
El segell manresà Zenobita Edi-
cions arriba a la festa de Sant Jor-
di amb un catàleg de cinc novetats
marcat per l’heterogeneïtat a la re-
cerca de públics diversos. L’edito-
rial que més esforços dedica a ex-
plicar la capital del Bages des de
múltiples aspectes i el patrimoni
de la Catalunya central compleix
els seus primers deu anys de vida.

Dijous es presentarà a la llibre-
ria Petit Parcir de Manresa una de
les novetats més interessants de la
proposta de Zenobita, Manresa.
Art urbà, un recull fotogràfic de Jor-
di Biel i Pere Izquierdo que in-
ventaria mostres d’art presents a
l’espai públic de la ciutat i que so-
vint passen desapercebudes a la
mirada. L’índex de l’obra dóna
testimoni del detall amb el que els
dos autors han escrutat el medi
urbà a la recerca d’elements artís-
tics: timbres, cadenats, panys, gra-
fits, murals, escuts, contenidors i
altres suports. Un llistat exhaustiu
que convida el lector a passejar per
Manresa i identificar els objectes
i les creacions fotografiades.

També es presenta en públic, en
aquest cas avui dimecres, l’anual
recopilatori dels treballs de recer-
ca que porten a terme els estu-
diants del segon curs de batxille-
rat dels centres acadèmics de la co-
marca. El llibre presenta prop de
mig centenar dels millors estudis
realitzats per alumnes de disset
instituts del Bages, una selecció
que ha estat realitzada pel Centre
de Recursos Pedagògics del Bages
amb el patrocini del Consell Co-

marcal del Bages, el Consorci del
Bages per a la Gestió de Residus,
la Fundació Universitària del Ba-
ges i Aigües de Manresa.

Un treball que mereix menció
especial és Elements i recursos mi-
nerals. Aplicacions i reciclatge, que
inclou un disc compacte. El volum
elaborat per Joaquim Sanz, direc-
tor del Museu de Geologia Valen-

tí Masachs de Manresa, i l’enginy-
er tècnic de mines Oriol Tomasa,
ofereix un centenar de fitxes que
exposen les propietats d’elements
i recursos minerals i les seves apli-
cacions, així com el reciclatge ne-
cessari en cada cas.

La nit que van ploure bitllets i al-
tres històries de Martorell és l’aplec
de catorze reportatges periodístics
i dos relats de ficció de Jordi Ben-
avente amb la vila del Llobregat
com a protagonista. Episodis de la
història local ben presents en la
memòria col·lectiva de la ciuta-
dania. Per al públic infantil, Ze-
nobita publica Florinda, la vaca
pallassa, un encàrrec de l’Asso-
ciació Catalana d’Escoles de Mú-
sica que incorpora un CD amb les
cançons d’aquesta cantata.
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 SANT JORDIFALTEN 5 DIES 

MANRESA. Avui.
Presentació de Treballs de recerca
d’alumnes de batxillerat del Bages.
Curs 2011-2012 (Zenobita), recull
dels treballs dels alumnes de 2n de
batxillerat de 17 instituts del Bages.
A les 19 h, a l’auditori de la Fundació
Caixa Manresa. A càrrec de Marcel
Coderch, professor honorífic de la
Universitat Politècnica de Catalunya
i autor del pròleg, que impartirà la
conferència Economia, energia i
natura.

SÚRIA. Avui.
Presentació del llibre La grandària
del món, a les  20 h al saló de
sessions de la Casa de la Vila. Amb
la presència dels autors, Jaume
Capsada, Cecília Duarri i Ester Llobet,
autors d’aquest volum sobre la
història de Palà de Torroella.

MANRESA. Avui.
Presentació de La xenofòbia a
Catalunya (Edicions de 1984), de
Xavier Rius. A les 19 h, a la
delegació del Col·legi Oficial de
Treball Social de Catalunya.

SANT VICENÇ DE CASTELLET.
Avui.
Presentació d’El secret del meu
turbant (Columna), de Nadia Ghulam.  
A les 20 h, a la biblioteca municipal
S. Vives Casajuana. 

PRESENTACIONS
Jo sóc crític amb la meva gene-

ració, i el llibre és un homenatge a
la dels meus pares. Ells van fer
grans sacrificis, van oblidar la
guerra i van treballar perquè a
nosaltres no ens faltés res. Però
nosaltres vam ser arrogants, els
vam voler explicar què havia estat
la guerra, sense haver-la viscut. El
que m’estranya és que les esquer-
res han renegat d’aquests valors de
treball i sacrifici, els han etiquetat
de conservadors, quan la realitat és
tota la contrària, aquests són els va-
lors de les classes populars i tre-
balladores europees.

Ara som menys solidaris?
Més individualistes, més con-

sumistes... I el més trist és que hi
hagi qui ha teoritzat les bondats
d’aquest individualisme. Però el
cert és que el grup cada cop pesa
més, ja sigui la família, la ciutat, la
regió econòmica, l’estat...

No és un contrasentit?
Des d’Europa hem comès l’er-

ror de creure que tot és global, però
per defensar la globalitat cal re-
forçar els vincles locals, allò proper.
Només així pots fer-te fort i sortir
al món.

Altre cop la família.
Avui en dia s’ha donat carta de

naturalesa a famílies d’orígens di-
ferents dels tradicionals, però això
no impedeix que hi hagi un nucli,
que aporta una força molt gran, i
ajuda a defensar-se contra la crisi. 

Com era la Girona dels anys 50
i 60 del segle passat?

Hi havia l’oficial, grisa i negra,
d’administracions franquistes i
Església. I la subterrània, molt vi-
tal, plena d’olors i colors, de nens,
que es va anar imposant de mica
en mica, com en altres ciutats.

I pel títol es pot deduir que era
una Girona d’una època millor
que l’actual?

Jo sóc més feliç ara que abans,
però m’agrada el títol. La dels nens
és una felicitat més primària, ex-
plosiva, de contacte amb la natu-
ra. Ara tinc una felicitat més ra-
cional, pausada, profunda... No
sóc esclau de la nostàlgia.

Són els d’ara bons temps per a
la llengua catalana?

Són uns temps difícils per a la
cultura, en general, i per a la nos-
tra llengua, en particular. Tinc la
sensació que hi ha hagut retro-
cessos a la grans ciutats.

Del periodisme, n’hem d’es-
perar que posi ordre en la narra-
ció d’aquests temps convulsos?

Com més notícies, més plata-
formes i més rapidesa hi ha, més
necessitat tenim del periodisme i
dels periodistes, d’algú que sinte-
titzi, es documenti i avali.

No són poques les veus que de-
nuncien que l’empresa periodís-
tica s’ha menjat el periodisme.

Vivim un període de transició. A
Catalunya i Espanya, s’està matant
els mitjans tradicionals abans
d’hora. Però el nou món no acaba
d’arribar: hi ha la tècnica, però no
el model periodístic dels mitjans
que han de venir. Jo crec que s’im-
posaran els mitjans que seran co-
munitats de serveis, que vendran
diaris, revistes, llibres... i seran
una marca cultural.
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VE DE LA PÀGINA 32 L’art urbà de Manresa i
els usos dels minerals són
els plats estrella de Zenobita

L’editorial de la capital bagenca presenta un llibre de fotografies que
recerca les mostres creatives disperses en l’espai públic de la ciutat
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Deu històries amb l’amor com a
protagonista omplen les pàgines
del recull de contes amb què l’As-
sociació Cultural Totlletres fa la
seva aportació a la celebració de la
festa de Sant Jordi a Manresa. El
col·lectiu fundat fa uns mesos a la
ciutat, arran d’un taller d’escriptura
impartit per Fanny Arambilet a la
biblioteca del Casino, realitzarà d’a-
questa manera la seva segona ac-
tivitat pública després d’aplegar

vint-i-cinc persones durant la pas-
sada Fira de l’Aixada amb una
proposta consistent en escriure
un relat improvisat durant el matí.

Unes quantes històries d’amor se
suma a la llista de novetats factu-
rades de la Catalunya central amb
la desena de contes escrits per
Pau Álvarez (Metamorfosi subtil),
Ricard Closa (La creu del rec), Ma-
ria Rosa González (La fugida), M.
del Carme Huch (La finestra),
Francesc Lineros (Despertar), M.
Carme Martín (Una estació i dos
trens), Montserrat Morera (Tahití,
1880), Maria Assumpció Piquer
(L’Emily), Jaume Piquet (Amor en
masculí, encara que no l’entengu-
is) i Laia Sarri (El secret més ben gu-
ardat).

Jaume Piquet escriu en el text de
presentació del volum –prologat
per Arambilet– que Pessoa tro-
bava que escriure i llegir sobre
l’amor «ens fa febles, vulnerables
i tal vegada ridículs», però més en-
cara es pateixen aquestes qualitats
«si no ho fem». Amb aquest ànim
ha emprès el grup l’escriptura dels
relats inèdits al voltant de l’amor i
el seu antònim, el desamor. Una
desena de narracions que seran a
l’abast dels lectors el dia de Sant
Jordi, dilluns vinent, en la parada
que Totlletres instal·larà al Passeig
Pere III. El llibre es podrà adquirir
al preu de 5 euros en aquest punt
de venda, un euro més per aquells
que se’l quedin juntament amb
una rosa. 
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El primer llibre de l’entitat
manresana es podrà adquirir
dilluns vinent a la parada
instal·lada al passeig Pere III



Totlletres s’estrena per Sant Jordi amb
un aplec de deu relats sobre l’amor

L’escriptor barceloní David Mar-
tí presentarà aquesta tarda (19 h,
entrada lliure) la novel·la La met-
gessa de Barcelona a la Llibreria El
Racó de les Paraules, de Sant Joan
de Vilatorrada. L’obra s’ambienta
a l’edat mitjana i presenta un seguit
de personatges que pugnen per
aconseguir el Llibre de les Essèn-
cies, un tractat erudit escrit pels ho-
mes i les dones més sàvies. Martí
es va donar a conèixer com a fa-
bulador fa dos anys amb Les brui-
xes d’Arnes, un dels exemples de
narrativa històrica que han fet
més fortuna en els darrers temps
a la literatura catalana.
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David Martí parla
de «La metgessa
de Barcelona»,
avui a Sant Joan
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