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Mishima és el grup
convidat de l’any a les
Havaneres de Calella

Ray Loriga rep el
premi Alfaguara per
l’obra «Rendición»

■ Mishima actuarà a la pròxima
edició del festival Ítaca en el marc de
la cantada d'havaneres que anualment té lloc a Calella de Palafrugell.
Segons ha informat l'organització
de la cita, la banda liderada per David Carabén pujarà a l'escenari de la
platja de Port Bo el  de juliol. El
quintet debutarà així a l'Ítaca després de la publicació del seu nou
disc, Ara i res, prevista per al pròxim
maig i que és el vuitè de la seva trajectòria. D’altra banda, l'organització també ha informat que la pujada
al Castell del Montgrí, que forma
part tradicionalment del programa,
inclourà una actuació al final del recorregut que comptarà amb Pau
Riba i Guillem Roma. DDG GIRONA

■ L'escriptor madrileny Ray Loriga
ha guanyat la XX edició del Premi
Alfaguara de novel·la per Rendición, una història molt literària,
«kafkiana i orwelliana sobre l'autoritat i la manipulació col·lectiva». El
premi té . euros de dotació.
Elena Poniatowska, presidenta del
jurat, va donar ahir a conèixer el
premi concedit a aquesta novel·la,
que és «una paràbola de les nostres
societats exposades a la mirada i judici de tothom». «Sense caure en
moralismes, a través d'una veu humil i reflexiva amb inesperats cops
d'humor, l'autor construeix una
rondalla lluminosa sobre el desterrament, la pèrdua, la paternitat i
els afectes». EFE MADRID

Martí Gironell i Bàrbara Julbe. MARC MARTÍ
LITERATURA

Bàrbara Julbe presenta la seva primera novel·la,
centrada en la pèrdua d’un fill durant l’embaràs
■ La periodista banyolina Bàrbara Julbe va presentar dimarts a la Casa
de la Cultura de Girona el seu primer llibre, On em portin els ametllers,
on novel·la la pèrdua d’un fill als cinc mesos i mig de gestació. Julbe, a
qui el llibre li ha servit com a teràpia per superar la seva pròpia experiència, va estar acompanyada de l’escriptor Martí Gironell i va comptar
amb l’acompanyament musical de la soprano Mònica Orpí i el pianista
Robert Fàbrega. Durant la presentació, es van llegir alguns fragments
del volum i l’autora va explicar el procés de creació de la novel·la, que
la va portar fins a Mallorca (illa a la qual se sent molt vinculada) i a recrear alguns episodis de la Guerra Civil. L.F.G. GIRONA
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Col·leccio Thyssen a
Madrid fins al maig

Nou concurs de
discjòqueis a Girona

■ El BOE va publicar ahir una ordre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per la qual garanteix
la col·lecció privada de Carmen
Thyssen dipositada al museu
Thyssen de Madrid fins al proper
 de maig, un mes més del termini que s'han donat l'Estat i ella per
acordar el futur d'aquests quadres. El valor econòmic garantit és
de .., . EFE MADRID

■ Un concurs de discjòqueis
emergents d’Espanya, presentat
ahir a Girona, premiarà el guanyador amb una actuació al festival Arenal Sound , així com
una matrícula per al diploma en
producció de música electrònica
de l'escola EUMES. El guardó cobreix les despeses d'estada de vuit
mesos al centre gironí i un xec de
. euros. EFE GIRONA

Els manaies de Sant Daniel
recreen cinc vestits a partir
del model perdut l’any 1931
Cinc persones desfilaran amb la vestimenta recuperada i amb

la cara tapada demà divendres, a la processó dels Dolors de Banyoles
DANIEL BONAVENTURA GIRONA

■ L’Associació Manaies de Sant
Daniel estrenarà demà divendres
a la processó dels Dolors de
Banyoles els cinc vestits de manaia confegits a partir del seu antic
model tradicional desaparegut
arran de la prohibició, el , de
les manifestacions religioses al carrer per part del règim republicà.
Xavier Masgrau, de la junta de
l’Associació Manaies de Sant Daniel, ha explicat que els vestits
s’han elaborat a partir de fotografies de Valentí Fargnoli dels antics
manaies, ja que no es va conservar

El nou vestit dels manaies.

cap d’aquelles indumentàries. Els
Manaies de Sant Daniel existien
des del .
L’empresa banyolina Alma Cubrae ha elaborat les parts metàl·liques i de cuir de l’uniforme, mentre que la roba ha anat a càrrec de
la dissenyadora Goretti Puente.
«Només seran portadors gent
que hagi participat en campanyes
solidàries», diu Masgrau, i explica
que es desfilarà «amb la cara tapada, com es feia abans, perquè és
un gest penitencial, no vanitós».
Els manaies de Sant Daniel desfilaran l’any vinent a Besalú.

