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Divendres, 30

Activitat infantil. El mosaic, un
trencaclosques per Nadal, a càr-
rec d’Arqueolític.
Museu d’Arqueologia. Carrer Santa
Llúcia, 8. Girona (De 10.30 a 12 h).

Circ. Circ de Nadal, amb la com-
panyia Los Galindos.
Plaça Santa Susanna. Girona (17h,
18h i 19 h).

Música. La cantant Nina i l’Or-
questra de Cadaqués protagonit-
zen l’espectacle Gala extraordinà-
ria de Cap d’Any, de Broadway al
Paral·lel.
Auditori Palau de Congressos. Passeig
Devesa, 35. Girona (21 h).

Teatre. Pastorets de Ripoll.
Teatre Comtal. Plaça de l’Ajunta-
ment, 3. Ripoll (18 h).

Exposició. Pintures de l’artista
Scaffo.
Bar Si us plau. Passeig Marítim, 1.
Roses (fins al 10 de febrer).

Contes. Olga Cercós explica Con-
tes de peus a la galleda.
La Bòbila. Carrer Garriga, 30.
Palafrugell (18 h).

Exposició. Peces arqueològiques
de Cerdanya.
Museu Cerdà. Carrer d’Higinide Ribe-
ra, 4. Puigcerdà (fins al 9 de gener).

Dissabte, 31

Revetlla de Cap d’Any. Concert de
Cap d’Any amb el grup Hotel
Cochambre.
Pavelló de la Draga. Banyoles (24 h).

Ruta. Ruta pel camí de Ronda de
l’Almadrava a cala Murtra.
Espai Cultural la Ciutadella. Avinguda
de Rhodes. Roses (10 h).

Revetlla de Cap d’Any. Revetlla
amb Discomòbil Gres-K.
Plaça Frederic Rahola. Roses
(00.30 h).

Cursa. Cursa de Nadal Sant Silves-
tre popular lloretenca.
Pistes d’atletisme. Lloret
(a les 10 h, cursa infantil. A les 11 h,
cursa popular).

Diumenge, 1

Festa popular. Tots a l’aigua,
remullada popular per celebrar
l’entrada d’any.
Badia de Sant Feliu davant l’Ajunta-
ment. Sant Feliu de Guíxols (13 h).

Teatre. Els pastorets de Girona, a
càrrec del Grup Proscenium.
Teatre Municipal. Plaça del Vi. Girona
(17.30 h).

Teatre. Els pastorets d’Olot, a
càrrec de l’Orfeó popular olotí.
Orfeó popular olotí. Carrer Bellaire, 4.
Olot (19 h).

Pessebres. Pessebre vivent.
Espai cultural la Ciutadella. Avinguda
de Rhodes. Roses (18 h).

Visita. Benvinguda al primer sol
de l’any, amb xocolatada i sarda-
nes amb la Cobla Baix Empordà.
Far de Sant Sebastià. Palafrugell
(7.30 h).

Teatre. Representació nadalenca
d’Els pastorets a càrrec de l’Agru-
pació Teatral Benet Escriba.
Teatre Auditori Municipal Narcís Mas-
ferrer. Carrer Callao, s/n. Sant Feliu
de Guíxols (19 h).

J. P.

Si fa uns mesos s’inaugurava un
nou espai escultòric a la plaça
de Can Mario, a l’entorn del di-
pòsit d’aigua modernista també
obert al públic fa uns mesos
comamuseu, el nou conveni sig-
nat entre l’Ajuntament de
Palafrugell i la Fundació Vila
Casas permetrà que s’hi
instal·lin entren 14 i 20 escultu-
res més.
Fins ara, al Parc d’Escultures

s’hi poden contemplar 13 obres

d’artistes empordanesos, pro-
pietat de la Fundació. L’objec-
tiu de la instal·lació és el d’apro-
par l’art contemporani a la so-
cietat i “obrir noves vies de co-
neixement”.
Amb el nou conveni, l’Ajunta-

ment s’ha compromès a implan-
tar un camí-itinerari a l’entorn
de la Torre –“per tal que sigui
possible de visitar i visualitzar
la totalitat de les escultures”– i
la fundació, a assumir el cost de
col·locació, manteniment i il·lu-
minació de les peces.c

J. P.

De les cançons populars i els
goigs que es cantaven fa pocs
anys pels masos i pobles de les
Gavarres, no se n’ha fet mai cap
recull. Hi ha gent que conserva
la lletra i la música dels goigs
que als anys cinquanta encara
interpretaven els joves quan sor-
tien a voltar cantant caramelles.
D’altres s’hauran perdut per
sempre o potser es poden recu-
perar amb els escrits que es con-
serven en algunes cases o a er-
mites i santuaris.
Amb la intenció de preservar

aquest patrimoni, la soprano
MaiteMer va presentar un pro-
jecte de recerca etnomusical
que acaba de guanyar el Premi
Joan Xirgo que atorga el Con-
sorci de les Gavarres, i que està
dotat amb 6000 euros.
Maite Mer vol recuperar els

cants locals que encara existei-
xen i estudiar la seva influència
en les festes i tradicions més ar-
relades, amb la intenció de pre-
servar-los recopilant-los en un
llibre i en un CD, i promovent-
los als aplecs i festes populars
que han sobreviscut i encara es
mantenen.c

Joan Mateu és l’autor de les il·lustracions del llibre
ARXIU

JUDIT PUJADÓ
Girona

E ls almanacs, també
anomenats parenòs-
tics, eren publicaci-
ons que, ambuna pe-
riodicitat anual, pre-

tenien informar sobre un tema
determinat ordenant les dades se-
guint el calendari. Un dels més
antics publicats a Catalunya és el
Calendari dels pagesos, que s’edi-
ta des del 1861. A més d’informa-
cions sintetitzades sobre temes
concrets, els almanacs incloïen,
inclouen, el santoral i petits con-
sells morals, i van arribar a tenir
una gran difusió.
“No us refieu de qui ha escrit

més llibres dels que ha llegit” és
el consell de Samuel Johnson
que Vicenç Pagès Jordà ha triat
per cloure el volum El llibre de
l’any. Almanac literari, que acaba
d’editar Labutxaca i que conté
il·lustracions de JoanMateu, l’ar-
tista autor del cartell de les Fires
de Girona d’aquest any.
Com en els almanacs tradicio-

nals, Pagès ha reunit 53 textos
–un per cada setmana d’un any
com el 2012, que és de traspàs–
ple de cites i reflexions que giren
entorn de la literatura.
L’autor recomana que el llibre

no es llegeixi de cop, sinó que es
degusti lentament: “M’imagino
el llibre situat estratègicament so-
bre la taula de la sala, a punt per-
què de tant en tant, potser ha-
vent sopat, potser un diumenge a
la tarda, algú l’obri i descobreixi
el que va escriure algun autorme-
morable sobre un dia com
aquell”, un consell que no és gra-
tuït perquè Pagès ha volgut adap-
tar el to dels seus escrits a cada
estació.
Es tracta d’un passeig que, de

la mà de la literatura, ens permet
passar per la roda de la vida amb
les seves principals festivitats

–religioses i seculars– i algunes
efemèrides.
Si el llibre comença reflexio-

nant sobre els possibles tipus de
lectors amb el pretext de l’obra
d’Italo Calvino Si una nit d’hivern
un viatger, acaba ambuna confes-
sió: Pagès, per Nadal, rellegeix
dos dels que ell considera com a
millors contes de Truman Capo-
te, Un record de Nadal i Un
Nadal, perquè després de llegir-
los li queda “un regust molt sem-
blant al dels nostres Nadals d’in-
fantesa”. “Com Capote –escriu
Pagès– potser haurem de recór-
rer tots els graons de l’artifici per
poder reconstruir la prístina in-
nocència del Nadal”.
Aquests 53 textos són també

53 graons que l’autor ens convida
a caminar, graons d’artifici que
recuperen escrits de grans autors
com Rodoreda, Vinyoli, Marçal,

Joyce, Tolstoi o Kafka, entre
tants d’altres i sobre els quals Pa-
gès reflexiona, traspuant ironia,
per homenatjar aquells que l’han
ajudat a “entendre una mica més
el món”, que és, al capdavall, el
que ens regalen les gran obres li-
teràries.
La majoria de textos d’aquest

volum van aparèixer a la secció
Des del jardí, que Pagès publica
des del 2000 primer a El Punt i
després a Presència. Les il·lustra-
cions de Joan Mateu, que desta-
quenper la gran diversitat de tèc-
niques emprades, s’exposen fins
al 22 de gener a la sala Fidel
Aguilar de Girona.c

El Parc d’Escultures de Can Mario, a Palafrugell

La soprano Maite Mer

C U L T U R A

L’almanac inclou
textos d’autors
com Joyce, Kafka,
Tolstoi, Rodoreda
Vinyoli o Marçal

INMA SAINZ DE BARANDA / ARXIU

JUDIT PUJADÓ

53setmanes
de literatura

P I S T E S

Recuperació dels cants
i goigs de lesGavarres

Noves obres per al Parc
d’Escultures deCanMario
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