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La pel·lícula
‘Salvador’opta a
vuit premis
Barcelona de cine

GUARDONS

Andorra diu que
entraria al MNAC
si aconsegueix
contrapartides

ART

� ANDORRA LA VELLA � El cap del
Govern d’Andorra, Albert
Pintat, va dir ahir que An-
dorra estaria disposada a en-
trar al patronat del Museu
Nacional d’Art de Catalunya
(MNAC) depenent de les
prestacions econòmiques que
suposés. Era la resposta del
Principat a la proposta del di-
rector del Centre Unesco de
Catalunya,Agustí Colomines,
perquè el país pugui partici-
par en la gestió de les peces
de l’art romànic andorrà que
estan al museu barceloní. Fa
mesos, el Govern d’Andorra
va anunciar que reclamaria
les peces a aquest país que
actualment es troben al Mu-
seu Nacional d’Art de Cata-
lunya, quan estigui construït
el museu nacional, tot i que
Pintat ja va reconèixer que
serà difícil.

Naix una
plataforma
cultural a la Seu

ORGANITZACIONS

� LA SEU D’URGELL � La plataforma
Cultura B del Pirineu es pre-
sentarà avui a la Seu d’Urgell
com un col·lectiu cultural que
naix de la iniciativa de dife-
rents veïns de la comarca de
l’Alt Urgell amb l’objectiu de
fomentar les diferents facetes
de l’art i la cultura de la zo-
na, tot i que amb voluntat de
projecció més enllà del terri-
tori pirinenc.

La programació s’iniciarà
dijous a l’Escorxador amb el
concert de Kinto Morao i Na-
raina.

� BARCELONA � Salvador, de Ma-
nuel Huerga, és, amb vuit no-
minacions, el film favorit als
Premis Barcelona de Cine,
que es concediran el dia 19
en una gala al Gran Teatre
del Liceu. Després de la
pel·lícula que rememora la
vida de Salvador Puig An-
tich, dos cintes més opten a
cinc premis, El triunfo, de
Mireia Ros, i Tu vida en 65
minutos, de Maria Ripoll.
Salvador competirà pels pre-
mis a la millor pel·lícula, di-
recció, guió, fotografia, mun-
tatge, música, direcció artísti-
ca i interpretació masculina
(Daniel Brühl).Altres pel·lí-
cules que competeixen sónYo
soy la Juani, de Bigas Luna;
Tirant lo Blanc, de Vicente
Aranda oFebrer de Silvia
Quer.

Els‘Poemes de
pedra’de J.V.
Foix,a Lleida
Per primera vegada es veuran en un
mateix espai les 24 peces visuals
que va crear el poeta català

EXPOSICIONS FINS AL DIA 31 DE DESEMBRE

L’exposició es podrà veure durant tot el mes a Cultura.

MAITE MONNÉ

� LLEIDA � La delegació dels serveis
territorials de Cultura de la Ge-
neralitat acull des d’ahir l’expo-
sició Poemes de pedra del poe-
ta J. V. Foix, organitzada per
l’Aula Màrius Torres, en el que
segurament serà un dels últims
actes institucional del fins ara
director dels serveis territorials
de Cultura, Antoni Llevot, ja
que el seu successor s’ha de co-
nèixer aviat.

S’ha de recordar que després
de la composició del Govern
sorgit de les eleccions del dia 1
de novembre, Cultura deixa de
ser una cartera socialista per
passar a les mans dels republi-
cans.

La instal·lació mostra per pri-
mera vegada en un mateix espai
les vint-i-quatre pedres que en

algun moment van constituir la
col·lecció particular del poeta.
De fet, dinou estaven exposades
a la Fundació J.V. Foix, però les
cinc restants estaven a les mans
d’alguns dels amics del poeta.
Així mateix, l’exposició també
compta amb sis escultures mari-
nes de l’artista.

Tot aquest material de creació,
que suposa les últimes obres in-
èdites de Foix, es presenta a
Lleida juntament amb fotografi-
es, material bibliogràfic com au-
tògrafs o primeres edicions, així
com textos recitats pel mateix
poeta.

Els Poemes de pedra de Foix
sorgeixen en la segona dècada
del segle XX amb el moviment
de les avantguardes. Com molts
altres artistes, es va sentir fasci-

nat pel paisatge del cap de
Creus, on va començar a reco-
llir algunes pedres. Una vegada
recollides, les col·locava sobre
una base, escollia acuradament
la forma que presentarien, i els
posava títols que els donaven
sentit, a semblança dels noms
que han posat els homes als ac-

cidents geogràfics al llarg de la
història. Així mateix, aquestes
pedres han anat canviant de po-
sició durant els anys. La dispo-
sició que donava Foix a les pe-
dres estava concebuda només
com a possibilitat, ja que segons
el punt de vista o la llum pot
canviar el seu sentit.

CULTURA

Tremp s’omple de teatre i
dansa amb cursos i actes
per a tots els públics

ARTS ESCÈNIQUES ILIACAN ORGANITZA LES JORNADES

� TREMP � El teatre i la dansa seran
els protagonistes a Tremp els
pròxims dies 7, 8 i 9 de desem-
bre, quan se celebraran les pri-
meres Jornades de Moviment i
Art Escènic del municipi, orga-
nitzades per l’ajuntament i la
companyia de dansa Iliacan per
atansar aquest art als veïns de la
localitat.

Segons Álvaro de la Peña, di-

rector d’Iliacan, “les jornades
estan obertes a tothom qui vul-
gui disfrutar del teatre i la dan-
sa, o simplement per a qui tin-
gui curiositat a conèixer experi-
ències noves a partir del gest i el
treball corporal”.

Algunes de les activitats pro-
gramades per a aquestes jorna-
des són les acrobàcies aèries, la
improvisació o el bodypercussi-

Les jornades es van presentar ahir a Tremp.

HÉCTOR POLIDO

on (crear ritmes a través del mo-
viment del cos). Totes les pro-
postes es portaran a terme entre
elTeatre La Lira i el pavelló mu-

nicipal d’esports i hi haurà un
espai dedicat a tallers per als
més petits, informa Héctor Pu-

lido.


