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ANIOL RESCLOSA

El Departament de Cultura i el consorci Campus Iberus impulsaran
conjuntament un estudi i diverses publicacions sobre la situació del ca-
talà i el seu ús social a la Franja d'Aragó, basant-se en una enquesta re-
alitzada el 2014, que revela que el 49,6% de la població d'aquesta zona
considera que la seva llengua és el català. Segons ha assenyalat el De-
partament de Cultura, l'estudi tindrà com a primera matèria els resul-
tats de l'enquesta sociolingüística realitzada el 2014 en aquest àmbit ter-
ritorial per la Direcció general de Política Lingüística d'aquest depar-
tament.
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El 49,6% de la població de la Franja
considera que la seva llengua és el català

LLENGUA

El Teatre Akadèmia de Barcelona acollirà el dia 27 l’obra La farsa de
Walworth estrenada al festival Temporada Alta del 2014, la primera de
les quatre produccions de la sala La Planeta de Girona que faran tem-
porada a Barcelona. També es podran veure a Barcelona La crida de Fer-
ran Joanmiquel, al Teatre La Seca – Espai Brossa del 2 al 20 de març. A
l’abril serà el torn d’Un vampir ben educat (2 al 10 d’abril al Jove Tea-
tre Regina),i Sota la ciutat de Llàtzer Garcia, farà temporada al Teatre
Lliure de Montjuïc del 14 d’abril fins l’1 de maig.
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Quatre produccions de la sala gironina 
La Planeta faran temporada a Barcelona

TEATRE

Un happening o esdeveniment col·lectiu de pintura va donar ahir al
vespre al Centre Cultural La Mercè el tret de sortida a la nova edició del
festival Pepe Sales, aquest any dedicat al l’escriptor Roberto Bolaño. Al-
bert Serra i Lluís Llamas van presentar l’exposició El Burro, en home-
natge a Bolaño, que anomenava així la motocicleta. El nombrosíssim
col·lectiu d’artistes participants han manipulat peces de motocicleta.
Tot seguit, Mariona Aupí i Carol Line van participar en la performan-
ce de poesia Los perros romànticos, poema de l’escriptor xilè, que va viu-
re a Girona durant la dècada del 1980. 
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Un «happening» de pintura obre el
festival Pepe Sales dedicat a Bolaño

ART

El Teatre de Salt ha afegit un nou espectacle a la programació d’aquesta
temporada, el controvertit text de Sarah Kane, dramaturga britànica de
culte que es va suïcidar als 28 anys i que en va explicar les raons en el
text que es veurà a Salt, Psicosi de les 4.48. L’obra, interpretada per Anna
Alarcón, és un dels muntatges finalistes del Premi BBVA de teatre. El Tea-
tre de Salt és un dels equipaments que acollirà el visionat de les obres
finalistes abans de decidir-ne el guanyador. Psicosi de les 4.48 es re-
presentarà el divendres 8 d’abril a les 21h. 
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El Teatre de Salt incorpora el controvertit
«Psicosi de les 4.48» a la programació

TEATRE

Qu’est-ce que la sculpture mo-
derne?, Tramuntana i Nivis.
Aquests són els noms de les tres ex-
posicions temporals que Antoni
Marquès, Vaccaro i Cyril Torres
mostren en tres espais diferents del
Museu d’Escultura Contemporà-
nia Can Mario de Palafrugell, al
Baix Empordà. 

Les tres mostres es podran veu-
re fins el proper 22 de maig i, a di-
ferència d’altres anys, no tenen
un lligam comú sinó que aposten
per donar a conèixer les caracte-
rístiques i el discurs de cada un
dels artistes. 

Entre elles destaca la mostra
d’Antoni Marquès, que compta
amb peces mai vistes i algunes de
les obres més recents que ha creat
aquest artista, nascut a Sabadell.
«Busca el sentit metafòric del que
és creació i, al mateix temps, ens
mostra allò que no volem veure. És
una crítica, un joc per descobrir
què és l’escultura», va resumir la
comissària de l’exposició i directora
d’art de la Fundació Vila Casas,
Glòria Bosch.

Antoni Marquès va néixer el
1956 i que des de fa temps és un
autor que ocupa un espai destacat
dins de la col·lecció permanent del
museu. Qu’est-ce que la sculpture
moderne? és un títol que remet a
una mostra organitzada pel museu
Georges Pompidou de París el
1986. Una exposició, el llibret de la
qual es troba situat en una taule-

ta d’una de les peces de la sèrie Ex-
crements a Can Mario, una de les
obres centrals d'aquesta exposició
de la Fundació Vila Casas.

«Sempre està buscant la crítica,
a vegades amb ironia, d’altres amb

cinisme però amb sentit de l’hu-
mor i jugant», sostè Bosch. 

Can Mario també mostra la
poètica de Ricard Vaccaro i la pu-
resa infantil de Cyril Torres, direc-
tor del festival Flors i Violes. 
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Antoni Marquès posa les
seves escultures a Can
Mario de Palafrugell
L’acidesa de l’artista de Sabadell es barreja amb la poètica de Vacarro

i la puresa infantil de Cyril Torres, director del festival Flors i Violes


El Col·legi de Metges de Barce-
lona va impledir ahir la presenta-
ció d'un llibre crític amb les vacu-
nes a la seva pròpia seu. L'editorial
havia convocat la premsa a un di-
nar al restaurant de l'entitat, però
sense avisar la direcció de la cor-
poració mèdica que, quan se’n va
assabentar per la mateixa premsa,
va decidir impedir-lo perquè no
s'havien seguit els protocols de

comunicació d'aquest tipus d'ac-
tes. Segons el Col·legi, tots els ac-
tes que es fan a la seva seu han de
ser comunicats a la direcció i au-
toritzats. 

En un comunicat, l'editorial Lli-
bres de l'Índex ha lamentat el «trist
espectacle» i l'actitud del Col·legi
de «perseguir qualsevol que gosa
fer crítiques a les vacunes», i va
qualificar de «boicot» i «censura»
el fet d'impedir el dinar amb la
premsa. 

El llibre es titula Vacunes, una re-
flexió crítica a partir de la història
de la medicina i dels darrers des-
cobriments en biologia, i els autors
són el metge valencià Enric Costa,
expert en medicina de família,

homeopatia, naturopatia i acu-
puntura, i l'investigador gadità Je-
sús García Blanca, crític amb el sis-
tema sanitari. 

El llibre es va presentar final-
ment en un restaurant proper i els
autors seran tot el cap de setmana
a Barcelona promocionant-lo. 

Vacunes o malalties
En la nota de promoció del llibre
es qüestiona la necessitat de les va-
cunes, la perillositat dels microbis,
el suposat engany de les farma-
cèutiques i la ciència, i si maten
més les vacunes o les malalties.
També es pregunta si les vacunes
protegeixen els no vacunats i si la
medicina és un ciència o una fe. 
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El Col·legi de Metges veta presentar
un llibre crític amb les vacunes
L’editorial Llibres de

l’Índex qualifica de «boicot»
i «censura» el fet d’«impedir
un dinar amb la premsa»



Una visitant observa una de les escultures d’Antoni Marquès. 

ROBIN TOWNSEND/EFE

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

38000

5556

Diario

436 CM² - 39%

1146 €

39

España

23 Enero, 2016


