
CINEMA Ventura Pons roda la trobada de
Rodoreda i Castellet a Ginebra el 1973
Basada en un capítol d’«Els escenaris de la memòria» del crític
literari i editor, i en entrevistes i declaracions de Rodoreda, la
pel·lícula està protagonitzada per Vicky Peña. 34

COMUNICACIÓ La periodista
gironina Gemma Nierga tornarà
enguany a fer ràdio en català
La popular comunicadora copresentarà el magazín
L'Hora L de la SER Catalunya juntament amb Frede-
ric Vincent, en la franja del migdia. 44
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Jaume Cabré ven més de 65.000
«Jo confesso» en un any

La novel·la Jo confesso, de l’es-
criptor català Jaume Cabré, ha ar-
ribat als 65.000 exemplars venuts
en vuit edicions, després de la
seva publicació l'1 de setembre de
l'any passat, segons l’editorial Proa.

El llibre va aconseguir un ritme
de 1.000 exemplars diaris venuts
els 12 primers dies de la seva arri-
bada a les llibreries, i des d’ales-
hores s’ha publicat en castellà,

alemany i italià. A l’octubre arribarà
a Polònia; el pròxim any als Països
Baixos, França, Hongria, Noruega;
i a Dinamarca, Portugal i Albània
a partir del 2014.

Ha guanyat el Premi Crexells de
l’Ateneu Barcelonès, el Premi Crí-
tica Serra d'Or de novel·la, el Pre-
mi Narrativa Maria Àngels Angla-
da 2012, i el Premi de la Crítica Ca-
talana 2012 de l’Associació d'Es-
criptors en Llengua Catalana.
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La Fundació Vila Casas obre
avui les portes del seu museu Can
Framis amb una reestructuració de
la seva col·lecció permanent;
aquest espai a Barcelona comptarà
amb 45 noves obres pictòriques, 20
de les quals de nova adquisició.

En aquest sentit, la convocatò-
ria anual dels premis de pintura,
escultura i fotografia es converteix
en una plataforma que «permet
emfatitzar la feina dels autors, al-
guns dels quals són presents en la

col·lecció» i donar veu a les noves
propostes artístiques.

Les incorporacions a la col·lec-
ció permanent són, entre d’altres,
d'Alfons Borrell, amb tres obres de
gran intensitat cromàtica; Joa-
quim Llucià, pintor informalista de
la dècada dels 50 i 60 que investi-
ga nous suports i tècniques artís-
tiques i Jordi Fulla, pintor que
aporta una obra de grans dimen-
sions que sintetitza el pensament
oriental i la fragilitat de la natura-
lesa en un món globalitzat. La

permanent compta també amb un
enigmàtic retrat de Frida Kahlo de
Mario Pasqualotto.

A partir del 20 de setembre,
l’Espai Volart i el Volart 2 acolliran
les mostres temporals dedicades a
Víctor Pérez-Porro i Daniel En-
kaoua. A l’Espai AØ de Can Framis,
s’hi presentarà una exposició de-
dicada al fotògraf Agustí Centelles
amb una col·lecció de 110 foto-
grafies dels darrers anys de la Re-
pública, de la Guerra Civil i els que
l'autor va passar a l'exili. 
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La Fundació Vila Casas es reestructura

Música per a petits, que no mú-
sica petita: aquesta és la que es va
deixar sentir durant tot el dia a Fi-
gueres en la primera jornada de l’A-
custiqueta, una germana jugane-
ra del festival empordanès que
s’ha estrenat enguany als diversos
escenaris disseminats per la ciutat.

El tret de sortida el va donar una
cercavila on hi van participar cen-
tenars de nens i nenes dels casals
d’estiu que s’organitzen a la co-
marca; arrencant de la Plaça del
Gra, el ritme els va dur fins a la
Rambla on van poder gaudir d’u-
na proposta especialment per al
festival: l’espectacle Petits Mano-
los, on el popular grup va adaptar
per al públic infantil alguns dels
seus temes més coneguts. La rum-
ba va ser protagonista d’un matí
festiu que va seguir a les cinc de la
tarda amb un concert de bateries
dels alumnes de l’Escola de Música
del Casino Menestral, que van fer
ressonar amb força els seus ins-
truments al cor de la ciutat. Menys
sorollosa però igualment enèrgica
va ser la proposta de Reggae per
Xics, on The Penguins passen pel
sedàs jamaicà tot de tonades clàs-
sicament infantils. 

Ja de cares a un públic adoles-
cent, l’Acustiqueta va servir de
pont per a les propostes nocturnes
amb un concert de les Macedònia,
mentre que l’Hotel Travé es va
convertir en una discoteca pen-
sada específicament per al públic
més jove del festival. 

A banda, al llarg de la tarda es
van realitzar diversos tallers in-
fantils i familiars als museus de la
població: Dalí, Museu del Joguet i
Empordà van ser les seus d’a-
questes activitats paral·leles, de
caire tan lúdic com educatiu.

Avui, jornada intensa
Ja en horari nocturn, un dels plats
forts es va servir al Claustre Ramon
Muntaner, que va acollir la pre-
sentació de l’aclamat L’amor feliç
dels Mishima; als escenaris a peu
de carrer, hi va haver una presèn-

cia destacada d’artistes «de la casa»
com la de Mazoni, que va reservar
el seu tancament de gira precisa-
ment per al festival empordanès;
pocs minuts abans, a la plaça Jo-
sep Pla, eren Las Migas les que
s’encarregaven de passar pel sedàs
més íntim la seva proposta. 

Finalment, i també amb veu
de dona, Bebe va presentar a la
Rambla el seu tercer disc d’estudi,
Un pokito de rocanrol, que va
treure al mercat el passat febrer.

Amb el permís de la gran cloen-
da de demà, de la mà de Pascal Co-

melade i un planter nodrit d’artis-
tes convidats, avui serà la gran
darrera jornada d’Acústica; i pre-
cisament avui, al Claustre, s’hi
podrà sentir una de les propostes
més especials d’aquesta edició: la
de Skye Edwards, cantant de Morc-
heeba. A les nombroses activitats
de l’Acustiqueta se li afegiran, en
horari nocturn, concerts com els
dels Miralls de Dylan de Gerard
Quintana i Jordi Batiste, solistes
com Quimi Portet i Cesk Freixas, o
l’energia d’uns Dover que clouran
l’escenari de la Rambla.
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L’Acustiqueta s’estrena a Figueres
ballant amb la rumba de Los Manolos

Centenars de nens i nenes dels casals d’estiu de la comarca van omplir el centre de la ciutat

assaven pocs minuts de
dos quarts de deu del
vespre quan dijous un

Jardí ple a vessar reclamava entre
aplaudiments que el grup català
sortís a l’escenari. Van irrompre
poc després amb el tema Carna-
val. El ple absolut va connectar de
seguida amb la formació, que va
seguir fidel durant tota l’actuació
al seu estil directe.  Així, van fer par-
tícep al públic dels seus «records»
de Figueres, la ciutat «del surrea-
lisme». Va ser aquí on els ara abas-
tament coneguts Els Amics de les
Arts van fer la seva primera ac-
tuació quan participaven al con-
curs Sona9. 

Bromes a part, la formació va
aconseguir encara més contacte
amb un públic que ben aviat va po-
sar-se dempeus amb la coneguda
cançó Jean-Luc.  Els Amics també
van aprofitar l’actuació per de-
manar la implicació en el projec-
te Foc al cor i van regalar una ca-
miseta a una de les assistents a l’ac-
tuació. Finalment, en el darrer
tema, El matrimoni Arnolfini, van
assegurar que «Tornar (a Figueres),
sempre és la millor part de l’aven-
tura...». Així i lloant el festival com
un dels que any rere any se situen
entre els esdeveniments de refe-
rència, es van acomiadar. 

P
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«Els amics»
aixEquEn
FiguErEs 

Els «Petits Manolos» es van reunir a la Rambla per ballar al so de la rumba catalana, adaptada als infants.
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