
Cultura i Societat

■ Diari de Girona DIMECRES, 16 DE SETEMBRE DE 2015 47

Breus

DdG

El bateria Ramon Prats obrià demà la nova temporada a la sala La Pla-
neta de Girona amb un concert emmarcat en la programació del Fes-
tival de Jazz de Girona, a partir de les 10 de la nit.  El Ramon Prats Quar-
tet presentarà el seu projecte Pandora, que li va valdre els premis Mú-
sic de l'any, Grup de l'any i Disc de l'any 2014 per part de l'Associació
de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM). Prats lidera
des de 2013 un singular quartet de cello, trompeta, contrabaix i bate-
ria, a mig camí del jazz i la música contemporània. El projecte s'inspi-
ra en el mite de Pandora.
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El jazzman Ramon Prats dóna el tret de
sortida a la temporada de La Planeta

MÚSICA

La Biblioteca Pública Iu Bohigas de Salt acull, fins el 30 de setembre,
l'exposició organitzada per la UOC #EvoFootball, una mostra de l'evo-
lució dels videojocs de futbol a través de 40 anys d'història. Aquesta mos-
tra es complementarà amb una xerrada a la seu de la UOC (22 de se-
tembre, 18.30 h), a càrrec del periodista Federico Winer. Aquesta és la
primera exposició que analitza els jocs de futbol durant 40 anys amb
més de 50 ressenyes per entendre les claus d’una indústria que en l’ac-
tualitat factura més que el cinema.
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La Biblioteca de Salt mostra 40 anys
d’evolució dels videojocs de futbol

ART

La Fundació Vila Casas i el cicle de concerts Ibercàmera van firmar
ahir un conveni de col·laboració per a l’edició de programes de mà de
les temporades d’Ibercàmera Barcelona i Ibercàmera Girona. Per la seva
banda, Ibercàmera es compromet a difondre les activitats de la Fundació
Vila Casas, que té cinc espais de pintura, entre ells el Museu d’Escul-
tura Contemporània de Can Màrio de Palafrugell i el Museu de Foto-
grafia Contemporània del Palau Solterra de Torroella de Montgrí. A la-
foto, Antoni Vila Casas, president de la Fundació Vila Casas, i Josep M.
Prat, president de GrupCamera, ahir a Barcelona. 
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La Fundació Vila Casas i Ibercàmera
firmen un conveni de col·laboració

ART

Aquest divendres (21 h.), el grup de teatre IncreiXendo inaugurarà la
Mostra de Teatre Amateur a l’Espai Cultural La Cate, de Figueres, amb
l’obra Infideliti. Seguiran el grup Crisàlide amb Ingrid, dia 19 i finalment
H6Teatre representarà Art el dia 20. Aquesta és la primera de les diverses
mostres que es faran arreu de les comarques gironines, sota el parai-
gües de la Campanya de Teatre Amateur 2015, promoguda per la Casa
de Cultura de la Diputació de Girona en col·laboració amb la Federa-
ció Teatral Amateur Gironina.
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Comença a Figueres la primera de les cinc
Mostres de la Campanya de Teatre Amateur

ARTS ESCÈNIQUES

La biblioteca Salvador Allende
acollirà avui (20h) la presentació
del quart volum de la Biblioteca
Prudenci Bertrana, Jo! Memòries
d’un metge filòsof, editat per Edi-
cions de la Ela Geminada.

En el llibre, Bertrana narra el pas
per Girona de Diego Ruiz, una de
les figures més controvertides de
la cultura catalana de principis
de segle XX. 

La presentació anirà a càrrec del
Joaquim Jubert, metge psiquiatre
i autor de l’assaig: Diego Ruiz, Pru-
denci Bertrana i La locura de Ál-
varez de Castro.

Diego Ruiz, un personatge sin-
gular, plurilingüe, amic de la con-
trovèrsia, va exercir de metge psi-

quiatre i director del Manicomi de
Salt entre 1908 i 1912. Josep Pla va
descriu el pas de Ruiz pel sanato-
ri saltenc amb aquestes paraules:
«És una de les coses més grosses
que han passat en aquest segle en
aquest país».

Ruiz i Prudenci Bertrana van tra-
var una forta amistat i van arribar

a escriure, a quatre mans, l’opus-
cle La locura de Álvarez de Castro.
Aquesta publicació va compor-
tar un consell de guerra a Bertra-
na. Ruiz havia emigrat i va deixar
que el seu amic entomés en soli-
tari les conseqüències de la pu-
blicació.

Jo! Memòries d’un metge filòsof,
publicada per primera vegada el
1925, representà una venjança li-
terària de Prudenci Bertrana, on la
figura de Diego Ruiz s’amagava
rere la figura de Daniel Pérez. 

A l’època, les crítiques van ser
nombroses i Bertrana hi va res-
pondre amb un extens article a la
Revista de Catalunya, que el lector
trobarà reproduït al final del vo-
lum.
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Surt «Jo! Memòries d’un metge filòsof»,
quart volum de la Biblioteca Bertrana

Les pàgines encara desprenen
olor d’impremta i ja s’ha conver-
tit en el llibre més venut en llengua
catalana del moment. 

La maledicció dels Palmisano
(Columna), del periodista i es-
criptor gironí Rafel Nadal, una
dramàtica història ambientada al
sud d’Itàlia, a cavall de les dues
 guerres mundials, va camí de con-
vertir-se en un best seller i tenir tra-
ducció a diverses llengües, però si
alguna cosa honora l’autor és que
li diguin que aquest seu quart lli-
bre és el que el consagra com a es-
criptor.

Tot un elogi pronunciat ahir
per boca del periodista Albert Om
en la presentació gironina de La
maledicció dels Palmisano, en el
decurs d’un acte que va omplir el
Saló de Descans del Teatre Muni-
cipal de Girona amb més de 150
persones. 

Tot un esdeveniment cultural
que va comptar amb l’assistència
de bona part de la nombrosa fa-
mília de Rafel Nadal, la qual des-
cansa tranquil·la ara que el seu ger-
mà escriptor ja no parla d’ells,
com va fer a les seves dues pri-
meres novel·les autobiogràfiques,
Quan érem feliços i Quan en dèiem
xampany.

Albert Om, presentador a Bar-
celona d’aquests dos llibres ante-
riors, va assegurar ahir a Girona
que Nadal és «un grandíssim nar-
rador oral» i que és també «un

grandíssim narrador escrivint».
La maledicció dels Palmisano

troba el seu origen en un viatge al
sud d’Itàlia on l’ex director d’El Pe-
riódico veu un monòlit de la Pri-
mera Guerra Mundial on 21 del to-
tal de 42 noms registrats porten el
cognom Palmisano. 

Són caiguts de la guerra, tots ells
pertanyents a una mateixa nissa-
ga. I el llibre arrenca amb la vídua
embarassada del mort 21è, la qual
dóna el fill a criar a una amiga, de
cognom Convertini, perquè pen-
sa que així podrà enganyar el des-
tí i esquivar la maledicció dels
Palmisano.

Profundament impressionat pel
fet que al cor d’Europa es lliures-
sin les dues més cruels guerres
amb tan sols 18 anys de diferència,

Rafel Nadal ha volgut amb aques-
ta nova novel·la reflexionar sobre
l’existència dels bàndols conten-
dents. 

«Com faig dir als meus perso-
natges, tu no tries el bàndol, sinó
que el bàndol ja t’ha triat a tu prè-
viament. Tu potser no pots evitar
treballar en un camp de concen-
tració nazi, però pots evitar dis-
parar en algun moment», va ex-
plicar Nadal. 

Qui ha estat considerat com
l’últim escriptor català qualificat
per parlar de flors –el llibre té de-
licats episodis i recreacions cos-
tumistes de la vida a l’Itàlia de l’è-
poca–, no va descartar tornar a es-
criure sobre la pròpia família, i va
admetre «el perill» que algun dia
ho faci un dels néts Nadal sobre ell. 
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«La maledicció dels
Palmisano» és el llibre
més venut del moment
Rafel Nadal omple el Saló de Descans en la presentació gironina de

l’obra i Albert Om diu que aquesta novel·la el consagra com a escriptor


Rafel Nadal i Albert Om presenten el llibre al Saló de Descans. 

ANIOL RESCLOSA

EL LLIBRE

JO! 
MEMÒRIES D’UN
METGE FILÒSOF

AUTOR
Prudenci Bertrana
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