CLIPPING
JORDI VILLACAMPA

Comunicant | bona premsa
Gabinet de comunicació extern
Vila Antònia 10 | 25007 Lleida
T. 676 638 598

www.comunicantbp.cat

42 OCIO |

JUEVES 23 DE ABRIL DE 2015

Homenaje a Ovidi Montllor

El filólogo Amat Baró y distintos estudiantes participaron ayer en
el Rectorat de la UdL en la lectura de poemas Sant Jordi i la “fera
ferotge”, un homenaje a Ovidi Montllor. /FOTO: Gerard Lázaro

Sant Jordi llega a Lleida
con paradas de libros
y firmas de ejemplares
por el Eix Comercial
Los escritores participarán también en
el tradicional Vermut de Punt de Llibre
Poco necesita el Dia de Sant
Jordi para convertirse en
una jornada especial. Lleida
recibirá la otra diada con
paradas de libros y rosas y
firmas de ejemplares por el
Eix Comercial y parte de la
Rambla Aragó.

Fin de la Temporada Musical

Un concierto homenaje a Bacus, con obras del Barroco francés,
sirvió ayer como clausura de la 22 edición de la Temporada
Musical de la Universitat de Lleida (UdL). /FOTO: Gerard Lázaro

Taller de magia para adultos
En el marco de las actividades de Sant Jordi del Centre Cívic de
Balàfia, el mago Xema Solé Solà ofreció ayer en el centro cívico de
este barrio un taller de magia para adultos. /FOTO: Selena García

Lleida
ANNA MORA
Los libreros leridanos ultimaban
ayer los preparativos de unas paradas de libros que despertarán
hoy las calles. Y lo hacían con la
vista puesta en el cielo, con un
sol que las previsiones meteorológicas mantienen para todo
el día. Sant Jordi llega este año
a Lleida cargado de perspectivas
de venta mejores –esperan que
se consolide la tendencia en aumento del pasado 2014– y con
gran diversidad de paradas de rosas y libros, firmas de ejemplares
y actos culturales que se concentrarán, sobretodo, en la calle Mayor de la ciudad.
Los estands con las novedades
editoriales ocuparan gran parte del Eix Comercial de la capital
del Segrià y se alternarán con los
puestos de venta de rosas. Las
principales librerías de la ciudad,

FOTO: Selena García / Vero Rosinach firmará ejemplares en la Caselles

como Punt de Llibre, Abacus, Caselles o la Llibreria Mariana, recibirán a distintos autores de la
demarcación, que se sentarán a
firmar libros y hablar con sus lectores. Escritores como Postureig
de Lleida, Jaume Barrull, Jordi Villacampa, Albert Rami, Rafa Melero, Robert Masip, Ferran Montardit y David Prenafeta, Emili
Bayo, Gemma Casamajó, Vidal
Vidal, entre muchos otros, desfilarán desde las nueve de la mañana y hasta las 20.00 horas por la
ciudad y estamparán con su firma
sus publicaciones.

Por otro lado, entre las actividades culturales que destacan
para hoy se encuentra la Recepció Institucional de Sant Jordi en
el IEI, a las 12.30, donde esta entidad presentará sus libros. Otro
de los actos estrella del día de los
enamorados en Catalunya es el
Vermut Literari que sirve, como
ya es tradición, la librería Punt de
Llibre, en la Rambla Aragó, a las
13.30 horas.
Por otro lado, la Creu Roja de
Lleida y distintos centros educativos también celebrarán Sant
Jordi.

Presentación de
la publicación
‘Cullera, forquilla
i ganivet’
El Restaurant la Boscana de Bellvís acogió ayer a las 20.00 horas
la presentación del libro Cullera,
forquilla i ganivet de la familia
Castanyé i Daniel, publicado por
Pagès Editors. El director de LA
MAÑANA, Josep Ramon Ribé,
presentó un acto que contó con
la asistencia de Jordi Castanyé,
Rubèn Castanyé, Joël Castanyé y
Lluís Pagès, que explicaron la publicación.

FOTO: LA MAÑANA / El director de LA MAÑANA presentó ayer el acto

40

GUIA

SEGRE
Dijous, 23 d’abril del 2015

CULTURA

Sant Jordi 2015

AUTORSLLEIDATANS
ALTRES TÍTOLS LLEIDATANS
Ferran Blanch. Desmemorias de un
pez en el desierto.
Joana Brava. Bienvenido al mágico
mundo de los poemas (Círculo Rojo).
Núria Casado. Ostranenie (Cal Siller). Teatro.
Gemma Casamajó. Terra campa.
(Pagès Ed.). Premi Jordi Pàmias de
poesia.
Eugeni Casanova. Guerra bruta i el
discurs de la por (Pagès Ed.).

Marta Alòs. La llengua de les
pedres (Cal Siller). Premi Armand Quintana de narrativa.

Jaume Barrull. Ânimes batudes (Pagès Editors). Opera prima de l’historiador de la UdL.

Emili Bayo. Puta pasta (RBA-La
Magrana). VI Premi Crims de
Tinta.

Juan Cal. El exilio de Mona Lisa
(Milenio). Novel·la de debut
del director executiu de SEGRE.

Miquel Àngel Estradé. L’home
impassible (Gregal). Premi Gregal de Novel·la Històrica.

David Estudillos. Cançons per passar una guerra (Círculo Rojo).

L’autora del
llibre que
SEGRE regala
avui als seus
lectors,
Cristina
Mongay,
firmarà llibres
a SEGRE
(carrer del Riu,
6) avui d’11.00
a 13.00 h.
Rafa Melero. La penitència de
l’alfil (Alrevés). Segona novel·la
negra de l’escriptor i mosso.

Jaume Pont. L’altra llum
(Pagès Editors). Poemari amb
il·lustracions de Benet Rossell.

Sr. Postu. Sóc de l’Oest. Lo
#postullibre del sr. Postu (Editorial Fonoll).

Vidal Vidal. Una casa blanca i
altres cases (Pagès Ed.). Compendi de nou relats.

Cristina Mongay. Xavier Gosé.
D’observador de la Belle Époque
a mite lleidatà (SEGRE).

Collita literària de Lleida, amb
una trentena de novetats

El diari SEGRE regala avui als seus lectors un volum sobre el pintor Xavier Gosé
❘ LLEIDA ❘ Les parades de llibres de
Sant Jordi tindran avui a les comarques de Lleida un apartat
ben destacat per a les novetats
d’autors lleidatans, ja que la collita literària d’aquest any ha donat més d’una trentena de títols.
L’editorial Fonoll ja ha col·locat
a les llistes de més venuts de noficció a Catalunya el Sr. Postu
amb el volum Sóc de l’oest, amb
la qual cosa es presumeix que
avui es convertirà en un dels
èxits del dia.

En l’apartat de narrativa destacaran de segur un autor de llarga trajectòria però que s’estrena en el gènere negre com és
Emili Bayo, amb la novel·la Puta pasta (RBA-la Magrana), al
costat de dos debuts literaris amb
dos obres del subgènere de guerra civil: el director executiu de
SEGRE, Juan Cal, amb El exilio
de Mona Lisa –que ja va per la
2a edició–, i l’historiador Jaume
Barrull, amb Ànimes batudes,
tots dos publicats per Pagès Edi-

tors. Un altre clàssic,VidalVidal,
arriba fidel a la cita amb un llibre de relats, Una casa blanca i
altres cases (Pagès Ed.).
En clau política, el periodista
Eugeni Casanova publica Guerra bruta i el discurs de la por, i
el poeta Jaume Pont també
compta amb novetat, L’altra
llum, amb il·lustracions de Benet Rossell, tots dos títols també editats per Pagès Editors, que
celebra aquest any el seu 25 aniversari. La Seu Vella també es-

trenarà llibres per a tots els gustos: un volum sobre elTuró a càrrec d’historiadors de la Universitat de Lleida, un llibre de dibuixos de Fèlix Montagut o un
conte infantil sobre el Castell del
Rei, de Mertxe París.
I un dels llibres que triomfarà avui no serà el més venut perquè SEGRE el regalarà als seus
lectors amb el diari: el volum sobre l’artista Xavier Gosé, obra
de la historiadora de l’art Cristina Mongay.

M. Àngels Filella. El vel que amaga
les Myriams (Saragossa).
Mireia González i Rosa M. Giralt.
Femení plural (Pagès Ed.).
Gloria Martín. Cuando yo era Antonio Molina (Suma de Letras).
Joan Morales. La presa (Editorial
Circulo Rojo).
Francesc Pané. Cristall de roca
(Pagès Editors).
Francesc Pifarré. El món perdut
(Pagès Editors).
Antònia Pons. La Funny i altres bèsties (Pagès Editors).
Àngel Ros. L’alternativa socialdemòcrata (RBA).
Verónica Rosinach. Las huellas del
silencio (Círculo Rojo).
Jordi Solé Domingo. La boira amaga l’assassí.
Laia Soler. Heima es hogar en islandés (Plataforma).
Jordi Villacampa (coord.). La nena
que volia ser la Lluna (Pagès Ed.).
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L’Editorial Fonoll torna a liderar
el ‘ranking’ de Sant Jordi amb
el llibre del Postureig de Lleida
‘Puta pasta’, d’Emili Bayo, és també un dels llibres més regalats a
Lleida en una ‘diada’ que els llibreters valoren com a “positiva”
El Sr. Postu, sorgit a les
xarxes socials, s’amaga amb
un mocador i unes ulleres
d’Spiderman i un barret
de palla de l’Aplec. Aquest
enigmàtic personatge, que
vol mantenir l’anonimat,
lidera amb el seu primer
llibre els més venuts a Lleida.

LES CLAUS

ANNA MORA
@annetamora
Lleida

Juga amb poques cartes, però
l’Editorial Fonoll de Juneda porta
dos anys guanyant la partida. Sóc
de l’Oest, del Postureig Lleida,
s’elevà ahir com el llibre més venut aquest Sant Jordi a la demarcació lleidatana. Una obra publicada per aquest petit segell de
Juneda que el passat 2014 va editar Lo lleidatà és fàcil, de Ferran
Montardit, Robert Masip i David
Prenafeta, que també va aconseguir l’or.
Aquesta empresa assegurava
ahir que no amaga ni un as sota la
màniga ni una jugada davall de la
taula, sinó que aposta pels autors
locals, que parlen sobre la demarcació i arriben al públic. I aquesta
idea compartia el Sr. Postu ahir,
preguntat per l’èxit del seu llibre:
“Tothom es vol fer fotos, que li
signi llibres, parlar a mi”. I afegí:
“Crec que l’èxit de la publicació
recau en què és un llibre a vessar d’humor, on reivindico tot lo
lleidatà i que també és solidari”.
Aquest enigmàtic personatge,
que va néixer a les xarxes socials,
s’amaga sota un mocador i unes
ulleres d’Spiderman i un barret
de palla de l’Aplec perquè vol restar en l’anonimat.
L’Emili Bayo també va ésser
ahir un dels més demanats a les
parades d’aquesta diada cultural
a Lleida. La primera incursió al
gènere negre de l’autor lleidatà,
Puta pasta (RBA-La Magrana),
que ja havia aconseguit el guardó
Crims de Tinta a la BCNegra, va
esdevenir també un dels regals

FOTO: Selena García / El Sr. Postu tenia cua ahir per signar llibres, posar a les fotografies i parlar amb els lectors

que es van fer els enamorats a
la capital del Segrià. “Sempre és
motiu de joia que el teu llibre es
vengui, però això preocupa més
als editors i als periodistes, a nosaltres ens interessa que sigui llegit”, va reivindicar l’escriptor.
La collita literària d’autors
lleidatans a la ciutat ha estat enguany molt fructífera i publicacions com Lleida, ahir i avui (Pagès
Editors), de Jaume de Francisco i
Vidal Vidal; Ànimes Batudes (Pagès Editors), de Jaume Barrull, i
La penitència de l’alfil (Alrevés
Editorial), de Rafa Melero, no només vestien les taules al carrer,
sinó que els lectors se’ls enduien
per posar-los a les seves respectives tauletes de nit.
En llengua catalana i fora de
Lleida, el Premi Ramon Llull 2014,
Algú com tu (Planeta), de Xavier

Bosch, fou el líder indiscutible i,
inclús, va esgotar a mitja tarda els
exemplars de les llibreries lleidatanes. Un any i mig (Columna),
de Sílvia Soler, i El món blau, d’Albert Espinosa, s’han consolidat
enguany com un dels autors més
populars cada 23 d’abril. Respecte a llibres escrits en espanyol,
La Templanza (Planeta), de Maria Dueñas; El tesorero, el tomo
200 de Mortadelo y Filemón, y
Hombres buenos (Alfaguara), de
Arturo Pérez Reverte, han captat
el protagonisme enguany, després que el passat Sant Jordi, arran de la mort de Gabriel García
Márquez, els llibres del novel·lista colombià eclipsessin les ventes
en aquesta llengua.
Des de primera hora del matí
els llibreters lleidatans van notar
una bona afluència de gent, so-

bretot d’escolars, i a la tarda el
carrer bullia. “Aquest Sant Jordi
ha estat fantàstic, molt positiu”,
va valorar ahir al vespre el president del Gremi de Llibreters de la
demarcació de Lleida, Jordi Caselles, que va felicitar un temps que
havia acompanyat i un bon ritme
de ventes que ja va començar a
inicis de setmana. El llibreter va
desitjar: “El sector ho necessitava
i aquest any pot marcar una tendència de millora que esperem
que es mantingui les pròximes
edicions”.
En aquest sentit, i després de
més de cinc anys de davallada
constant, el llibreters catalans
esperaven créixer en vendes, almenys un 5% respecte al 2014,
xifra amb la que superaria els 1,5
exemplars venuts. Jordi Caselles,
però, demanà calma: “Hem de

VENDES DINS I FORA
DE LES LLIBRERIES
Encara que les paradetes
són el reclam d’aquest
dia, els lleidatans també
s’atansaven ahir a
l’interior de les llibreries.
EXEMPLARS DE
SEGONA MÀ
Les novetats editorials
són les estrelles de Sant
Jordi però, cada cop
més, són presents els
llibres de segona mà.
ENCÀRRECS PER
RECOLLIR
Alguns lleidatans van
aprofitar per buscar
llibres que tenien
pendents de comprar.
PARADES DE TOTS ELS
COLORS
Punts de venda amb tot
tipus de publicacions.
recordar, però que encara no hi
ha el llistat definitiu”.
LÍDERS A CATALUNYA
Quant a publicacions més venudes a nivell català, i segons dades del Gremi de Llibreters, Algú
com tu, de Xavier Bosch, Un any i
mig, de Sílvia Soler i El món blau,
d’Albert Espinosa, van ser els tres
llibres més venuts de ficció en català de Sant Jordi. Els més venuts
de no ficció foren És l’hora dels
adéus, de Xavier Sala i Martín,
Ole tu!!, de Lluís Jutglar Calvés, i
Córrer per pensar i sentir, de Francesc Torralba. En castellà, els més
venuts de ficció van ser Destino,
la Templanza, de María Dueñas,
Blitz, de David Trueba, i Hombres
buenos, d’Arturo Pérez-Reverte.
En no ficció en castellà va guanyar
MasterChef.
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Un vermut literari amb cares noves
Una vintena d’escriptors van visitar ahir la parada de la llibreria
unt de libre ue ser ei a uest aperitiu des de l an
Un noi amb un barret de
palla i la cara amagada, tres
homes estits amb samarreta
roja i somriure a conjunt i
un jove conegut per la seva
relació amb el Banyetes.
Noves cares del tradicional
Vermut Literari.
Lleida
ANNA MORA
El Postureig, el trio format pel Ferran Montardit, Robert Masip i David Prenafeta i el Jordi Villacampa
foren les noves incorporacions del
Vermut Literari que va servir ahir
la llibreria Punt de Llibre davant de
la seva parada de Sant Jordi, a la
Rambla d’Aragó de Lleida. Un color
nou pel mar de llibres i autors de
la ciutat, on ells s’hi van sentir com
peix a l’aigua.
El propietari de l’establiment,
Miquel Bernal, va obrir el seu punt
gastronòmic a la una i mitja, ben
puntual. El sol brillava i la llibreria
comen à a servir l’aperitiu. “Es vi
blanc o cava?”, es preguntaven un
grup d’assistents mirant el got de
plàstic, amb un tros de coca de recapte a la mà. Mentrestant, anaven arribant els escriptors, una
vintena, alguns amb els canells
cansats de tant signar, d’altres buscant un oasi de descans o amb ànsies de vida social. El menjar era de

FOTO: Lídia Sabaté / La llibreria Punt de Llibre va organitzar ahir el seu tradicional vermut entre llibres i roses

qualitat encara que tots, sobretot
els més experimentats, sabien ahir
que si hi ha quelcom que caracteritza aquest vermut és el seu ingredient estrella: la literatura.
Un dels responsables de l’editorial Fonoll va arribar dels primers,
acompanyat d’un dels seus autors
de cap alera. “ s di cil veure’ls
junts, cadascun té la seva feina”, va

excusar al trio lleidatà i va explicar
també que ja fa anys que assisteix
al vermut, però els dos últims ha
eclipsat a les càmeres per l’èxit
dels llibres que publica aquest petit segell de Juneda: Lo lleidatà és
fàcil i Sóc de l’Oest. Darrera seu,
l’enigmàtic Sr. Postu posava pels
objectius de seguidors, amics i periodistes.

Tot i que el vermut pot esdevenir un moment de descans per
a les plumes de la demarcació,
l’Emili Bayo feia hores extres. Poca estona abans havia signat llibres, però ja li estaven demanant
més: ràpidament es va asseure a
la taula i va estampar el seu nom
als exemplars d’aquest nou públic,
entre ells, el de la regidora de Cul-

Joan Reñé reivindica la
Diada com una mostra del
“què som i què volem ser”
El president de la Diputació de
Lleida, Joan Reñé, va presidir ahir
la tradicional recepció institucional a l’Institut d’Estudis Ilerdencs
IEI amb motiu de Sant Jordi.
Reñé va assegurar que “amb un
llibre i una rosa volem compartir un sentiment amb tot el món
perquè sàpiguen què som i què
volem ser”.
En aquest sentit, el president
de la Diputació va reivindicar
la necessitat de posar en valor
la llengua catalana davant les
“agressions que, desgraciadament, encara pateix” i va destacar les aportacions que es fan des
de l’IEI per aconseguir incrementar la producció literària catalana.
Seguint aquesta línia, Reñé va defensar la necessitat de “reivindi-

car, exigir i exigir-nos a nosaltres
mateixos que ens prescriguem
en tot allò que fa referencia a la
consistència que ha tenir la llengua catalana, a la nostra forma de
comunicar-nos”.
D’altra banda, el president de
la Diputació va manifestar la seva
alegria per celebrar un any més
Sant Jordi al pati de l’IEI, “un espai emblemàtic que és l’essència
de les Terres de Lleida”. A més,
Reñé va aprofitar per agrair als
escriptors i editors locals la seva
tasca i va afirmar que la Diada
“dóna mostra del nostre tarannà
cívic”.
La recepció institucional també va servir per recordar al professor lleidatà mort el passat dilluns a l’Institut Joan uster de

tura Montse Parra. “Els tinc tots i
cap firmat”, “Me l’acabo de comprar expressament!”, s’escoltava
de fons. “M’adono que cada cop
més hi ha més receptivitat cap als
autors locals, més que altres anys:
abans ens sentíem desprotegits
pel nostre poble”, va afegir l’autor.
El Juan Juncosa, creador de Moti atrón, també es va estrenar al
vermut, i el Jordi Villacampa ho va
fer de la mà de l’Eulàlia Pagès, filla
de Lluís Pagès. El fundador de l’editorial lleidatana passejava entre la
gent i parlava amb la desimboltura
que brinden 25 anys al capdavant
del principal segell editorial de la
ciutat. “ olia esperar a que passés
Sant Jordi per anunciar que tenim
un acte ben gros preparat a l’Auditori”, va confessar. Desprès, cridà a
Jaume Barrull: “ ine, que tu també ets nou: acaba d’estrenar-se en
la novel·la!”.
La fotografia de grup marcà l’inici del final. I en un dels moments
més clàssics de la vetllada, alguns
es aralla en per la primera fila i
altres fugien cap a les bandes. Polítics i representants culturals també n’hi va haver, i grupets. Com els
dels autors Pep Coll i Pere Rovira,
que conversaven amb l’amistat i la
maduresa que els hi dona una certa experiència amb un vermut literari que va néixer el 1988.

Presentació
de dos llibres
editats per
la Diputació
de Lleida

FOTO: Lídia Sabaté / a recepci institucional es a celebrar a l E

Barcelona. “Els fets succe ts són
situacions incomprensibles i tràgiques però en un dia com Sant
Jordi una de les accions que ens
poden ajudar perquè no tornin
a passar és llegir per aportar un
punt de cultura necessària per
entendre que la nostra societat

també requereix convivència, respecte i llibertat”, va dir. Finalment,
Reñé va triar el llibre
ar se el
ran is e de Francesc Canosa
com a recomanació personal.
L’acte va concloure amb un
petit recital a càrrec del grup LleidArt Ensemble.

La recepció institucional que
va acollir ahir l’IEI també va
servir per presentar dos llibres editats per la Diputació
de Lleida. El primer es titula re i erritori de re i
an s del re i ica d’ stats i vol ser un homenatge
a aquest guardó. L’altra publicació, De l’ai a, conc rs
oto r fic lai aalate acoarca, selecciona algunes
imatges que es van presentar
al certamen fotogràfic convocat per l’IEI. Les dos obres es
van repartir ahir entre el públic assistent, acompanyades
d’una rosa i un got de cava.
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Sant Jordi va tornar a convertir-se en la festa per excel·lència de la literatura, del llibre i de la
rosa. A Lleida, ‘Sóc de l’Oest’ del Sr. Postu es va erigir en el líder indiscutible de la jornada, al
costat d’Emili Bayo amb ‘Puta pasta’. Xavier Bosch amb ‘Algú com tu’, el més venut a Catalunya.

➜

Sant Jordi 2015 DIADELLLIBREILAROSA

Postudiadalleidatana
‘Sóc de l’Oest’ del Sr. Postu i ‘Puta pasta’ d’Emili Bayo, els autors de Ponent més venuts || En català,
Xavier Bosch va triomfar amb ‘Algú com tu’ i en castellà, María Dueñas amb ‘La Templanza’
ÒSCAR MIRÓN

L’Eix Comercial es va omplir de lleidatans disposats a complir amb la tradició de comprar i regalar un llibre per Sant Jordi.
J. BALLABRIGA/R. BANYERES

❘ LLEIDA ❘ El bon temps va treure al
carrer els lleidatans des de primera hora del matí disposats a
complir amb la tradició de comprar el llibre i la rosa. Sant Jordi
sempre és una festa a Catalunya.
A Lleida, a mesura que avançava el dia, l’Eix s’omplia fins que,
a la tarda, no hi cabia ni una agulla. Ho presagiaven els llibreters
al migdia, com Miguel Bernal
–responsable de Punt de Llibre
i del tradicional vermut literari
que cada any congrega els escriptors– i Jordi Caselles, de la llibreria Caselles i president del Gremi de Llibreters de lesTerres de
Lleida. I es va complir amb escreix. Una altra previsió complerta va ser el líder de vendes

lleidatà, Sóc de l’Oest. El #PostuLlibre del Sr. Postu, que es va
convertir en l’èxit de la jornada a Lleida. D’aquesta forma, per
segon any consecutiu, l’editorial Fonoll de Juneda era la responsable de l’èxit del dia a Lleida, ja que l’any passat, va ser Lo
lleidatà és fàcil.Txarra’l, sisquere! “És tot un luxe i un repte per
a una editorial petita com la nostra”, afirmava Jaume Graus, un
dels seus responsables. “Va ser
una aposta perquè a les xarxes
funcionava molt bé, però no sabíem si el paper seria igual. Ho
ha sigut”, afegia. Emili Bayo amb
la seua premiada Puta pasta va
ser un altre dels grans triomfadors lleidatans. S’hi van afegir,
segons Caselles, una altra no-

ÒSCAR MIRÓN

Les roses, les altres protagonistes de la diada.

ELS MÉS VENUTS

Lleida

En català

En castellà

Autors internacionals

❚ Sóc de l’Oest (Sr. Postu); Puta pasta (Emili Bayo); La penitència de l’alfil (Rafa Melero); Lleida, ahir i avui
(Jaume de Francisco i Vidal Vidal),
Ànimes batudes (Jaume Barrull) i El
exilio de Mona Lisa (Juan Cal).

❚ Algú com tu (Xavier Bosch); El
món blau. Estima del teu caos (Albert Espinosa) i Un any i mig (Sílvia
Soler), els més venuts en català en
ficció, a més d’És l’hora dels adéus
(Sala i Martín) en no-ficció.

❚ María Dueñas amb La templanza,
Blitz de David Trueba, Arturo PérezReverte amb Hombres buenos i el
còmic El Tesorero de la sèrie de
Mortadel·lo i Filemó, entre els
triomfadors de la jornada.

❚ Les traduccions d’autors internacionals com Haruki Murakami amb
Homes sense dones, Ken Follett
amb El llindar de l’eternitat o Umberto Eco amb Número zero, en els
primers llocs.

vel·la negra, La penitència de
l’alfil, de Rafa Melero, a més de
Lleida, ahir i avui i dos novells,
Jaume Barrull amb Ànimes batudes i Juan Cal amb El exilio de
Mona Lisa. En clau catalana, Xavier Bosch amb Algú com tu va
ser el gran triomfador. Caselles
es va quedar sense exemplars a
les set de la tarda.
En llengua castellana LaTemplanza de María Dueñas va competir amb Blitz de DavidTrueba
i el còmic El Tesorero d’Ibáñez.
Amb tot, Caselles es mostrava
satisfet de la participació i va afirmar que “la percepció de vendes és superior a l’any passat,
malgrat que és només una percepció, encara no hem pogut
comprovar-ho”, va afirmar abans
del tancament d’aquesta edició.
Això sí, parlava d’“optimisme”.
“Esperem que sigui la tendència”, va sentenciar.
La notícia, a
Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.
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PROTAGONISTES
ÓSCAR MIRÓN

Pagès Editors va convidar al tradicional esmorzar a la seua seu prop d’un centenar de persones entre autors, col·laboradors i autoritats.

Desfilada d’autors en una diada
amb esmorzar i vermut literaris
Pagès Editors va complimentar els seus escriptors i presentació de llibres a l’IEI
❘ LLEIDA ❘ Com ja és tradició a Lleida, els escriptors van viure ahir
una jornada maratoniana. La majoria van començar el dia amb
esmorzars literaris amb les seues
editorials. D’aquests, el més multitudinari va ser el de Pagès Editors, que va congregar al voltant
d’un centenar de persones entre
autors, col·laboradors i autoritats. La poeta Gemma Casamajó va ser l’encarregada de llegir
la glossa en un acte en el qual es
va poder veure Dolors Sistac, Mireia González i Rosa M. Giralt
o JordiVillacampa, entre d’altres.
Molts d’ells també van anar a la

recepció de Sant Jordi que organitza cada any l’IEI, a la qual
igualment van anar cares conegudes com Emili Bayo, Pep Coll
o Ferran Rella, entre altres. La
música de LleidArt Ensemble va
obrir i tancar la trobada, en què
el president de la Diputació, Joan Reñé, va definir la diada “com
un acte de compromís amb la
llengua catalana, que encara pateix massa agressions”. Reñé
també va tenir un record per al
jove professorAbel Martínez assassinat aquesta setmana en un
institut de Barcelona.Així mateix, també es van presentar els

llibres editats per la Diputació
De l’aigua. L’aigua a la teva comarca i Territori de Premi. 25
anys del Premi Pica d’Estats.
L’accent literari de la jornada es
va traslladar tot seguit a la ramblaAragó per al tradicionalVermut Literari que organitza cada
any la llibreria Punt de Llibre.
Una cita obligada que no es van
perdre autors com Pep Coll,Vidal Vidal, Pere Rovira, Montse
Sanjuan, Jaume Barrull, Pere Pena i un dels més perseguits del
dia, el Sr. Postu, entre altres. De
fet, alguns escriptors de llarg recorregut no van poder dissimu-

lar la seua contrarietat al cedir
el seu protagonisme a autors mediàtics. L’alcalde, Àngel Ros, va
ser fidel a la cita, i més aquest
any en qualitat també d’autor,
amb L’alternativa socialdemòcrata, del qual va destacar amb
satisfacció que ja és el seu cinquè llibre.
Les fotos dels
nostres lectors

Vegeu la galeria al
mòbil amb el codi.

ENQUESTA

1

Quin llib
han reg
Mireia González Antó

Rosa Maria Giralt

Vidal Vidal

Emili Bayo

Sr. Postu

AUTORA DE ‘FEMENÍ PLURAL’

AUTORA DE ‘FEMENÍ PLURAL’

AUTOR D’‘UNA CASA BLANCA I ALTRES CASES’

AUTOR DE ‘PUTA PASTA’

AUTOR DE ‘SÓC DE L’OEST. LO #POSTULLIBRE...’

1. La meua filla Sira m’ha regalat una
rosa i espero Un jardín abandonado
por los pájaros de Marcos Ordóñez.

1. De moment m’han regalat una rosa, i el llibre espero que sigui una
sorpresa.

1.Vull regalar Un film (3.000 metres)
de Víctor Català, que recupera Club
Editor.

1. Espero Fumar-se el franquisme
(Ara) de Francesc Canosa i Ànimes
batudes (Pagès) de Jaume Barrull.

1. La postusister m’ha regalat una
edició d’El petit príncep, que sap que
m’encanta.

2. Regalo L’altra llum de Jaume Pont
i he comprat Els Girona, la gran burgesia catalana del XIX (Pagès).

2. He regalat la novel·la Puta pasta
(RBA-La Magrana) del lleidatà Emili
Bayo, premi Crims de Tinta.

2. Número Zero (Rosa dels Vents),
l’últim d’Umberto Eco. Una crítica al
periodisme sensacionalista.

2. Tanta terra de Pere Pena i Una casa blanca i altres cases de Vidal Vidal,
però no avui. Horrible comprar avui.

2. Alguns postullibres (Fonoll) a persones que han col·laborat amb algunes postucauses.

2

Quin llib
heu reg

SEGRE
Divendres, 24 d’abril del 2015

ÉS NOTÍCIA

Sant Jordi 2015

5

CITESLITERÀRIES
ÓSCAR MIRÓN

Una diada amb
235 parades, un
18% més que
l’any anterior

La parada de la llibreria Punt
de Llibre a la rambla Aragó va
congregar de nou autors i
polítics en el tradicional
Vermut Literari de Lleida.

■ Un total de 235 parades
de roses, llibres i altres productes relacionats amb la
Diada de Sant Jordi es van
posar a la venda en diferents barris i carrers de la
ciutat.Aquesta xifra va suposar un 18% més que
l’any anterior, segons xifres de la Paeria.A més de
les llibreries i editorials,
els carrers (sobretot l’Eix)
estaven plenes d’estands
d’entitats socials i culturals, partits polítics, associacions i entitats. Les parades de roses, un dels al·licients de la jornada, van
mantenir les vendes respecte a l’any passat, segons
Anna Balañá presidenta
del Gremi de Floristes de
Lleida. Això sí, Balañá va
reiterar les queixes a l’intrusisme i als venedors ambulants i va afirmar que segons la seua opinió 235
parades autoritzades són
moltes per a una ciutat de
la població de Lleida.
MAGDALENA ALTISENT

ÒSCAR MIRÓN

El president de la Diputació,
Joan Reñé, va repartir roses
després de l’acte institucional
a l’IEI, que es va omplir de
públic.

Èxit del llibre de SEGRE ■ SEGRE va obsequiar els seus lectors amb el llibre Xavier Gosé. D’observador de la Belle Époque a mite lleidatà de la historiadora Cristina Mongay, que va firmar exemplars a la seu del diari. El volum va tenir una gran acollida entre els lleidatans.

A LITERÀRIA

bre us
alat?

bre
alat?

Jaume Pont

Juan Cal

Cristina Mongay

Rafa Melero

Pere Pena

AUTOR DE ‘L’ALTRA LLUM’

AUTOR D’‘EL EXILIO DE MONA LISA ’

AUTORA DE ‘XAVIER GOSÉ. D’OBSERVADOR...’

AUTOR DE ‘LA PENITÈNCIA DE L’ALFIL’

‘TANTA TERRA’, PREMI MÀRIUS TORRES 2013

1. Em regalen Un dinar un dia qualsevol (Columna) de Ferran Torrent i
un poemari d’Alejandra Pizarnik.

1. M’han regalat Los soldados de Cataluña (La verdad sobre el caso Savolta) de l’escriptor Eduardo Mendoza
(Seix Barral).

1. M’han regalat Strappo (Edicions
B), de Martí Gironell.

1. Espero que em regalin Las flores
no sangran (Editorial Alrevés) d’Alexis Ravelo.

1. M’han regalat la primera novel·la
que ha escrit Juan Cal, El exilio de
Mona Lisa.

2. He regalat la novel·la Música para
feos (Destino) de l’escriptor Lorenzo
Silva.

2. Tinc intenció de regalar la novel·la
negra del meu amic Emili Bayo, Puta pasta.

2. Regalaré Una casa blanca i altres
cases (Pagès) de Vidal Vidal i un poemari de Paul Celan.

2. He regalat la novel·la Dora Bruder
(Seix Barral) de Patrick Modiano.

2. He regalat El exilio de Mona
Lisa (Milenio) de Juan Cal i vull comprar El llindar de l’eternitat, de Ken
Follet.
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LAFESTAALLEIDA
ITMAR FABREGAT

Secà de Sant Pere.Cercavila de Sant Jordi amb gegants, capgrossos, ball de bastons i sardanes.

Firmes a l’Eix. Juan Cal es va estrenar firmant exemplars del seu debut, ‘El exilio de Mona Lisa’.

ITMAR FABREGAT

Mascota esportiva. Hèlix, la Mascota de l’Aplec, va recolzar el Força Lleida.

ENQUESTA

1

Quin llib
han reg
Pere Rovira

Montse Sanjuan

Pep Coll

Jaume Barrull

Eulàlia Pagès

AUTOR DE ‘LES GUERRES DEL PARE ’

AUTORA DE ‘LA SERGENT ANNA GRIMM’

‘DOS TAÜTS NEGRES I DOS DE BLANCS’

AUTOR D’‘ÀNIMES BATUDES’

RESPONSABLE PAGÈS EDITORS

1. Crec que em regalaran La divina
comèdia de Dante, la traducció de
Josep Maria de Sagarra.

1. M’han regalat la novel·la ambientada en la Guerra Civil de Jaume Barrull, Ànimes batudes.

1. M’han regalat l’última novel·la del
japonès Haruki Murakami, Homes
sense dones.

1. M’han regalat la novel·la negra de
l’escriptor lleidatà Emili Bayo, Puta
pasta.

1. M’han regalat Reparar els vius (Angle Editorial), de Maylis de Kerangal.

2. Sens dubte regalaré la millor poesia, el poemari Tanta terra, de Pere
Pena.

2. Crec que regalaré el debut novel·lístic de Juan Cal, El exilio de Mona Lisa.

2. Regalaré l’últim llibre de l’escriptor de Saidí Francesc Serés, La pell de
la frontera.

2. Regalaré la novel·la També això
passarà, de Milena Busquets, la filla
de l’editora Esther Busquets.

2. És molt possible que compri També això passarà (Amsterdam), de Milena Busquets.

2

Quin llib
heu reg
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LAFESTAALLEIDA
ÒSCAR MIRÓN

MAGDALENA ALTISENT

Marató de lectura. L’edició número 11 d’aquesta activitat del Lestonnac es va dedicar al gènere del conte.
JOAN DE SANTIAGO

ITMAR FABREGAT

Col·legi Terraferma. Activitats literàries i d’animació a la lectura.

Col·legi Sagrada Família. Festa i primera marató de lectura.
JOSEP SOLSONA

CREU ROJA

Animació popular. Milers de
lleidatans van sortir al carrer per
complir amb la tradició del
llibre i la rosa.
Col·legi El Carme. Mar Fillat i Alba Martínez, Premi Ficcions de Lleida.

Creu Roja. Marató de lectura i música en directe a la seu social.

Josep Borrell

Montse Parra

Àngel Ros

Joan Reñé

Ramon Farré

DELEGAT SSTT CULTURA LLEIDA

REGIDORA DE CULTURA

ALCALDE DE LLEIDA

PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ

DELEGAT DEL GOVERN

1. M’han regalat La finestra discreta
(Libros de Vanguardia) d’Antoni
Puigverd.

1. Puta pasta (RBA-La Magrana)
d’Emili Bayo i La sergent Anna Grimm
(Pagès) de Montse Sanjuan, de novel·la negra.

1. M’han regalat La llengua de les pedres (Cal Siller), de Marta Alòs.

1. M’han regalat Una hisenda a la catalana (Angle), de Joan Iglesias.

2. He regalat autors de Lleida com
Una casa blanca i altres cases (Pagès),
de Vidal Vidal, i El exilio de Mona Lisa
(Milenio), de Juan Cal.

2. Desclassificat: 9-N (RBA), de Vicent
Partal, i Fumar-se el Franquisme. La
Catalunya Caliqueño (Ara Llibres), de
Francesc Canosa.

1. M’han regalat Cinco meditaciones
sobre la muerte (Siruela), de François
Cheng.

A LITERÀRIA

bre us
alat?

bre
alat?

2. He comprat per regalar Cristall de
roca (Pagès Editors) de Francesc Pané.

2. Un llibre de cuina, encara que l’escolliré amb el meu marit.

2. He regalat la novel·la What I loved,
de l’escriptora nord-americana Siri
Hustvedt.
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COMARQUES
X. SANTESMASSES

La festa també es viu
amb intensitat a les
comarques lleidatanes
Lectura a Mollerussa i teatre a Cervera
Les comarques de Ponent es van
omplir també d’activitats amb
motiu de Sant Jordi.A Mollerussa, unes mil persones van participar en la quarta edició de la
Marató de Lectura en Veu Alta,
activitat inclosa en la programació del Saló del Llibre Infantil i
Juvenil, informa Joan Gómez.
Lectors de totes les edats van
pujar a l’escenari del teatre
L’Amistat per llegir fragments
de llibres relacionats amb la màgia, tema principal del certamen
d’aquest any, que es desenvoluparà fins al 30 d’abril. El centre de la ciutat va acollir durant
bona part de la jornada una desena de parades dedicades a la
venda de roses i llibres, que van
reunir nombrós públic, sobretot
a la tarda.
A la Seu d’Urgell, la festa literària va comptar amb 39 parades de llibres i roses i activitats com lectures de Contraban
de llum, l’antologia poètica de
Maria Mercè Marçal, o de Dos
taüts negres i dos de blancs, l’úl-

tima novel·la de Pep Coll. D’altra banda, més d’un miler de veïns de Cervera van participar en
l’escenificació de la llegenda de
Sant Jordi, que aquest any van
portar a terme els alumnes de
l’escola de teatre La Caserna,
estudiants del Conservatori i
membres del grup de batucada

Guissona.Els llibres infantils i les seues últimes novetats, uns dels
protagonistes de les parades de Sant Jordi a Guissona.
AJUNTAMENT DE TORNABOUS

A LA FRANJA

Fraga i Binèfar també van
celebrar amb diverses
activitats la festa de Sant
Jordi, patró d’Aragó
Els Bombollers i els Diables Carranquers, informa Xavier Santesmasses.
Així mateix, es va fer públic
que les escoles Josep Espasa de
la Pobla de Cérvoles i Terraferma d’Alpicat van ser algunes de
les guanyadores del 12 Premi Pilarín Bayés de contes escrits per
alumnes de Primària.

Tornabous. Els petits de l’escola de Tornabous van gaudir amb la
representació de la companyia de Plou i Fa Sol en el marc de Sant Jordi.

AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

Les Borges Blanques. Els usuaris de la residència de les Borges
van rebre roses i poemes.

LLEONARD DELSHAMS

El Pont de Suert. Petits i grans van gaudir de les parades de llibres
i roses a la capital de l’Alta Ribagorça.
EDGAR ALDANA

Ivars d’Urgell. L’agrupació sardanista d’Ivars d’Urgell va organitzar una tarda d’activitats com
confeccionar un conte, presentar un llibre o música, així com la venda de llibres i roses.

Binèfar. Els veïns van celebrar San Jorge amb llibres i flors i
tallers infantils, a més del tradicional repartiment de recao .
AJUNTAMENT DE BALAGUER

Balaguer. La plaça del Mercadal i el passeig de l’Estació van ser l’epicentre de la jornada, en la qual a
més de comprar llibres i roses, es van organitzar activitats i les escoles van portar els seus alumnes.
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COMARQUES
JOAN GÓMEZ

X. SANTESMASSES

Tàrrega. El carrer del Carme va acollir una nova edició del Mercat de
Roses i Llibres amb la xifra rècord de 35 parades.
AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

Mollerussa. Unes mil persones
van participar en la marató de
lectura en veu alta.
La Seu d’Urgell. La capital de l’Alt Urgell tenia 12 parades de llibres; 6 de
venda de roses; 8 d’artesania; 9 de productes diversos i 2 de begudes.
JOSÉ DÍAZ

Fraga. Les parades de llibres van animar també els habitants
de Fraga a comprar les últimes novetats.

LLEONARD DELSHAMS

Vielha. Els llibres van prendre també els carrers de la capital
de la Val d’Aran en la festa més emblemàtica de Catalunya.
MAGDALENA ALTISENT

Anglesola. Els joves alumnes de l’escola d’Anglesola s’ho van passar d’allò més bé durant tot el dia
participant en la celebració de la diada de Sant Jordi.

BIBLIOTECA D’ALPICAT

Alpicat. A més de vendes de llibres i roses, els nens van gaudir d’una Hora
del conte especial i la cantada de Sant Jordi i el drac, entre altres actes.
AJUNTAMENT D’ALCARRÀS

Alcarràs. Una lectura de llibres infantils a l’aire lliure per a escolars i un espectacle infantil a càrrec
d’El Sidral van ser algunes de les activitats de Sant Jordi a Alcarràs.

SOCIETAT Agenda

SEGRE
Dilluns, 20 d’abril del 2015

EXPOSICIONS
I GALERIES
INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS. SALA
MONTSUAR. LLEIDA. PL. CATEDRAL S/N.

Mac, Cartellista (1955-1988).
Mostra que reivindica l’obra de Macario Gómez Mac, figura essencial
del cine espanyol. Fins al pròxim 26
d’abril.
MUSEU COMARCAL DE L’URGELL.
TÀRREGA. CARRER MAJOR, 11.

Retrats. Fotografies de Francesc
Català-Roca. Retrospectiva d’una
de les facetes del fotògraf, que va
conrear tota la vida. Fins al pròxim
26 d’abril.

FORMACIÓ
AVUI RECOMANEM

Presentació d’un
conte col·lectiu a la
biblioteca de Lleida

MUSEU COMARCAL. BALAGUER. PL. DEL
MUSEU.

Aqua. Domini i Mites. Mostra
didàctica itinerant. Fins al pròxim 26
d’abril.
MUSEU D’ART JAUME MORERA. LLEIDA.
EDIFICI CASINO. 1A PLANTA.

Art i viatge. Col·lecció del Museu
d’Art Jaume Morera. Mostra que
explora el fenomen viatger, a partir
dels fons propis del museu.

18.00

LLEIDA BIBLIOTECA
PÚBLICA.
RB. ARAGÓ, 10

La nena que volia ser la Lluna és un conte escrit entre 96 nens entre els 4 i els 13
anys, de diferents centres escolars de
Lleida, que realitzen l’activitat extraescolar de teatre. Aquest conte es presenta avui amb el professor Ferran Farré,
l’actor i coordinador del projecte, Jordi
Villacampa, i l’editora Eulàlia Pagès. Després de la lectura d’alguns fragments
per part dels autors, hi haurà una intervenció al piano de David Pradas i escenificaran alguns passatges.

CAIXAFORUM. LLEIDA. AV. BLONDEL, 3.

Georges Méliès. La màgia del cinema. Mostra d’aparells i projeccions, dedicada al primer il·lusionista del cine. Fins al 19 de juliol.

Permanent al Museu
de Tàrrega.

Col·leccions botàniques
Comença el curs d’Introducció a la gestió, maneig i interpretació de les col·leccions botàniques, que organitza la Paeria. Inscripció prèvia.

20.00

LLEIDA. ATENEU POPULAR DE PONENT

Cuidar-se per cuidar
Els diàlegs del dilluns aborda avui la salut dels assistents.

20.00

TÀRREGA. ESCOLA SUP. DISSENY ONDARA

14.30

L’art al carrer

La factura elèctrica

LLETRES

CERVERA (CEI) I ALPICAT. CASAL

Jornada teòrica i pràctica dirigida al
petit comerç, sobre la forma de rebaixar la factura elèctrica. A Alpicat, comença a les 20.30 hores.

Arcadi Poch parla de L’art del carrer: la
revolució creativa just a l’origen.

19.30

LLEIDA. PATI DE L’IEI

CONFERÈNCIES

18.00

LLEIDA. SALA ACTES DE LA DIPUTACIÓ

19.00

CENTRE D’ART CONTEMPORANI LA PANERA. LLEIDA. PL. DE LA PANERA.

Pilarín: de mercats i de vida. L’artista Pilarín Bayés mostra amb il·lustracions la seua visió de la societat
des del mercat. Fins al 15 de juny.

LLEIDA. ARBORÈTUM. JARDÍ BOTÀNIC

L’advocada Carmen Brovia parla sobre
Atorgament de poders generals i administració per al futur.

So far so close. Jordi Adrià i David
Besora. Fins al 17 de maig.

ESPAI GUINOVART. AGRAMUNT. PL. DEL
MERCAT, S/N.

16.00

25

Poders i administració

INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS. SALA
GÒTICA. LLEIDA. PL. CATEDRAL S/N.

Biennal Leandre Cristòfol. Amb
obres d’Eva Fàbregas, Marco Godoy,
Andrés Jaque, Mercedes Mangrané,
Guillermo Mora, Juan Pérez Agirregoikoa, Teresa Solar, Julia Spínola,
Àlex Trochut + Xavier Mañosa,
Antònia del Río, Mauro Vallejo i Verónica Vicente. Fins al pròxim 24 de
maig.

GUIA

LLEIDA. ES. POLITÈCNICA SUP. UDL CAPPONT

Enginyers internacionals
L’actor Jordi Vilacampa serà mestre de cerimònies.

MUSEUS
LLEIDA
TURÓ DE LA SEU VELLA. 973 230 653.
www.turoseuvella.cat.
MUSEU DE LLEIDA DIOCESÀ I COMARCAL.
Sant Crist, 1. 973 283 075.
DIPÒSIT DEL PLA DE L’AIGUA. Múrcia, 10.
973 211 992.
MUSEU DE L’AIGUA. Av. Miquel Batllori, s/n.
973 211 992.
MUSEU DE L’AUTOMOCIÓ RODA RODA.
Santa Cecília, 22. 973 212 635.
MUSEU D’ART JAUME MORERA. Major, 31.
973 700 419.
MUSEU D’ART MORERA. Exposicions temporals. Av. Blondel, 42. 973 700 419.
MUSEU HISTÒRIC MUNICIPAL. Pl. Paeria, I.
973 700 394.
CENTRE D’ART LA PANERA. Pl. de la Panera,
2. 973 262 185 / 973 700 399.

COMARQUES
AGRAMUNT. FUNDACIÓ ESPAI GUINOVART.
Pl. del Mercat s/n. 973 390 904.

AGRAMUNT. CASA MUSEU DE POESIA VISUAL LO PARDAL. Pl. del Pare Gras, 5. 973
390 718 / 973 391 089.
ALMACELLES. MUSEU D’ARQUITECTURA I
URBANISME JOSEP MAS DORDAL. Pitàgores, 2. 973 742 001.
ARTESA DE LLEIDA. MUSEU LOCAL ARQUEOLÒGIC. Castell, 3, 973 167 162.
ARTESA DE SEGRE. MUSEU DEL MONTSEC.
Carnisseries, 5. 973 400 013.
BALAGUER. MUSEU DE LA NOGUERA. Pl.
Comtes d’Urgell, 5. 973 445 194.
BASSELLA. MUSEU DE LA MOTO. Ctra.
C-14, km 134. 973 462 731.
LES BORGES BLANQUES. PARC TEMÀTIC DE
L’OLI. N-240 km 71. 973 140 018.
CASTELLDANS. MUSEU DE L’OLI I DEL MÓN
RURAL. Empit, 9. 973 120 002.
LA CENTRAL DE CAPDELLA. MUSEU HIDROELÈCTRIC DE CAPDELLA. Carrer Únic
s/n. 973 663 001.
CERVERA. MUSEU COMARCAL DE CERVERA.
Major, 115. 973 533 917.
COLL DE NARGÓ. MUSEU DELS RAIERS. Carrer del Roser s/n. 973 383048/636 417678

Conferència L’enginyer en l’empresa internacional. L’experiència McLaren, que
pronunciarà Esteve Josa, enginyer de
desenvolupament en la marca.

COLL DE NARGÓ. MUSEU DELS DINOSAURES SALA LÍMIT K-T, carrer de la Unió, 10.
973 383048/636 417678
ESTERRI D’ÀNEU. ECOMUSEU DE LES VALLS
D’ÀNEU. Camp, 20-24. 973 626 436.
GÓSOL. MUSEU PICASSO. Pl. Major, 1. 973
370 035.
GUISSONA. MUSEU EDUARD CAMPS. Pl.
Vell-Plà, 1. 973 551 414.
ISONA. MUSEU DE LA CONCA DELLÀ. Museo, 7. 973 665 062.
LINYOLA. MUSEU PEDRÓS. Salmerón, 11.
973 575 084.
LLESSUI. ECOMUSEU ELS PASTORS DE LA
VALL D’ÀSSUA. Escoles de Llessui s/n. 973
621 798.
MOLLERUSSA. ESPAI CULTURAL DELS CANALS D’URGELL. Av. Jaume I, baixos. 973 603
997.
MOLLERUSSA. MUSEU DELS VESTITS DE PAPER. Ferrer i Busquets, 90-92. 973 606 210.
EL PONT DE CLAVEROL. MUSEU DELS
RAIERS. Únic, s/n. 973 681 493.
PONTS. MUSEU FRANCESC BONCOMPTE.
Av. Catalunya, 11. 973 460 085.
PUJALT. MUSEU DE LES PAPALLONES DE
CATALUNYA. 973 620 743.

Escriptors i Joan Margarit

Recepció als autors de Lleida i presentació del disc No era lluny ni difícil, de
Joan i Carles Margarit.
Envieu els actes d’agenda a:
cercle@segre.com.
Més informació a

SALÀS DE PALLARS. CIAC. BOTIGUES-MUSEU. De les Escoles, 2. 973 676 266 / 973 676
003.
LA SEU D’URGELL. MUSEU DIOCESÀ D’URGELL. Pl. del Deganat, s/n. 973 353 242.
SOLSONA. MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL.
Pl. Palau I. 973 482 101.
TÀRREGA. MUSEU COMARCAL DE L’URGELL. Major, 11. 973 312 960.
TREMP. MUSEU COMARCAL DE CIÈNCIES
NATURALS. Passeig del Vall, 13. 973 653 470.
TUIXÉN. MUSEU DE LES TREMENTINAIRES.
Pl. Serra del Cadí, s/n. 973 370 030.
VIELHA. MUSEU DERA VAL D’ARAN. Major,
26. 973 641 815.

CASTELLS
Informació i reserves al telèfon:
973 402 045. www.castellsdelleida.com
CASTELL DE MONTSONÍS (Noguera).
CASTELL DE MONTCLAR (Urgell).
CASTELL DE FLOREJACS (Segarra).
CASTELL DE LES PALLARGUES (Segarra).
CASTELL DE MUR (Pallars Jussà).
CASTELL DE VICFRED (Segarra).
CASTELL D’ARBECA (Garrigues).

30 OCIO | MARTES 21 DE ABRIL DE 2015

La actriz Ángela Molina
apadrina el nuevo libro
de la autora Gloria Martín
La escritora presentó el pasado viernes en Madrid
su novela ‘Cuando yo era Antonio Molina’
portada, Cuando yo era Antonio
Molina
-

Este libro integra una sola historia en la que han colaborado
tarde a la presentación de la obra
en la Biblioteca Pública de Lleida,
25
anys llegint junts, con la que el
sello editorial leridano –se en-

rosa vintage
lado, Mercabarna espera que la

El Gremi de
Llibreters prevé
vender un 5% más
el próximo jueves

perar los 1,5 millones de ejemplares, según adelantó ayer el
dieron 1,47 millones de libros y
la facturación fue de 19,2 millo-

-

Laura siempre ha soñado con ir
a la luna y consigue su sueño: el
actor Jordi Villacampa coordina La nena que volia ser la lluna
(Pagès Editors), una publicación
escrita por 96 niños y niñas de
cuelas de Lleida que hacen la ac-

Y si la rosa blaugrana es uno de

bros que el pasado Sant Jordi

-

Jordi Villacampa acerca a
la Biblioteca de Lleida ‘La
nena que volia ser la lluna’

La roja sigue siendo la reina de
las rosas en Sant Jordi, pero al
-

El Gremi de Llibreters de Cata-

anónimos de la Barcelona de los

ANNA MORA
@annetamora

La rosa roja será de
nuevo la reina para
Sant Jordi junto a
la flor ‘vintage’

mismo Villacampa, coordinador

lectura, amenizada con música
Jordi Villacampa es actor y di-

FOTO: G. Lázaro /
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@RPeroy

JORDI VILLACAMPA | Actor i director de televisió i teatre

973 001 140
DIPÒSIT LEGAL: L-22/1971

Joan Miquel
Simó

Alcalde d’Arbeca

-

@paquitasanvicen

Lleida, ciutat
educadora
i social

“Els nens són sovint
espectadors però mai autors.
Ho hem volgut canviar”

-

El Jordi Villacampa (Lleida, 1963) és conegut
pel programa de televisió Club Banyetes, de
Lleida TV. És membre fundador de la compa-

Jordi Latorre
Alcalde de
Torrefarrera

-

-

projecte La nena que volia ser la lluna, un conte improvisat per 96 nens i nenes.

-

En què consisteix ‘La nena
que volia ser la lluna’?

-

-

-

És fonamental que
tots els infants no
perdin el tren de les
oportunitats

-

Dolores de
Cospedal

Sec. gral. del PP

black

ARA QUE HI
PENSO!
Paquita
Sanvicén

Rosa Peroy

DE CUA D’ULL

-

-

llibre?

De quins centres eren i
quines edats tenien els
nens?

-

al Claustre

-

La Lluna

-

-

plumilles

-

I va donar lloc a aquest llibre.

-

El text aborda els grans temes
de la vida des de l’òptica
d’un nen, sense cap tipus de
condicionant

-

-

Cultura
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ESPECTACLES COMMEMORACIONS
LLEONARD DELSHAMS

Jordi Villacampa, amb alguns dels joves autors de ‘La nena que volia ser la Lluna’.

Balls de saló, jazz o hip
hop per celebrar el Dia
Internacional de la Dansa
❘ LLEIDA ❘ L’Associació de Centres Privats de Dansa de les
terres de Lleida (CAD) celebrarà el Dia Internacional de
la Dansa, que es commemora el 29 d’abril.Així, el dimecres 29 la plaça de Sant Joan
de Lleida acollirà una intensa sessió de ball precedida de
la lectura d’un manifest a càrrec de l’edil de Cultura de la
Paeria, Montse Parra. La lectura està prevista a les 18.00
h i a l’acabar tindran lloc una
sèrie d’actuacions d’escoles
de dansa amb intervencions
de tots els estils, des de balls
de saló fins a hip-hop, passant pel jazz, la dansa clàssica, la contemporània i el ball

modern. Prèviament, s’hauran celebrat actuacions a les
Borges (divendres 24 d’abril,
plaça del Terrall, 17.00 h),
Balaguer (divendres 24
d’abril, plaça de Pau Casals,
18.30 h) i també a Lleida, el
dissabte 25 a la plaça Sant
Francesc i l’IEI a partir de les
18.00 h.
El CAD està integrat per
Arts Centre de Dansa i Música; Dancescape; Espai Dansa; Factoria-D; La Dansa Estudi; Escola de Dansa Montse Esteve de Guissona; Estil
Dansa Escola de Dansa de les
Borges Blanques; i Cia. De
Dansa Montse Miret de Balaguer.

Un conte de nens

Presenten el llibre ‘La nena que volia ser la Lluna’, escrit per 96
alumnes de diferents escoles de Lleida || El volum està coordinat
per l’actor lleidatà Jordi Villacampa
❘ LLEIDA ❘ La Biblioteca Pública de
Lleida va acollir ahir la presentació de La nena que volia ser
la Lluna (Pagès Editors), coordinat per l’actor lleidatà Jordi
Villacampa. No es tracta d’un
llibre a l’ús, almenys pels seus
autors. El volum ha estat escrit
per 96 nens d’entre quatre i 13
anys de diferents escoles de
Lleida. El seu nexe comú és el
teatre com a activitat extraescolar en els centres escolars
Pràctiques I, Pràctiques II i
l’institut Gili Gaya de Lleida
organitzada per l’Aula Municipal de Teatre.
Durant tres mesos, el llibre
va anar passant de grup en grup
i d’escola en escola. Sense cap
guió predeterminat, plasmaven
en una llibreta verda una frase i un dibuix. Entre tots, van
conformar el resultat final, que
ahir van presentar a la Biblioteca Pública.
Els somnis, l’amistat, el càn-

cer, la malaltia o la mort des
del punt de vista d’un nen són
alguns dels temes que conformen el llibre.
Narra la història de la Laura, una nena que des de petita somiava amb visitar la Llu-

LLIBRE I OBRA DE TEATRE

El llibre s’ha convertit en
una obra de teatre que els
alumnes representaran
el dia 24 a l’Escorxador
na i convertir-se en ella. Tothom es reia del seu somni i ningú creia que pogués aconseguir
fer-lo realitat. Tanmateix, gràcies a la visita a un museu d’astronomia, aconseguirà entrades per viatjar a la Lluna. Una
vegada allà coneixerà un amic
molt especial, Pep Piplot, amb
el qual es convertiran en in-

Cap de setmana literari amb
poesia i contes a Guissona
■ Amb la proximitat de Sant
Jordi, Guissona va gaudir
d’un cap de setmana literari.
Divendres es va dur a terme
l’entrega dels premis del 12
concurs literari escolar de poesia Jordi Pàmias. Diumenge
al migdia, a la sala de plens,
es va presentar el llibre guanyador de la sisena edició del
premi de poesia Jordi Pàmias. Es tracta del volum La casa de la vida, de Montserrat
Butxaca.
A la tarda es va presentar
a les Fonts de laVila el quart

volum de contes infantils de
Guissona, La remeiera i un
polsim daurat, amb textos de
Marga Codina i il·lustracions
d’Agnès Pla.
El projecte dels contes infantils de Guissona pretén implicar els joves de fins a 12
anys amb el patrimoni, la
història i els costums locals.
Així, el primer conte estava
ambientat a la festa del Brancatge; el segon, en els Pastorets, i el tercer, en el passat
romà, informa X. Santesmasses.

separables, fins que un dia ella
cau i es fa mal. Una vegada a
l’hospital, els metges li expliquen que haurà de passar un
temps allà, on fa amics amb qui
viurà noves aventures. El llibre
també s’ha convertit en una
obra de teatre que els alumnes
representaran el 24 d’abril al
Teatre de l’Escorxador.
Jordi Villacampa (Lleida,
1983) és membre fundador de
la companyia de teatre de
l’oprimit La Comunicativa
CTO.Actualment dirigeix i presenta el programa de LleidaTV
Club Banyetes i imparteix classes a joves a l’Aula Municipal
de Teatre de Lleida.
La notícia, a
Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

Esperen vendre
més llibres i més
roses per Sant Jordi
■ El Gremi de Llibreters
espera que Sant Jordi augmenti un 5% les vendes
respecte al 2014, cosa que
faria que es venguin més
d’1,54 milions d’exemplars, amb un preu mitjà
de 15 euros. La presidenta de Mercabarna, Sònia
Recasens, va augurar ahir
que vendran uns 6 milions
de roses i es notarà un “repunt del consum” després
d’abaixar-se l’IVA del 21%
al 10%.

Pep Coll i Mercè Ibarz participen a ‘Lletres, al camp!’
❘ BARCELONA ❘ Onze autors, entre ells Pep Coll i Mercè Ibarz,
van participar dissabte a Lletres, al camp!, que organitza el
Barça amb motiu de Sant Jordi. Els autors van ser convidats a presenciar el partit del Barça de dissabte passat des de
la llotja d’honor de l’estadi i van obsequiar el president de
l’entitat, Josep Maria Bartomeu, amb un exemplar dedicat
de la seua obra.A més a les taquilles del Camp Nou es distribueixen punts de llibre amb frases dels escriptors.

Premi per al llibre ‘Sóc de l’oest’ del Sr. Postu
❘ BARCELONA ❘ El llibre Sóc de l’oest. Lo #putollibre del Sr. Postu, obra del Sr. Postu de Lleida, va obtenir la cinquena posició dels premis de laV Festa de la Llança de Sant Jordi, en
la categoria de no-ficció, que va tenir lloc ahir a Barcelona.
Òmnium Cultural i l’Associació d’Editors en Llengua Catalana impulsa aquest projecte en el qual uns 6.000 lectors han
fet unes 9.000 recomanacions sobre 280 novetats editorials per a la diada de Sant Jordi.

Concurs artístic del 750 aniversari de la Paeria
❘ LLEIDA ❘ La Paeria ha obert el termini de presentació de candidatures per al concurs de propostes artístiques verticals
commemoratives del 750 aniversari de la institució. Les propostes han de fer referència a la relació de Lleida amb la Universitat, el coneixement i l’educació i cobriran una façana de
13,25 per 6,35 metres de la plaça dels Gramàtics, al costat
de l’espai que va ocupar el primer edifici que va acollir l’Estudi General, l’any 1300, i que durant molts anys va ser l’única universitat de la Corona d’Aragó.

El fons de l’hispanista Paul Preston, a Poblet
❘ BARCELONA ❘ El fons documental de l’hispanista britànic Paul
Preston quedarà dipositat a l’arxiu del monestir de Poblet,
gràcies a un acord formalitzat ahir.

Prensa Leridana SA. Carrer del Riu, 6. 25007. Lleida. Tel. 973 248 000.“Club del Subscriptor”: 973 248 008. Fax Redacció: 973 246 031. Fax Publicitat: 973 229 076. Fax
Administració: 973 224 688. Apt. de Correus: 543. Correu electrònic: redaccio@segre.com • Impressió. C-13, km 11. 25660. Alcoletge.Tel. 973 196 600. Fax: 973 197 001.
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www.segre.com
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privat

La llibertat dels Rato

l’ascensor

Esgotant terminis
fins al final

L

treballadors i la societat que els acull pi’escàndol al voltant de la fortuquen la pedra que els sosté.
na de Rodrigo Rato, ara ja a les
La marea dels esdeveniments polítics
mans d’Anticorrupció, és de llarg
dels darrers anys, a quin més depriment,
el cas més greu de frau polític
fa doncs un pas més en el seu camí de
que hi ha hagut en la història moderna
perversió moral, de truculència ideològide la democràcia espanyola. Rato va esca, de deriva ètica. I a pesar de tot, a petar a un pas de ser president del Partit
sar del creixement que auguren les enPopular i, per tant, president del Goquestes als anomenats partits alternavern de l’Estat, i ara sabem que mentre
tius –podríem parlar-ne, d’aquest qualiva ser ministre d’Economia, i més tard
ficatiu–, serà difícil, creguin-me, assistir
gerent del totpoderós Fons Monetari Ina la decadència d’un PP o d’un PSOE, o
ternacional, va distreure, a la manera
d’un PSC que ja no li queda ni la verpujoliana, uns diners perquè el fisc que La marea dels
gonya intacta, perquè si alguna cosa han
ell mateix representava no pogués po- esdeveniments
après els seus dirigents, polítics que amb
sar-hi la mà. Va ser durant anys certal’excusa de la transversalitat, o sigui de
ment una estratègia lloable, digna de les polítics dels darrers
l’afany de suport per eternitzar el pomillors novel·les de Balzac: algú que anys fa un pas més
der, han dimitit ja sense màscares dels
mentre aboca un color roig fosforescent
seus antics principis, ha sigut alimentar
a les fronteres monetàries se les salta en el seu camí de
un règim de prebendes que articuli el
amb la impunitat de qui se sap intoca- perversió moral
mateix sistema que els encimbella, allà
ble. Repartir i emportar-se la millor
dalt d’una piràmide de clientelisme i copart, com la recurrent broma en els
rrupció justificada. I els règims, ens diu la història, es
àpats familiars.
Ja sabem que tots els dirigents, sense excepció, de perpetuen gràcies al seu propi dinamisme intern, pules grans companyies fan de més i de menys, i que ra endogàmia que va engreixant-se amb impunitat,
al
natural.Veurem,
si no, què passa amb el PP als poaquestes mateixes mastodòntiques empreses busquen,
per la via alegal, l’escletxa a través de la qual poden bles i ciutats el 24-M. O amb el PSC a Lleida capital.
maquillar els números en benefici propi, mentre els La llibertat, sovint, té un punt de masoquisme, ves.
EFE

Ahir a les 12.00 hores
s’acabava el termini
per presentar les
candidatures del 24-M
i, a diferència del que
passa a les generals o
les autonòmiques, en
aquestes sí que
s’esgoten els terminis.
Els partits ens
demanaven que els
truquéssim a última
hora i buscaven
l’últim fitxatge. Tots
admetien que els ha
costat més que altres
vegades tancar llistes,
sobretot al Pirineu,
on rebien moltes
negatives i han hagut
d’optar per marques
blanques o per
independents.

Sense acord
sobre l’horari
Ensenyament
convoca aturades de
cinc minuts a les 11
d’avui per la tragèdia
de Barcelona, però els
sindicats dels centres
de Lleida els havien
convocat per a les 12.
A última hora d’ahir
les dos parts
mantenien el
seu horari.

la imatge
del dia

Jordi Villacampa
Coordinador del llibre La nena que volia
ser la Lluna, un conte
escrit de forma coral
per 96 alumnes de
diferents escoles
de Lleida.

José Luis Moreno
TVE ha decidit amb
bon criteri retirar de
la pantalla el programa La Alfombra Roja
Palace d’aquest productor, per poca qualitat i audiència.

F. Mogherini
Responsable d’Afers
Exteriors de la UE,
que ha de prendre
mesures davant dels
naufragis massius al
Mediterrani amb milers de víctimes.

Cimera per aturar
les morts al
Mediterrani
Cimera de la Unió
Europea per abordar la
situació dramàtica
que en els últims mesos
viu la Mediterrània, on
milers de persones
han perdut la vida
fugint de la misèria
i de les guerres.

Joan A. S. Carreté
Assessor fiscal de
l’expresident de la
Generalitat Jordi Pujol, que ahir va tenir
una actitud poc respectuosa amb la comissió del Parlament.
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El artista Ramon Planes
vuelve a exponer en Lleida
después de una década

El leridano Antoni Sierra
Uceda colabora en una
muestra en honor a Picasso

SONIA GARCÍA
@SoniaGarciag
Lleida

El arte de Ramon Planes hace
una década que no se expone en
Lleida pero el autor siente un cariño especial por su ciudad natal
y confiesa que en muchas ocasiones ha sido su fuente de inspiración. Por este motivo, la muestra
que inaugurará el próximo jueves
en la sala Res Non Verba (19.30
horas) tiene un significado importante para Planes, ya que “me
ilusiona enseñar mi trabajo a mis
conciudadanos”, asegura.
La exposición se compone de
diferentes series que desarrollan
temáticas variadas. Según Planes,
la mayoría de las obras se ubican
en Lleida como una sobre los autobuses de la ciudad u otra con la
estación de Lleida como escenario principal. “También se podrán

FOTO: C.G. / Giuseppe Carnevale con la directora de Casino Marbella

FOTO: D.G. / Fotografía del artista Ramon Planes en su estudio

ver tiendas de Lleida en las que
propongo un juego irónico entre
la perfección irreal de los maniquís y la normalidad de las personas de la calle”, especifica el artista a LA MAÑANA. Los visitantes
podrán ver hasta final de mes un
total de 40 piezas que han viajado por toda Europa.

Además, el autor ofrecerá un
adelanto de su último proyecto
artístico que nació a raíz de su
estancia en Cuba. “Yo trabajo a
partir de fotografías y a veces la
gente se cohibe al ver la cámara
pero en Cuba las personas son
más desinhibidas y el resultado
fue espectacular”, explica.

El artista leridano Antoni Sierra
Uceda será uno de los autores
que expondrán sus obras en
el Casino Marbella dentro de
una muestra conjunta que pretende rendir homenaje a Pablo
Picasso. Un total de 30 obras
procedentes de todo el mundo
se darán cita en esta exhibición
que cuenta con la colaboración
de CAC Mijas, Fundación Remedio Medina y Arte & Evento TV
by Giuseppe Carnevale. Los visi-

tantes podrán encontrar piezas
únicas de Picasso así como cuadros de otros grandes maestros
como Salvador Dalí o Joan Miró.
Entre estos autores destaca la
participación del leridano Antoni Sierra Uceda que presentará su última colección. El acto
de inauguración se celebrará el
próximo jueves a las 20.30 horas
en Casino Marbella y la muestra
permanecerá en este equipamiento hasta el 7 de julio.

Literatura y
música, en el
ciclo ‘La Lluna
del Claustre’

Els Armats de Lleida celebran
el 90 aniversario de Pepita
Cervera con diferentes actos

El ciclo La Lluna al Claustre acogió
ayer una sesión especial en la Seu
Vella que contó con la lectura de
fragmentos del cuento La nena
que volia ser la lluna a cargo de
su autor Jordi Villacampa. El acto
también contó con la amenización musical del pianista y compositor David Pradas.

Els Armats de Lleida celebran
hoy el 90 aniversario del nacimiento de la intérprete leridana
Pepita Cervera con un programa de actos que empezará a las
19.00 horas en la calle Anselm
Clavé número 13 con la inauguración de la placa conmemorativa a la homenajeada. Una

FOTO: Selena García / El acto se celebró ayer por la noche en la Seu Vella

hora más tarde, en la sede de
la asociación se podrá disfrutar
de diferentes actividades como
dos conferencias o una lectura de poemas. Además, la hija
de Pepita Cervera, Teresina Jordà, presentará su último libro y
ofrecerá un recital junto al músico David Jordà.

Jordi Villacampa presenta “La nena que volia ser la lluna”,
un conte improvisat per 96 nens i nenes de Lleida
L’actor i director de teatre Jordi Villacampa presenta el seu nou projecte: “La nena que volia ser la
Lluna” un conte en el que han participat 96 nens i nenes de Lleida. El llibre es presenta el proper
dilluns a les 18.00 h a la Biblioteca Pública de Lleida i ha estat editat per Pagès Editors.
Jordi Villacampa, conegut pel gran públic com a presentador del programa de televisió del Club
Banyetes de Lleida TV, és també professor i director de teatre. Format en Comunicació Audiovisual
i Publicitat, compagina la televisió amb les classes de teatre amb diferents projectes de Teatre
Social i teatre de l’Oprimit.
És en aquest context en què va sorgir la idea de “La nena que volia ser la Lluna”. El conte de fet,
parteix d’una improvisació narrativa que Villacampa va proposar als seus alumnes al llarg de tres
mesos. “Vaig oferir als nens i nenes a les classes de teatre una llibreta en blanc amb un títol
extravagant: ‘La nena que volia ser la lluna’. Volia veure què passava sense que ningú
intervingués en el procés creatiu”.
És així com al llarg de tres mesos, 96 alumnes de teatre d’entre 4 i 13 anys de l’Aula Municipal de
Teatre de Lleida, Pràctiques I, Pràctiques II i l’IES Gili i Gaya de Lleida escriuen frase per frase una
història que ningú sap com acabarà. Sense cap guió prefigurat, el conte aborda temes tan
trascendents com els somnis, el càncer, l’amistat, la malaltia o la mort des del punt de vista d’un
nen. “Amb aquest projecte volia donar veu als nens, que sovint són espectadors i mai autors.
És una de les filosofies del teatre social, buscar la interactivitat i la participació. En aquest
cas, vam escriure un guió teatral mentre fèiem teatre. I avui el tenim en forma de conte”
explica Villacampa.
El dia 20 de fet i en motiu de la presentació del llibre es representarà un fragment de l’adaptació de
l’obra a la Biblioteca. El proper 24 d’abril es representarà l’adaptació al Teatre de l’Escorxador, dins
el cicle “Tetris Teatral” i el proper 4 de maig el Claustre de la Seu Vella acollirà la presentació per al
públic en el marc del cicle “La Lluna al Claustre”.
Els beneficis del llibre es destinaran a AFANOC.
TEATRE SOCIAL I TEATRE DE L’OPRIMIT
Jordi Villacampa és membre de la companyia lleidatana La Comunicativa C.T.O que aborda temes
socials a partir del teatre. Imparteix tallers de Teatre de l’Oprimit i Teatre Fòrum en Centres educatius on,
a partir de la improvisació teatral i la implicació dels alumnes es tracten temes d’interès, com pot ser el
bullying, les drogues, etc.
El teatre social és un gènere de les arts escèniques que utilitza tècniques teatrals per a la visibilització,
reflexió i resolució de conflictes socials. També es fa servir per a ajudar a buscar solucions en conflictes
interpersonals i amb col·lectius en risc d'exclusió. Una de les seves característiques és que es tracta d'un
teatre interactiu que compta amb la participació física i psíquica per part del públic.
TRAJECTÒRIA
Villacampa ha participat en el rodatge de curtmetratges (Frenètic, Ungüents, El testament...), anuncis
(Movistar, Paeria...) i dirigit el documental Sostres, una producció realitzada per a Televisió de
Catalunya (Canal 33). Pel que fa a festivals, col·labora en la coordinació de la Mostra de cinema i
audiovisual català Som Cinema de Mollerussa i ha col·laborat a la Mostra de cinema llatinoamericà
de Lleida, la Fira de Titelles, el Dublin Theater Festival i l’Animac. En el camp de la ràdio ha estat
conduint un programa magazine setmanal de ràdio durant set anys i ha col·laborat a Ona Fm i
a Rac-1
+ informació Jordi Villacampa T.

La nena que volia ser la lluna
un conte escrit per 96 nens i nenes
UN PROJECTE DE JORDI VILLACAMPA
L’actor, guionista i director de televisió i
teatre Jordi Villacampa ofereix als nens
i nenes a les seves classes de teatre una
llibreta en blanc amb un títol extravagant:
“La nena que volia ser la lluna”. Al llarg de
tres mesos, 96 alumnes de teatre de P4 a
2n d’ESO de l’Aula Municipal de Teatre de
Lleida, Pràctiques I, Pràctiques II i l’IES
Gili i Gaya de Lleida escriuen frase per
frase una història que ningú sap com acabarà. El conte aborda temes tan trascendents com el càncer, l’amistat, la malaltia o
la mort des del punt de vista d’un nen.

PROPERAMENT...
SIGNATURA DE LLIBRES

11.00 a 12.00 h _ AFANOC (Pl. St. Joan)
12.00 a 13.00 h _ ABACUS
17.00 a 18.00 h _ CASELLES
18.00 a 19.00 h_ EL GENET BLAU (costat IEI)
19.00 a 20.00 h_ LLIBRERIA MARIANA

23 d’ABRIL

SANT JORDI
SIGNATURES DEL LLIBRE

24 d’ABRIL
24 d’ABRIL

TEATRE DE
L’ESCORXADOR

ADAPTACIÓ TEATRAL
“La nena que volia ser la lluna”

18.00 h / Teatre de l’Escorxador
Flips (3r i 4t de Primària) de l’Aula Municipal de Teatre
En el marc del cicle “Tetris Teatral”

LECTURA DE FRAGMENTS
DEL CONTE I MÚSICA EN DIRECTE
De 21.00 a 00.00 h / Claustre de la Seu Vella
“La Lluna al Claustre”. Nit temàtica sobre el conte
amb lectura de fragments i música en directe.

4 de MAIG

CLAUSTRE DE LA
SEU VELLA

A benefici de:

Recull de links i imatges de Jordi Villacampa

20/4/2015
Set Accents
http://www.7accents.cat/noticia/2284/un-centenar-de-nens-de-lleida-escriuen-conjuntament-elllibre-la-nena-que-volia-ser-la-llu

Cartell Facebook

La Lluna al Claustre

Targetó Practiques I

Targetó Pràctiques II

Targetó Gili i Gaya

Targetó La Lluna al Claustre
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Rafael Moneo
imparte una
conferencia
en la COAC
La Demarcació de Lleida del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya ha programado para hoy
la conferencia Lo que se espera de un arquitecto, a cargo de
Rafael Moneo, en la sala de
actos de la COAC Lleida, dentro del círculo de conferencias
organizado con motivo de la
exposición Ramon Maria Puig,
Arxiu 1964-2015, inuagurada
el pasado mes de diciembre.
Moneo es un prestigioso arquitecto, catedrático a l’Architecture Harvard Graduate School
of Design y Profesor Josep Lluís
Sert.

Inauguración
de la exposición
de imágenes de
‘Segon origen’
El patio del IEI abrirá al público
a partir del 10 de diciembre la
exposición de fotografías correspondientes al making of de
la película Segon origen, que
hace un recorrido por los diferentes escenarios cinematográficos del filme de Carles Porta.
El presidente de la Diputació
de Lleida, Joan Reñé, asistirá al
acto de obertura que también
contará con el director de la
película, Carles Porta, así como
diferentes representantes institucionales.

Jordi Villacampa presenta su
cuento ‘La nena que volia ser
la Lluna’ en Barcelona
En el libro han participado niños y niñas de entre
4 y 13 años de centros educativos de Lleida
Lleida
REDACCIÓN
El actor Jordi Villacampa Viñes
presenta en Barcelona el cuento La nena que volia ser la Lluna
en el que han participado 96 niños y niñas. El libro se presenta
el próximo sábado 12 de diciembre en Barcelona, en la Librería
Documenta. Los beneficios de la
venta del libro, editado por Pagès
Editors, se destinarán a AFANOC,
Associació de Nens amb Càncer.
Jordi Villacampa Viñes, conocido por mucho niños leridanos
como el que fue presentador
del programa de televisión Club
Banyetes, de Lleida, es también
profesor y director de teatro, tarea en la que está centrado ahora
plenamente. Formado en Comunicació Audiovisual i Publicitat,
compagina la televisión con las
clases de teatro así como diferentes proyectos de Teatre Social i
Teatre de l’Oprimit.
Es en este contexto en el que
surgió la idea de la Nena que volia
ser la Lluna. El cuento, de hecho,

parte de una improvisación narrativa que Villacampa propuso
a sus alumnos a lo largo de tres
meses. “Ofrecí a los niños y niñas
en las clases de teatro una libreta en blanco con un libro extravagante: La nena que volia ser la
lluna. Quería ver qué pasava sin
que nadie interviniera en el proceso creativo”.
Es así como a lo largo de tres
meses, 96 alumnos de teatro entre 4 y 13 años del Aula Municipal de Teatre de Lleida y de los
colegios Pràctiques I, Pràctiques
II y IES Gili i Gaya de Lleida escriben frase por frase y dibujan una
historia que nadie sabe cómo
acabará. Sin ningún guión prefigurado, el cuento aborda temas
tan transcendentes como los sueños, el cáncer, la amistad, la enfermedad o la muerte, desde el
punto de vista de un niño. “Con
este proyecto quería dar voz a los
niños sanos, que a menudo son
espectadores, pero nunca autores. Es una de las filosofías del
teatro social, buscar la interacti-

FOTO: J.V./ Jordi Villacampa junto al libro presentado en Barcelona

vidad y la participación. En este
caso, escribimos un guión teatral
mientras hacíamos teatro. Y hoy
lo tenemos en forma de cuento”
explica Villacampa.
El cuento también se ha adaptado al teatro y de hecho a las
presentaciones del libro habrá un

fragmento representado por los
propios autores y actores.
Villacampa es miembro de la
compañía leridana La Comunicativa C.T.O. que aborda temas
sociales. Imparte talleres donde
aborda problemáticas como el
bulling o las drogas.

FOTO: Tony Alcántara/ Imagen de los ‘Rapsodes del Sícoris’

Elena Gragera i Antón Cardó en la UdL

Dentro de la 23a Temporada Musical de la UdL, ayer actuó en la Sala d’Actes, la mezzosoprano Elena
Gragera y el pianista Antón Cardó. Gragera es especialista en lied (pieza musical para voz y piano
compuesta normalmente de estrofas simples a modo de canción). La pareja ha interpretado piezas
compuestas por de Schubert y Schumann, /FOTO: Selena García

Recital de Rapsodes del
Sícoris en els Armats

Sota el títol S’esvaneix la tardor,
Nadal reneix, el cor de cambra
poètic Rapsodes del Sícoris ofreció un recital de poesía de diver-

sos autores catalanes y también
de producción propia en el local
dels Armats, de Lleida, en la calle Enric Granados.

180134-1123001w

P23

POLÍTICA

Toni Postius. Cap de llista de Democràcia i Llibertat (DL)
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Reformen
l’entrada a Lleida
per l’antiga N-II
ADEQUACIÓ · Es desdoblarà
un tram de tres quilòmetres,
amb una rotonda entremig

www.elpuntavui.cat

Any XL. Núm. 13763 de l’AVUI / Any XXXVII. Núm. 12633 d’EL PUNT

INVERSIÓ · L’obra costarà
963.000 euros, que paga
Foment, i durarà set mesos

Turisme

P24

Codis QR als carrers de la Seu d’Urgell ■ F.G./AJUNTAMENT

La Seu realça el passat
medieval de la ciutat
Elabora itineraris i guies sobre
35 elements patrimonials d’interès
Cultura

P25

L’actor Jordi Villacampa, amb el llibre ■ COMUNICANT BP

Llibre sobre el càncer
fet per nens lleidatans

130253-1124908®

LLEIDA

“Si veig que és
incompatible amb
la Paeria, torno”

Les màquines han començat a treballar amb la desviació de regs i serveis ■ J.T.
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Lleida reforma
l’entrada a la ciutat
per l’antiga N-II
a La Paeria fa l’obra, que finança Foment a Nova rotonda

i elevació de la via amb 30.000 metres cúbics de terra
Joan Tort
LLEIDA

La Paeria ha començat les
obres de reforma de l’accés a Lleida per la carretera de Saragossa, l’antiga
N-II. Es tracta d’una inversió de 963.000 euros
que finança el Ministeri
de Foment en el seu darrer traspàs de carreteres
a Lleida.
L’obra permetrà adequar en set mesos aquesta
entrada, la més antiga i en
mal estat de la ciutat, i consistirà a desdoblar un tram
d’uns 3 quilòmetres entre
l’actual rotonda de Rufea,
als instituts, i les del polígon de la Creu del Batlle i
l’antic hotel Jamaica.

La xifra

—————————————————————————————————

7

mesos d’obres s’han previst
per adequar un tram de 3 quilòmetres en aquest accés a la
ciutat per l’antiga N-II.

Entremig es construirà una nova i gran rotonda al costat del viaducte
del TAV, i es faran voreres
entre la rotonda dels instituts i el restaurant Palermo. Com a aspecte més
singular, destaca que la
carretera s’haurà d’elevar
de cota en diversos trams,
sobretot al principi i al fi-

Dibuixen una
nova ronda
urbana
—————————————————————————————————

La nova rotonda que es construirà vora el pont del TAV
servirà en el futur per a una
nova ronda de circumval·lació de Lleida. El nou POUM ja
dibuixa aquest nou eix, entre
l’hospital Arnau de Vilanova i
l’L-11 i la variant sud. Es tracta
–segons va explicar l’alcalde,
Àngel Ros– d’un eix urbà situat entre l’actual passeig de
Ronda i les variants de l’autovia A-2. No obstant això, Àngel Ros va puntualitzar que és
un projecte previst en un període de quinze anys.

Les màquines ja treballen a la vella N-II, amb la desviació de regs i serveis abans de
començar a construir una rotonda en aquesta zona, al costat del viaducte del TAV ■ J.T.

nal. S’haurà d’elevar el
vial entre 3 i 12 metres,
segons explicava l’enginyer municipal, Jordi Domingo, cosa que implica
la necessitat de disposar
de 30.000 metres cúbics
de terra. Aquest contingent de material es traurà
de la falda del turó de Gardeny i de la Caparrella. La

Un centenar de nens escriuen
un conte sobre el càncer
a ‘La nena que volia

DISSABTE 12
09.00 Esmorzar de forquilla i ganivet

que s’eliminaran tots els
girs a l’esquerra sense perjudicar les empreses i serveis que hi ha a la zona i
que generen una gran activitat diària. També la construcció d’una vorera millorarà la seguretat en els accessos als restaurants i negocis que hi ha en aquesta
entrada a Lleida. ■

17.00 Maridatge de 3 formatges i 3
vins a càrrec del sommelier Juanjo
Cerezuela

10.00 Obertura del Mercat De Prop,
18.00 Xocolatada a càrrec de xocolata
amb més de 50 expositors, producJolonch, d’Agramunt
tors i elaboradors.
18.30 Presentació primer vi de la DO
10.15 Networking (espai professioCosters del Segre dels Cellers Miquel
nal), a l’edifici de l’Ajuntament.
Torres: Purgatori, a càrrec del som10.30 Xerrada Aigua de Rocallaura. La melier Sergi Castro
nostra aigua, a càrrec del Sr. Vilanova
19.00 Tast de cervesa artesana
11.30 1r Concurs de Truita de Patates
19.30 Tast de vins
12.00 Inauguració oficial a càrrec del
Sr. Jaume Panè, alcalde de Preixana, 20.00 Tancament de l’espai mercat

ser la lluna’ és una
iniciativa de l’actor
lleidatà Jordi
Villacampa
ACN

Sr. Josep M. Elorduy, secretari General del DARP, Sr. Ramon Sentmartí de
la Fundació Alicia, Sr. Salvador Bonjoch, president del Consell Comarcal
de l’Urgell i el Sr. Llàtzer Sibís, president del Consell Comarcal del Pallars
Sobirà.

LLEIDA

Noranta-sis nens i nenes
lleidatans han escrit un
conte sobre el càncer, vist
des de la seva perspectiva.
El resultat d’aquest procés
és La nena que volia ser la
lluna, una iniciativa de
l’actor lleidatà Jordi Villacampa Viñes, que es presenta avui a diferents llibreries de Barcelona i que
es pot adquirir a les llibreries de Lleida Caselles, Funatic, Genet Blau, Companys Centre, Mariana,
Punt del Llibre i Abacus.
Els drets d’autor del llibre,
editat per Pagès Editors,
es donen a l’associació
AFANOC, associació de
nens amb càncer.
Villacampa és professor
i director de teatre a diferents escoles de Lleida i és

major part provindrà
d’una antiga bòbila, segons va explicar l’alcalde,
Àngel Ros, que ahir va visitar l’inici d’aquestes
obres.
Ros va destacar especialment que aquesta intervenció convertirà en
via urbana l’antiga N-II i,
sobretot, la farà segura, ja

20.30 Sopar de proximitat amb la Cosa Nostra de Cervera
23.00 Concert, Gin i Vodkatònic artesans Dragons de Cervera

DIUMENGE 13

09.00 Esmorzar de forquilla i ganivet
12.00 Taller infantil “dibuixa i enganxa
10.00 Obertura del Mercat De Prop,
amb els llegums”
amb més de 50 expositors, produc12.30 Xerrada de la raça bovina pallaresa i la seva carn a càrrec d’Ignasi tors i elaboradors.
Sinfreu

11.00 Taller infantil de fruita a càrrec
13.00 Presentació de La Sidra Catala- de Romi Pijuan (Guellmin)
na, nou producte de Preixana, a càrrec 11.30 Show cooking a càrrec de xode Riera Badias.
colates Aynouse

Jordi Villacampa, amb el llibre que ha publicat ■ COMUNICANT BP

en aquest context que va
sorgir la idea del llibre.
“Vaig oferir als nens i nenes a les classes de teatre
una llibreta en blanc amb
un títol extravagant: La
nena que volia ser la lluna.
Volia veure què passava
sense que ningú intervingués en el procés creatiu’’,
explica Villacampa. És així com, al llarg de tres mesos, 96 alumnes de teatre

d’entre 4 i 13 anys de l’Aula Municipal de Teatre de
Lleida, i dels col·legis de
pràctiques I, pràctiques II
i l’IES Gili Gaya de Lleida
escriuen frase per frase i
dibuixen una història que
ningú sap com acabarà.
Sense cap guió prefigurat,
el conte aborda temes tan
transcendents com són
els somnis, el càncer,
l’amistat, la malaltia o la

mort des del punt de vista
d’un nen.’’ Amb aquest
projecte volia donar veu
als nens, que sovint són espectadors i mai autors. És
una de les filosofies del teatre social: buscar la interactivitat i la participació.
En aquest cas, vam escriure un guió teatral mentre
fèiem teatre. I avui el tenim en forma de conte’’,
explica Villacampa. ■

13.30 Show cooking, a càrrec de:
- Albert Marimon de La Cava de Tàrrega, escollit Cuiner de l’Any 2013 pel
Fòrum Gastronòmic
- Arturo Rafel de Casa Kiko de Llessui

12.00 Acte oficial de cloenda amb l’Honorable Sr. Felip Puig, conseller del
departament d’Empresa i Ocupació de
la Generalitat de Catalunya.

12.30 L’hora del vermut
14.00 Dinar maridatge Urgell / Pallars
Sobirà elaborat pels cuiners del show 13.00 Show cooking, a càrrec de:
- Jordi Pallàs del restaurant Aimia de
cooking.
Lleida
15.00 Presentació de ginebra edició li- Joel Castanyer del restaurant La
mitada de Destil·leria Premium, creaBoscana de Bellvís
dora i elaborada dels destil·lats arte14.00 Dinar elaborat pels cuiners del
sans Dragons de Cervera.
Obertura de l’espai gintònic i vodkatò- show cooking.
nic amb els destil·lats Dragons
15.00 Obertura de l’espai gintònic i
17.00 Taller infantil, a càrrec de Forn vodkatònic amb els destil·lats Dragons
i tancament de l’espai mercat
Salvador: Fem la nostra galeta.

130253-1125404w
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na de las fotos escabrosas del año la protagoniza el christmas de una
congresista estadounidense, una tal Michele
Fiore, en el que aparece con toda su
familia, niños incluidos, empuñando armas de fuego variadas, desde
pistolas hasta metralletas. Basta poner en Google «Michele Fiore» para
ver la estampa diabólica de esta familia que enseña con orgullo sus armas de fuego, las comparte con sus
hijos, las enumera en una lista y lo
remata, eso sí, con un «Merry Christmas», no vaya ser que alguien piense
que desean mal a nadie. El christmas
se ha viralizado en plena oleada de
matanzas colectivas, terroristas o
no, que asuelan EEUU, y que han llevado al The New York Times a pedir en

Al contrataque
Ernest Folch

El demonio
vive dentro

su primera editorial en portada desde 1920 el fin de una epidemia devastadora, como demuestran unos
datos terribles: solo este año en
EEUU ya han muerto por armas de
fuego más de 10.000 personas, con
más de 300 tiroteos masivos, de los
cuales 45 en escuelas de niños. En un
país obsesionado por el terrorismo,
la paradoja es que son sus propias armas privadas las que han causado en
las últimas décadas muchos más
muertes que los ataques yihadistas,
11-S incluido. La matanza de San
Bernardino de hace unos días, relacionada con el EI, ha provocado que
el energúmeno de Donald Trump haya pedido que no se permita la entrada de musulmanes en EEUU. Cierto,
es la enésima imbecilidad de un loco, por cierto con mucho dinero y

de Catalunya

elPeriódico

proyección mediática, pero es sintomático que hay quien intente focalizar el debate en los musulmanes
cuando esta última carnicería, por
muy terrorista que sea, se perpetró
con armamento totalmente legal.

Paranoia social
Fomentar las escopetas pero prohibir a los musulmanes, proteger los
lobis de armas pero agitar el miedo al terrorismo, así es la paranoia
en la que vive una parte de la sociedad americana, que aspira por cierto a ganar las próximas elecciones
en EEUU, en las que votan unos pocos pero nos afectan a todos. Porque
lo que se discute aquí no es un asunto interno sino un cóctel diabólico
universal, en el que se mezclan el

uso creciente de las armas, la perenne utilización del miedo al terrorismo como arma política y una criminalización creciente del islam en general. La paradoja es que EEUU, que
anticipa cómo seremos nosotros en
unos años, no vive maniatado por
el terrorismo, como quieren hacerles creer algunos medios peligrosos,
sino por la violencia accesible y terrible de las armas, creada e impulsada desde dentro. En una sociedad
que aspira a ser libre habita un cáncer más destructivo que cualquier terrrorismo, como demuestra la temible foto de Fiore, porque encima es
legal, culturalmente aceptado y ni el
presidente del país tiene poder para
pararlo. Por mucho que digan que el
mal está fuera, la realidad es otra: el
demonio de verdad vive dentro. H
13258
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Gente corriente
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«Regresar a la niñez nos
ayuda a suavizarlo todo»

Un cáncer puede ser una desgracia o un estadio especial del cuerpo en el que combaten
dos equipos. Incluso si los buenos pierden,
si las bombas estallan sin cesar, la película
puede vivirse de manera cruel o apasionante, según los ojos de quien mira. Cuando son
los de un niño, o de un adulto con las gafas
de la niñez, el horror desaparece. El éxito cinematográfico de Roberto Benigni La vita è
bella nos lo mostró. En Lleida, este profesor
de teatro de 32 años, Jordi Villacampa, ha dejado que un centenar de niños nos desdramaticen la vida y la enfermedad en el cuento
La nena que volia ser la lluna (Pagès editors).
–¿Cómo ha orquestado este libro?
–Fue muy espontáneo. Me encontré un día
con una libreta verde, de 32 páginas, en mis
manos. En el Aula Municipal de Teatre de
Lleida, donde soy profesor, tenía por delante
tres meses de clases y 14 grupos de alumnos
de 4 a 13 años. Y la libreta en blanco me inspiró el experimento. Yo solo escribí en la cubierta La nena que volia ser la lluna y la libreta,
en cada clase, pasó de mano en mano.
–¿También fue espontáneo el protagonismo
de la luna? ¿Eligió al azar o es por algo?
–En las habitaciones de pediatría del hospital Arnau de Vilanova de Lleida me fijé una
vez que había una luna plastificada. Me dijeron que estaba allí para que los niños y niñas
le pudieran pedir que el día siguiente fuera
mejor. Seguramente aquello me quedó.
–Los derechos de autor del libro los dan a
la Associació de Familiars i Amics de Nens

cuando lo vives, no le buscas las cinco patas al gato, todo es más llano. Regresar a la
niñez nos ayuda a suavizarlo todo. Deberíamos volver a ella más a menudo, para
hacerlo todo más sencillo. Es una de las dedicatorias del libro que más he utilizado.

RAMON GABRIEL

–¿Los 96 autores van a presentarlo?
–No, solo cuatro o cinco de los mayores,
que leen fragmentos. Lo hemos hecho en la
Biblioteca Pública de Lleida y en la Seu Vella. En noches de luna llena, la Seu abre su
claustro de las 21 a las 24 horas a una actividad original, y nos invitó a presentar el libro. Llevamos un piano y un columpio.
–Este sábado lo presentan en la librería Documenta (Pau Claris, 144, 12,30 h) y en Abacus (Balmes, 163, 18 h), ¿qué harán?
–Algunos autores actuarán, porque hemos
hecho versión teatral del libro. Ambas hablan de sueños, cáncer, amistad, enfermedad, y de la muerte. Los niños tienen muchas cosas que decir, pero les escuchamos
muy poco. Darles voz es parte del teatro social que admiro, y lo trabajo con la compañía La Comunicativa, haciendo talleres de
teatro del oprimido y teatro fórum en escuelas, tratando problemas próximos.

Jordi
Villacampa
Su gran canasta no ha
sido con pelota, sino con
una libreta que 96 niños
se fueron pasando. Son
coautores de un cuento.
POR

Carme
Escales

amb Càncer (AFANOC). ¿De qué modo está
presente esta enfermedad en el libro?
–Uno de los personajes protagonistas tiene
cáncer. Apareció después de que yo les explicara que hasta los 23 años tuve que ir periódicamente al Vall d’Hebron porque con solo
unos meses de vida me diagnosticaron Histiocitosis X3, un problema con los glóbulos
rojos, un pariente pobre de la leucemia, como me decían a mí.
–¿Qué recuerdos tiene del hospital?
–Salas de espera, pruebas, payasos... Ahora cuando visito a alguien ingresado todo
aquello me viene a la mente. Vuelvo a mi niñez. En la niñez, el cáncer es cáncer, pero

–El teatro, como la mirada de un niño, lo
simplifica todo y sin tapujos.
–Nosotros construimos piezas de 12 minutos, con opresores y oprimidos. Y convertimos al público en espectactor. En la hora y
media restante, quien quiere asume el papel de un personaje y todos debatimos.
–Villacampa estudió Comunicación Audiovisual y presentó siete años el programa
infantil y juvenil Club Banyetes de Lleida
TV. ¿Qué es el teatro para usted?
–Una manera de expresarse, explicar historias y vivir y entender muchas vidas. H
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RECULL LINKS I IMATGES ‘LA NENA QUE VOLIA SER LA LLUNA’
9/12/2015
Hola Lleida
http://www.holalleida.com/es-presenta-a-barcelona-un-conte-improvisat-per-96infants-lleidatans/

10/12/2015
El Periodico de Catalunya
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/jordi-villacampa-regresar-ninez-nos-ayudasuavizarlo-todo-4738677

11/12/2015
Acn
http://acn.cat/text/item/un-centenar-de-nens-i-nenes-improvisen-un-conte-sobre-la-seva-visio-delcancer

11/12/2015
Vilaweb
http://www.vilaweb.cat/noticies/un-centenar-de-nens-i-nenes-improvisen-un-conte-sobre-la-sevavisio-del-cancer/

11/12/2015
Cadena Cope
http://www.cope.es/player/Lactor-lleidata-impulsa-un-conte-explicat-pels-nen-sobre-la-seva-visio-delcancer-Hem-parlat-amb-Jordi-Villacampa-impulsor-de-La-nena-que-volia-ser-lalluna&id=2015121119170001&activo=10

11/12/2015
UA1 Ràdio
http://www.ua1.cat/noticies/un-centenar-de-nens-i-nenes-improvisen-un-conte-sobre-la-seva-visiódel-càncer

11/12/2015
Facebook Ara Criatures
https://www.facebook.com/criatures

12/12/2015
El Punt Avui
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/922653-un-centenar-de-nens-escriuen-un-contesobre-el-cancer.html

16/12/2015
UA1 (Un dia més)
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ua1.podcasts/2015/DESEMBRE/161215+LLIBRES.mp3

17/12/2015
Cadena Ser (Què vols ser?)
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ua1.podcasts/2015/DESEMBRE/161215+LLIBRES.mp3

Targetó ‘La nena que volia ser la lluna’ (Abacus)

Targetó ‘La nena que volia ser la lluna’ (Documenta)

