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TELEVISIÓ Campanades a Telecinco
amb els actors de la sèrie «Aída»
Luisma, Chema, Soraya i Barajas seran els encarregats de retransmetre
l’últim repic de l’any en l’ambient més nadalenc. 60

UNIVERSITAT DE GIRONA Mor
el professor Josep Torrellas
Un càncer s’ha endut la vida del responsable de
formació de les persones de més de 50 anys i docent del Departament de Psicologia. 49
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L’Any Espriu arriba al Regne Unit
 Les universitats de Cambridge i Londres acullen un simposi internacional sobre la figura i l’obra del poeta
ACN

LONDRES | ACN/DdG

La Universitat de Cambridge i el
Centre d'Estudis Catalans de la
Universitat Queen Mary de Londres han organitzat, al costat de
l'Institut Ramon Llull, un simposi sobre el poeta Salvador Espriu,
que va començar ahir divendres i
es reprèn durant el dia d’avui.
La reunió, iniciada a la localitat
de Cambridge, compta amb una
taula rodona sobre la traducció de
l'obra d'Espriu, a més de la conferència A Sense of Place, a Sense of
Space: The Experience of Sinera, a
càrrec del professor de la Universitat de Swansea Gareth Walters.
La jornada de tancament del
simposi tindrà lloc a la Universitat
Queen Mary de Londres, on el
poeta i traductor Miquel Desclot
dirigirà la conferència Salvador
Espriu and Music.
En relació amb la conferència,
se celebrarà el primer concert que
acull totes les cançons compostes
a partir de poemes d'Espriu, entre
les quals destaquen els poemes
musicalitzats per Alberto García
Demestres Cançó d'albada i Cançó del pas de la tarda.
Peces de Joaquim Homs, Antón
Garcia Abril, Mercè Torrents i Carles Gumí també formen part de la
programació, interpretada per la
mezzosoprano Elena Gragera i el

TELEVISIÓ

TVE estrena el
documental
«Indesinenter»

Salvador Espriu.

pianista Antón Cardó.
El Simposi Internacional sobre
Salvador Espriu és l'acte més destacat en l'àmbit acadèmic de l'exterior dins l'Any Espriu.
D’altra banda, diverses universitats del Regne Unit ofereixen estudis de llengua i cultura catalanes.
Els estudis catalans a la Universi-

tat Queen Mary de Londres, per
exemple, formen part des de fa
anys de la llicenciatura en Hispanic Studies and Catalan Languages
on, a banda dels diferents nivells
de llengua, també s'hi imparteixen
assignatures de literatura, cultura
i història catalana.
Així mateix, altres universitats
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tenen entre la seva oferta estudis
en llengua i cultura catalanes. La
prestigiosa universitat de Cambridge ofereix dos cursos de llengua i l'assignatura Introduction
to Catalan Language and Literature. També el King's College i la
London School of Economics imparteixen estudis de català.

 Televisió Espanyola (TVE) va estrenar ahir al teatre Principal d'Arenys de Mar el documental Indesinenter, dedicat a Salvador Espriu,
en el marc del centenari del naixement del poeta. Per als directors del
documental, Sergi Castelar i Carmina Roig, l'elaboració d'Indesinenter
ha significat un doble repte: «Aproximar la figura d'Espriu als espectadors de qualsevol punt d'Espanya i
intentar que en tan sols una hora es
condensi al màxim la seva obra».
Per subratllar aquest objectiu pedagògic i de difusió, a més dels apunts
biogràfics, conduïts per Agustí Pons,
el documental ofereix una selecció
recitada dels poemes més representatius. Per a la seva realització, els
directors han comptat amb la participació dels actors Joan Massotkleiner i Laia Martí, que donen veu i presència als poemes d'Espriu. Indesinenter, que en llatí significa «sense
descans» o «incansablement», és
un poema en què Espriu parla de Catalunya i de les seves aspiracions
frustrades. EFE BARCELONA
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Alt recapte al concert del Conservatori

Èxit de l’espectacle «Llegendes del musical»

 El Concert Benèfic organitzat pel Conservatori Isaac Albéniz de la Diputació de Girona i el Banc
dels aliments va recaptar prop de 1.000 kg d’aliments. En total es van recollir 500 euros que es
transformaran en 900 litres de llet, a més de 50 kg de menjar. La Sala de Cambra de l’Auditori
Palau de Congressos va ser dijous l’escenari d’aquest concert, que va comptar amb l’actuació dels
professors del Conservatori.

 La Simfònica de Corda i Cobra de Catalunya, amb l’acompanyament de luxe de les veus dels
cantants Cris Juanico i Beth, va presentar ahir, amb la Sala Montsalvatge de l’Auditori de Girona
plena, l’espectacle i disc Llegendes del musical, dedicat als grans temes de Broadway. Una gran
nit que es tornarà a repetir avui (21h), amb la concertino Elena Rey i sota la batuta de Francesc
Cassú, director de La Principal de la Bisbal.

