), la pri-
mera fotògrafa professional del
país i una de les primeres dones
que van fer daguerreotips a Es-
panya, Dolores Gil de Pardo (que
va obrir estudis entre 1860 i 1880
tant a Olot com a Barcelona), Car-
me Gotarde i Camps (Olot, 1892-
1953), Madronita Andreu (Barce-
lona, 1895-1983), Montserrat Vi-

dal i Barraquer (Barcelona, 1902-
1992), Rosa Szücs de Truñó (Bar-
celona, 1911-1985), Carme García
de Ferrando (Barcelona, 1915),
Maria Serradell i Sureda (Pala-
mós, 1917-Olot, 1997), Roser Oro-
mí Dalmau (Barcelona, 1924), Ro-
ser Martínez Rochina (Bugarra,

els Serrans, 1927) i Montserrat Sa-
garra (Barcelona, 1925). La mos-
tra es tanca amb Joana Biarnés
(Terrassa, 1935), la primera repor-
tera gràfica catalana. La mostra es
pot visitar els dilluns, dimarts i di-
jous, de 9 a 14 h, i les tardes de di-
lluns a divendres, de 16 a 19 h.
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Pioneres de la fotografia a
Catalunya, al Joan Amades
L’Espai Jove acull una exposició amb l’obra de dotze fotògrafes que es pot
visitar fins al 6 d’abril Amb imatges d’Anaïs Napoleon o Joana Biarnés
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«La venedora», sense data, una imatge de Rosa Szücs de Truñó

UN CYRANO FASCINANT EN
LA PELL DE LLUÍS HOMAR

CYRANO
Autor: Edmond Rostand. Adaptació i di-
recció: Pau Miró. Idea original: Lluís
Homar. Intèrprets: Lluís Homar, Joan An-
guera, Aina Sánchez, Albert Prat i Aleix Bat-
llori. Teatre Kursaal 17 i 18 de març

No era fàcil concebre Terra
baixa com un monòleg
però Lluís Homar ho va

fer. Ara, amb aquest particular
tàndem que ha format amb l’ac-
tor, dramaturg i director Pau Miró,
ha repetit fórmula, un repte escè-
nic encara més complicat però
plenament aconseguit. Cyrano,
amb adaptació i direcció de Miró
de l’original d’Edmond Rostand,
passava el cap de setmana al tea-
tre Kursaal de Manresa amb una
molt bona acollida. 

Al costat d’Homar, Joan An-
guera, Aina Sánchez, Albert Prat
i Aleix Batllori donen la rèplica al
personatge que dóna títol al mun-
tatge. Una posada escènica on
preval la força de la paraula en
una estratègia esmolada però ele-
gant com els moviments d’esgri-
ma. Però, per damunt de tot, prio-
ritzant la força d’aquest perso-

natge, un Cyrano de Bergerac a
qui dóna vida un grandíssim Lluís
Homar. L’eloqüència, l’enginy, el
delicat cor, l’esmolada llengua, la
coherència, la valentia, etc. Són
alguns de tots els elements que
componen el valent i romàntic
personatge, deformat per un gran
nas però enfortit amb un gran,
noble i devot cor. La interpretació
d’Homar fascina en tots i cadascun
dels seus actes. És una interpre-
tació intensa i emotiva on deixa
palès el poliedrisme del perso-
natge. Aquest Cyrano, etern ena-
morat de la seva cosina Roxanne,
que amaga el seu amor per la
confessió d’ella, enamorada de la
bellesa de Christian de Neuvillet. 

Cyrano és un exercici escènic
arriscat i complex però, tot i un
inici un xic confús, l’obra supera
aquest moment amb agilitat i ra-
pidesa per mostrar, amb grandesa,
des de qualsevol angle possible,
el torrent enèrgic i delicat que
acaba esdevenint el Cyrano de
Lluís Homar. Un muntatge amb
un final d’extrema proximitat –i
intimitat– amb l’espectador, amb
un cop d’efecte que lliga aquest
nas i la lluita de Cyrano –i qual-
sevol lluita potser inútil per les
circumstàncies– en la defensa de
la coherència i la dignitat. Els
aplaudiments llargs, com en les
ocasions especials, van agrair el
nou Cyrano de Lluís Homar.
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Assumpta Pérez

Després de 34 edicions dels Ba-
ges Juvenils de Literatura i 14 del
Vila de Cardona, Òmnium Bages-
Moianès, amb la col·laboració de
Regió7, ha decidit renovar els
guardons i convocar el primer pre-
mi Bages de Narrativa Jove, en la
modalitat de narrativa breu, adre-
çat als joves de 16 a 20 anys i dotat
amb 500 euros i la publicació del
relat en aquest diari. Es podran
atorgar dos accèssits de 100 euros.
El termini de presentació es tan-
carà el 30 d'abril. El veredicte es
proclamarà en la Setmana del Lli-
bre Infantil i Juvenil, que es farà a

Manresa entre els dies 15 i 19 de
maig. Els textos han de ser inèdits
i escrits en català, i tant les tècni-
ques narratives com la temàtica
són lliures. Cal presentar els tre-
balls per correu electrònic a l’adre-
ça bages@omnium.cat en Word i
com a arxiu annex, amb el títol i
sense signar. A l’assumpte caldrà
fer-hi constar el nom del premi i el
títol del treball. En el cos de mis-
satge, hauran de figurar-hi les da-
des personals de l’autor/a, nom i
cognoms, data de naixement,
adreça i telèfon de contacte. Es po-
den demanar les bases a l’Espai
Òmnium o a bages@omnium.cat.
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Òmnium renova guardons
i convoca el primer premi
Bages de Narrativa Jove

SORTIDA ELS DIES 7 I 8 D’ABRIL

Últim dia per inscriure’s a la ruta Estellés-Fuster

Avui acaba el termini per inscriure's a la ruta que, en el 25è  aniversari
de la mort de Vicent Andrés Estellés i Joan Fuster, organitzen Òmnium
Bages-Moianès i el Col·lectiu Desvalls. La sortida serà el 7 i 8 d'abril per
conèixer l'Espai Joan Fuster i els edificis modernistes de Sueca i per fer
una ruta literària pel Burjassot d'Estellés, de la mà de la neta del poeta,
Isabel Anyó, amb estada a la ciutat de València i sopar a l'edifici Octubre.
L'import és de 170 euros (160 per als socis).  Informació i inscripcions,
a  l'Espai Òmnium (Sobrerroca, 38. Manresa), avui, de 19 a 21 h.
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