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■ El Parlament de Catalunya i la
Institució de les Lletres Catalanes
(ILC) van portar a terme ahir la tra-
dicional lectura col·lectiva de la
Diada de Sant Jordi, per primera
vegada al Parc de la Ciutadella, a
les portes del Parlament. 

L'acte se suma a la commemo-
ració de l'Any Bertrana, que cele-
bra el è i el è aniversari dels
naixements dels escriptors giro-
nins Prudenci i Aurora Bertrana. A
més a més, també es van llegir frag-
ments de la poesia d'Antònia Vi-
cens escollit per l'ILC per festejar
el Dia Mundial de la Poesia .

A l'acte hi van assistir la presi-
denta del Parlament, Carme For-
cadell; la directora de la ILC, Laura
Borràs; i el conseller de Cultura,
Santi Vila, que va obrir la lectura.

Forcadell va explicar que «en-
guany hem volgut sortir al carrer,
ja que el Parlament és la casa de
tots i ens hem volgut apropar a les
persones, perquè nosaltres el que
fem és servir els ciutadans, som els
seus representants». 

També van participar a la lectu-
ra col·lectiva representants insti-
tucionals, diputats, representants
de la societat civil, i alumnes i pro-
fessors de l'institut Verdaguer. A
més, es van facilitar fragments del
recital als ciutadans perquè hi par-
ticipessin.

D’altra banda, la producció de
llibres a Catalunya va pujar el ,
per cent el  i va baixar el , per
cent a Madrid, segons un estudi
del Ministeri d'Educació, Cultura i
Esport, que assenyala que aques-
tes dues comunitats representen
el , per cent de la producció de
llibres a Espanya. En termes gene-
rals, la producció de llibres a Es-
panya va pujar un ,  el  ins
als . inscrits, d'acord amb
l'avanç de l'estudi.

El Parc de la Ciutadella va acollir l’acte, inclòs a l’Any Bertrana, i que va comptar amb la participació de Carme Forcadell
i Santi Vila  La presidenta del Parlament va explicar que s’ha volgut sortir al carrer perquè «nosaltres servim els ciutadans»

El Parlament celebra Sant Jordi amb la
lectura de «Memòries», d'Aurora Bertrana

 La galeria El Claustre de Figueres va inaugurar una exposició de pintures del
malaguanyat Antoni Pitxot, que a més d’elaborar la seva pròpia producció ar-
tística va ser director del Museu Dalí i amic i estudiós de l’obra del geni empor-
danès. L’alcaldessa, Marta Felip, va assistir a un acte d’inauguració presentat
per Montse Aguer, successora de Pitxot a la direcció dels museus Dalí. El Claus-
tre ha programat conferències de Jean Pierre de Rycle, Mariona Seguranyes i
Pedro Madueño amb motiu d’aquesta singular exposició.

Figueres Exposició de pintures d’Antoni Pitxot
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■El festival Sismògraf va mostrar
ahir el primer resultat de la crea-
ció Egurra, projecte guanyador
del premi Delfí Colomé en la seva
primera edició. El guardó, atorgat
l’any passat, té l’objectiu de pro-
moure la creació i incentivar la
producció en el món de la dansa
d’arrel tradicional.

Egurra, de la companyia Oriol
Escursell, revisa la tradició del ball
de bastons partint d’una mirada

pròpia i particular amb la inquie-
tud de reivindicar la contempora-
neïtat de la cultura popular. 

El projecte va ser destacat pel
jurat del premi Delfí Colomé per
la seva frescor, així com per la in-
corporació que es feia de diferents
disciplines artístiques com la
dansa, la música i el circ.

En basc, egurra signiica fusta,
material amb el qual es fan els
bastons i la txalaparta. Com a
guanyador del Premi Delfí Colo-
mé, Egurra ha disposat d’una pri-
mera etapa de residència a El Gra-
ner-Centre de creació del cos i el
moviment, on s’ha gestat el que
ahir es va poder veure al Sismò-
graf en format work in progres. 

L’estrena oicial serà el dia 
d’agost al Festival Ésdansa de Les
Preses. Finalment, a l’octubre,
Egurras’instal·larà a Manresa per
formar part de la programació de
la Fira Mediterrània, marc en el
qual es donarà a conèixer el gua -
nyador de la segona edició del
premi. El Sismògraf continua dis-
sabte i diumenge a Olot. 

El Sismògraf d’Olot mostra un tast de
l’obra «Egurra», premi Delfí Colomé
La companyia Oriol
Escursell estrenarà
l’espectacle basat en el ball de
bastons a l’agost a les Preses

Un moment de l’actuació.

 La vicepresidenta del Govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, va apel·lar ahir a la unitat entre les institucions per-
què la Diada de Sant Jordi sigui reconeguda com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco. En un acte al Caixa-
Forum de Barcelona, Santamaría va garantir el compromís del Govern espanyol per donar suport a la candidatura que im-
pulsen la Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes. Al seu torn, el vicepresident del Govern de la Generalitat, Oriol Junqueras,
va reivindicar els «valors universals» de l’amor per la cultura, a la llibertat i al lliure arbitri, «els valors de Sant Jordi que po-
den ser compartits per tothom i que aspirem a exportar pel món». L’acte va comptar amb la presència destacada del delegat
del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, el conseller de Cultura, Santi Vila, la presidenta parlamentària de Cs i cap de
l’oposició, Inés Arrimadas, i el tinent d’alcalde d’Empresa, Cultura i Innovació de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni.
A la fotografia, Junqueras i Santamaría, amb la rosa a la mà. 

Santamaría apel·la a la unitat perquè Sant Jordi singui patrimoni Unesco
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LA VISITA DE SORAYA
Martí dimiteix de l'Asso-
ciació d'Editors
� L'editora de La Campana,
Isabel Martí, va dimitir de la
junta directiva de l'Associació
d'Editors en Llengua Catalana
perquè no veu «ni lògic ni nor-
mal» convidar la vicepresiden-
ta del Govern espanyol,
 Soraya Sáenz de Santamaría,
a l'acte d’ahir en suport a la
candidatura de la diada de
Sant Jordi com a Patrimoni
Immaterial de la Humanitat. 


