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Juan Echanove. L'actor
madrileny va anunciar ahir la
seva incorporació a la
companyia del Teatre Romea
de Barcelona, on exercirà, a
partir d’ara, d’actor i director

IEC. La Societat Estatal de
Correus i Telègrafs va posar
ahir en circulació un segell
commemoratiu del centenari
de l'Institut d'Estudis
Catalans (IEC)

MÚSICA

ART

Miquel Gil edita
en CD i DVD un
concert gravat a
Manresa

L’Ajuntament de Manresa restituirà una
obra artística que va destruir el 2003
R SUSANA PAZ
R Manresa

Portada del CD
R REDACCIÓ/Manresa

Editat per Galileo, ja és a la
venda Miquel Gil en concert, el
CD i DVD que el músic valencià va enregistrar a la Fira Mediterrània de Manresa el 4 de
novembre del 2005. La gravació es va fer durant l’actuació
inaugural de Mediterrània,
una producció de la mateixa fira manresana, en què Gil va
cantar al teatre Conservatori
acompanyat de la grega Savina
Yannatou, Primavera en Salonico i diversos membres de
l’Orquestra Àrab de Barcelona.El treball conté onze temes,
que suposen un recorregut per
les influències del conjunt de la
Mediterrània en l’obra de Gil.

PUBLICACIONS

Arcadi Oliveras
presentarà
«Un altre món»
a Manresa
R REDACCIÓ/Manresa

L’economista i president de
Justícia i Pau, Arcadi Oliveras,
presentarà públicament el seu
nou llibre, Un altre món, dilluns 19 de febrer, a les 8 de la
tarda, a la Torre Lluvià de
Manresa.Un altre món, una reflexió sobre la insostenibilitat
de les injustícies socials, ha estat publicat per l’editorial
manresana Angle. Nascut a
Barcelona el 1945, Arcadi Oliveres és doctor en Ciències
Econòmiques i professor del
departament
d’Economia
Aplicada de la UAB. D’altra
banda, el director general de
Caixa Manresa presentarà
aquesta tarda,a partir de 2/4 de
8,a l’espai Esadefórum de Barcelona (Avinguda Pedralbes,
60-62) el llibre El gran horizonte, que ha escrit conjuntament
amb Ramon Carreté, cap del
gabinet de presidència de l’entitat d’estalvi.

SALVADOR REDÓ
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sia, a la Plana de
que tingui a veure,
l’Om, el maig del
d’una manera o al2003–, els artistes
tra, amb el món de
Marc Antoni Malal’espectacle. Si no
garriga, Ramon Riu
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i Toni Romero, i el
que s’hi adeqüi, uticonsistori de la capilitzaran el logotip
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ribat a un acord de
restitució de l’obra
Cal·ligrama
que, el 2003, va llenparticipatiu
çar a les escombrariEl cal·ligrama serà
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Regió7 del 10 de
que es cargolarà de
juny del 2003 i del 29
fora a dins farcida
de gener del 2005).
de pangrames (una
Serà
un
nou
frase que conté tocal·ligrama gegant Ramon Riu, Toni Romero i Marc Antoni Malagarriga, els tres autors del cal·ligrama del Kursaal
tes les lletres de l’a(100 metres quadrats) que s’enganxarà al terra entre les parts es firmarà, segons ment per tornar a produir una becedari amb el mínim de repetidel pati del teatre Kursaal (vegeu confirmaven ahir els artistes, obra de dimensions similars a la cions). Els seus autors calculen
Regió7 del 30 de gener passat), aquest divendres. Serà entre l’A- ciutat. Tots els nostres esforços que necessitaran unes 300 frases
amb motiu de la reinauguració juntament de Manresa, Fomento han seguit el mateix objectiu».
(uns 17.000 caràcters) i, a hores
Cal·ligrama gegant al pati del te- d’ara, els en falten un centenar.
del teatre, i que s’exposarà du- de Construcciones y Contratas
rant tots els dies i actes d’estrena, SA i els tres autors per posar atre Kursaal. Aquest és el títol de Qui hi vulgui participar ho pot
«punt final» a una història que, la nova obra que restituirà i que fer enviant els seus pangrames a
del 20 al 24 de febrer.
Ha estat una «batalla legal» diuen, no hauria d’haver arribat és hereva de Trepitjant poesia www.verbalia.com de Màrius
amb final relativament «feliç» (si als tribunals. De fet, la pretensió (vegeu desglossat en aquesta ma- Serra o també al web
no es té en compte la durada del de Malagarriga, Romero i Riu ha teixa pàgina). El cal·ligrama (un www2.ub.edu/cursusductus/fem
conflicte) gràcies a la persistència estat des del primer moment «ar- text que construeix una imatge) fum/pangrames fins diumenge 11
dels artistes. El conveni d’acord ribar a un acord amb l’Ajunta- tindrà 100 metres quadrats tre- de febrer.
ANDREU OLIVÉ

Del cal·ligrama efímer de la
Plana de l’Om al cal·ligrama
que inaugurarà el Kursaal
La instal·lació Trepitjant poesia
(de 7 x 20 metres d’un plàstic especial que es podia trepitjar i netejar) es va fer el 24 de maig del
2003 amb motiu de la presentació en societat d’Ictineu, una associació per a la promoció de les
arts
contemporànies.
La
instal·lació, ideada per Marc Antoni Malagarriga, amb Toni Romero,Ramon Riu i altres artistes,
contenia una quarantena de poemes de sis autors, i havia tingut la
col·laboració de poetes i fotògrafs. La producció estricta era
de 12.000 euros i la finançava
Llum i Color i Sarrió. El matí del
26 de maig, la instal·lació va ser
arrencada pels serveis de neteja

municipal i va anar a parar a les
escombraries. El 4 de juny, Malagarriga va interposar un recurs
administratiu davant del consistori per reclamar una indemnització «pel cost de producció i
danys morals», un import aproximat de 24.500 euros. La resposta
va ser una resolució negativa per
part de l’Ajuntament, que va
al·legar que es tractava d’una instal·lació efímera. Els autors del
cal·ligrama van portar el cas al
Jutjat Contenciós Administratiu
de Barcelona basant-se en el fet
que l’obra es va destruir i llençar
sense el seu consentiment. Finalment, el 5 desembre passat, en la
vista pública, la jutgessa va instar

Instal·lació «Trepitjant poesia», el 26 de maig del 2003, a la Plana de l’Om

l’Ajuntament, segons expliquen
els artistes, a arribar a un acord
que s’ha produït quatre reunions
després. L’Ajuntament ofereix
12.000 euros per fer un nou
cal·ligrama i ells trien el lloc i els
dies. El pressupost és «massa
ajustat» però el fet de poder fer la

instal·lació durant la inauguració
del Kursaal és un «al·licient». Per
als autors, aquest nou cal·ligrama
no s’hauria pogut fer sense la feina de Francesc Xavier Escribano, del bufet de Puig advocats, el
departament de disseny i imatge
de Belles Arts i Jordi Sarrió.

