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La casa Lluvià, seu de la Demar-
cació de les Comarques Centrals
del Col·legi d’Arquitectes de Cata-
lunya, acull a partir d’avui fins al 4
de novembre l’exposició 20 arqui-
tectes del segle XX: retrats construc-
tivistes de Maria Picassó i Piquer.
L’acte d’inauguració (avui, a les 20
h) tindrà la presència de l’autora,

que farà un breu repàs a la seva
trajectòria i explicarà el procés
creatiu que ha seguit per elaborar
les obres que es poden veure a la
mostra.

Maria Picassó, arquitecta i
il·lustradora amb seu a Barcelona,
té una àmplia gamma de projectes
realitzats per a videojocs, llibres i
premsa a tot el món. En aquesta
mostra presenta una col·lecció de
retrats d’arquitectes que han do-
nat forma al nostre entorn amb les
seves obres. Hi combina els recur-
sos de la caricatura clàssica amb
una tècnica de composició geo-
mètrica propera al disseny. 
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La casa Lluvià mostra 20
retrats d’arquitectes entre
la caricatura i el disseny
L’exposició s’inaugurarà
avui amb la presència de
l’autora, Maria Picassó,
arquitecta i il·lustradora 
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Dos dels retrats constructivistes de Maria Picassó i Piquer

El curtmetratge documental
Moment feliç, dirigit per David Vi-
llarreal (Navarcles, 1994) i enre-
gistrat a la residència Ibada de Na-
varcles, ha aconseguit el premi del
públic al festival de cinema Psi-
curt, organitzat pel Col·legi Oficial
de Psicòlegs de Catalunya. El curt,
de 7 minuts, posa en relació in-
fants i avis a qui es demana que
expliquin quin és el moment més
feliç de la seva vida.  Es va estrenar
pel festival Clam de Navarcles, de
cinema solidari, el 2016 i quan es
va publicar a YouTube es va fer vi-
ral, compartit, entre d’altres, per
l’exconsellera Dolors Bassa i l’es-
criptor i periodista Víctor Amela.

Al Psicurt, que va tenir lloc a
Tarragona, hi van competir 290
inscrits i Moment feliç va ser votat
pel públic entre els 35 finalistes.
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«Moment feliç», del navarclí
David Villarreal, guanya el premi
del públic al festival Psicurt
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Fotograma de «Moment feliç»

L’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages ha dotat amb una grada re-
tràctil, amb noves butaques, el
Teatre Casal Cultural. L’actuació
permet millorar de manera des-
tacada la comoditat del públic i la
visibilitat de l’escenari, ja que ara
la platea tindrà pendent. La nova
estructura modifica la capacitat
de la sala, que passa de 172 a 154
seients. Aquesta millora s’estrena-
rà amb dos espectacles: el primer,
el de la cantautora Judit Nedder-
mann, el dissabte 20 d’octubre; i
després, el de l’actriu igualadina
Lloll Bertran, el dissabte 10 de no-
vembre. 

L’actuació, d’un cost total de
poc més de 73.000 euros,  s’ha exe-
cutat amb el suport de la Diputa-
ció de Barcelona, que ha aportat
una subvenció de 50.000 euros. A
banda de la grada i les butaques,
també es faran altres millores i
s’aprofitarà per renovar la imatge
gràfica de l’equipament. D’altra
banda, i al mateix temps, també
s’estrena un nou sistema de venda
d’entrades digital (a través del

portal codetickets.com) amb els
seients numerats, de manera que
a partir d’ara els espectadors tin-
dran la butaca reservada.  

Judit Neddermann presentarà
al Teatre Casal Cultural el seu ter-
cer disc, Nua, en el qual explora el
pas a l’etapa adulta mirant i inte-
gra la infància. En el concert de
Sant Fruitós, la cantautora de Vi-
lassar de Mar estarà acompanya-

da per Adrià Plana a la guitarra.
Les entrades anticipades costen 8
euros (10 a taquilla). Lloll Bertran
escenificarà El secret de la Lloll, un
conte teatralitzat amb una histò-
ria romàntica d’un comte francès
i una cupletista catalana. L’actriu
igualadina fa tots els papers de
l’auca: comèdia, cant, ball, parò-
dia... Les entrades anticipades
costen 12 euros (15 a taquilla). 
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Sant Fruitós dota amb una
grada retràctil el Teatre Casal
La millora s’estrenarà amb espectacles de Judit Neddermann i Lloll Bertran
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La cantautora Judit Neddermann
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L’actriu igualadina Lloll Bertran

L’escriptora Gemma Lienas
(Barcelona, 1951) presenta avui
(19.30 h) a la llibreria Parcir de
Manresa la novel·la El fil invisible,
guanyadora del Premi BBVA Sant
Joan. L’acte, organitzat per la De-
marcació de la Catalunya Central
del Col·legi de Periodistes i la lli-
breria Parcir, serà conduït per la
periodista Aina Font Torra. 

Amb més de 80 obres publica-
des, tant per a joves com per a
adults, Lienas uneix diferents fils
en aquesta novel·la. Un secret fa-
miliar, el descobriment d’una
científica que la història no ha tin-
gut en compte, la maternitat, la in-
fidelitat i el drama dels nens robats
són alguns dels temes pels quals
viatja El fil invisible. Hi destaquen
les tres protagonistes femenines.
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Gemma Lienas presenta avui a
la llibreria Parcir «El fil invisible»


