
››CULTURES Història. Rialb acollirà dues
exposicions per recordar el
front del Pallars durant la
guerra civil, en el setantè
aniversari de l’esdeveniment,
a més d’altres actes

Exposicions. L’Arxiu Històric
de la Ciutat de Barcelona
acull l’exposició «Sportman.
Revistes pioneres de l’esport
català» fins al dia 31 de
desembre d’aquest any
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Una taula rodona
parlarà demà del
periodista Josep
Maria Planes

Quatre manresans seran pro-
tagonistes demà a la tarda de la
xerrada que tindrà lloc a la sala
d’actes de la biblioteca del Ca-
sino. A partir de les 7 de la tar-
da, Llorenç Capdevila, Jordi
Finestres i Quim Aloy parlaran
del periodista Josep Maria Pla-
nes en una tertúlia que girarà
al voltant de la sèrie televisiva
Els diaris de Pascal, de recent
emissió a TV3.

El manresà Josep Maria Pla-
nes es va fer un nom en el pe-
riodisme català dels anys vint i
trenta del segle passat per un
estil agressiu i independent
que va posar al descobert
greus situacions que van afec-
tar la Catalunya dels anys pre-
vis a la fuerra civil. A causa de
la denúncia del pistolerisme
d’efectius de la FAI, l’agost de
1936 va ser assassinat per un
escamot d’aquesta facció.

Els tres tertulians han tractat
a bastament la vida de Planes.
El periodista Jordi Finestres ha
tret fa unes setmanes una bio-
grafia ampliada del personat-
ge. L’escriptor Llorenç Capde-
vila ha escrit la novel·la de la
sèrie i Quim Aloy és l’autor
d’una completa pàgina web so-
bre Planes.

HISTÒRIA

COL·LECCIÓ FAMÍLIA PLANES

Josep Maria Planes

La incorporació d’un premi de-
dicat a la recuperació de la me-
mòria històrica, i creat per l’Asso-
ciació de Gent Gran Jacint Car-
rió, és la principal novetat dels
Premis Lacetània, que complei-
xen vint-i-sis anys, convocats no-
vament per Òmnium Cultural del
Bages. Vuit entitats donen suport
a la iniciativa, que enguany pre-
senta nou premis, més que mai,
amb una dotació conjunta que ar-
riba als 6.000 euros.

Els Premis Lacetània van com-
plir l’any passat el seu primer
quart de segle d’existència, una fi-
ta marcada per l’increment de
convocatòries. Dels cinc premis
del 2001 s’ha passat als nou d’a-
quest any. Jaume Puig, president
de la delegació bagenca d’Òmni-
um, va afirmar ahir que «no tenim
una intenció específica d’anar in-
crementant el nombre de premis,
però quan arriba una bona propos-
ta ens agrada donar-hi suport».

El Premi Jacint Carrió i Vilaseca
està convocat per l’associació que
porta el nom d’aquest manresà,
que va sobreviure a l’internament
als camps de concentració nazis
de Mauthausen i Gusen. Joan
Cals, president de l’entitat, va ex-
plicar ahir que «feia temps que
anàvem darrere la creació d’un
premi que porti el nom de Carrió,
pel que va passar i pel que va patir.
Mereix un reconeixement de la ciu-
tat, que encara no ha tingut. Per ai-
xò, quan es va concedir el Bages de

Cultura de l’any passat a Joaquim
Aloy, que treballa en el camp de la
memòria històrica, ens ho vam
plantejar seriosament. I a Òmnium
els va semblar molt bé». Cals va
afegir que «a Manresa i a tot Cata-
lunya hi ha molts fets que romanen
en l’oblit. I és bo que la gent jove
que no els ha viscut en tingui conei-
xement».

El premi estarà dotat amb 600
euros, que enguany aniran a càr-
rec de l’Ajuntament, però «con-
fiem que trobarem un patrocina-
dor per a properes convocatòries».
Segons les bases, podran aspirar
al premi els treballs de recerca i
investigació històrica, estudis, re-
culls de testimonis personals, bio-
gràfics i autobiogràfics que facin

referència a la recuperació de la
memòria històrica o popular dins
de l’àmbit geogràfic de Manresa o
qualsevol altre indret de la co-
marca del Bages. «La intenció de
l’associació és que aquest premi es
consolidi», va afirmar Cals. Se-
gons el president de l’entitat, ja hi
ha força persones que s’han inte-
ressat a participar-hi.

ARXIU/SALVADOR REDÓ

Quim Aloy, en l’acte del Bages de Cultura i els Lacetània de l’any passat

Els Lacetània creixen amb el Jacint Carrió
de recuperació de la memòria històrica
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La temporada de la Sala Petita
del teatre Kursaal es clou avui di-
mecres amb l’espectacle del
clown nord-americà Jango Ed-
wards Cabaret cabrón... pero pro-
fesional. La funció començarà a
les 9 del vespre, i les entrades es
poden adquirir per 10 euros, amb
un descompte de 2 euros per als
posseïdors del carnet d’El Galli-
ner. L’entrada jove val 6 euros.

Cabaret cabrón s’ha convertit en
pocs anys en un clàssic del teatre
d’humor i del circ. Producte de la
hilarant Fools Militia, formada
per un autèntic exèrcit de pallas-
sos i de bojos, en el millor sentit

de la paraula, i de la qual Edwards
forma part, l’espectacle es repre-
senta cada dissabte a la sala Al-
mazen de Barcelona, però també
surt de gira sovint. Personatges
del món de les arts escèniques i
musicals com Santiago Segura,
Mario Gas, Nina Hagen i Grace
Jones han estat convidats a parti-
cipar-hi puntualment.

Cabaret cabrón... pero profesio-
nal és un viatge amb humor per
realitats sorprenents, que busca la
improvisació i la complicitat del
públic. Jango Edwards, nascut el
1950 a Detroit, és un clown de pri-
mera línia mundial, molt apreciat
pel públic manresà.

Jango Edwards du el cabaret
a la Sala Petita del Kursaal
REDACCIÓ/Manresa

Òmnium
convoca vuit
guardons més

La resta de premis dels La-
cetània 2008 són els matei-
xos de l’any passat: Antoni
Esteve de ciències naturals,
Col·legi d’Arquitectes per a
projectes de fins a 40 anys,
Excursionisme de medi na-
tural del Bages, Fundació
Orfeó Manresà de composi-
cions musicals per a cor i en
catala, Òmnium de Planifi-
cació Lingüística, Regió7 de
comunicació, Sibelius de
composicions musicals in-
èdites i amb lletra en català i
Treballs de Recerca per a
joves El termini de presen-
tació de treballs és el 31
d’octubre. Les bases es po-
den consultar a www.ba-
ges.omnium.cat.

LA TORNA

ESCENA
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Jango Edwards protagonitza un espectacle carregat d’humor

El Premi d’Honor
de les Lletres, per
a Montse Abelló

Montserrat Abelló va rebre
ahir, als 90 anys, el 40è Premi
d’Honor de les Lletres Catala-
nes, dotat amb 30.000 euros
per Òmnium Cultural. La poe-
tessa i traductora tarragonina
és la tercera dona a obtenir el
guardó, després de Mercè Ro-
doreda i Teresa Pàmies.

GUARDONS


