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LLETRES

REDACCIÔ
Sùria

Demà  tindràiloc  a la sala d’ac
tes  de  i’ajuntamentde  Stlri.a la
presentaciô  del  1libreEisenyor
Pèsol  j altres  plantes f Cuquès de
hum,  volum  en et quai  es reedi
ten,  aplegats,  dos hlibres actual
ment  introbables  del poeta Salva
dor  Perarnau,  amb  il.lustracions
d’un  dels  més  grans  dibuixants
catalans  del  segie  XX,  Joan  G.
Junceda..

L’ediciô  es fa amb motiu  de  la
commemoracié,  enguany,  del
centenari  de! naixement  de Sai
vador  Perarnau  i és una iniciativa
de  l’Ajuntament  de  Sûria,  en
coediciô  amb l’editoriai manresa
na  Angle Editoriai.

En  l’acte, que  es farà  a 2/4 de
10 de! vespre, hi intervindran  d’u
na  banda  Josep  M. Aloy,  col.la
borador  habitua!  de  Regié7  i
especialista  en  literatura  per  a
joves,  que  presentarà  i’obra de!
poeta  en e! context de  la literatu
ra  catalana  adreçada  ais joves;
també  pariarà  Montserrat  Casti
lb,  historiadora  de l’art i estudio
sa  de i’obra de Joan  G. Junceda.

La  presentaciô  del Ilibre té  i!oc
en  e! context de  diverses celebra
cions  organitzades  entorn  de!
poeta  de  Séria —traspassat  l’any
1971—,  que  van  començar  el
gener  passat  amb  una conferèn
cia,  un curs  —a càrrec  de  Josep
Co!et—  j  un  muntatge  poètic
basat  en  !‘obra  de  Perarnau.  A
banda  del ilibre, el proper mes de
maig  es presentarà  a la Sala  del
Banc  Sanpaobo  una  exposicié
sobre  la  vida  i l’obra  del  poeta
surienc,  i el proper  mes dejuny
s’inaugurarà  un  bust  j un mural
commemoratius.

E!  senyor Pèso! j altres plantes

Amb  la xerrada  de  Flora  Grané,
membre  del Servei Civil Interna
cional  (SCI)  sobre  «Projectes  de
cooperacié  internacional»  i
camps  de  trebails,  es clou avui el
cic!e  de  tres  xerrades  organitzat
per  Bloc en què  s’han tractat  els
ternes  de  trebal!ar  i estudiar  a
l’estranger.  En  la  xerrada,  que
cornençarà  a  1/4 de  9 de! vespre
al  local de Bloc, es parlarà,  entre
d’altres,  dels  camps  de  treballs

DAVID MART1SJEZ/NavarcIes

L’Esbart  Dansaire  de Navarcles
actuarà  diumenge vinent  a Pam
pbona  convidat  pel  casai  català
d’aquesta  ciutat. Els components
del  grup  dansaire  faran  et viatge
en  autocar,  j sortiran  de Navar
des  la matinada  de  dive ndres  a
dissabte.  Entre  dansaires  i acom
panyants,  una  cinquantena  de
pèrsones  formaran  l’expediciô.
L’Esb  art  reaiitzarà  dues  actua

constitueix,  segons els impulsors
de  l’ediciô, «una petitajoia  literà
ria  i  «rtistica,  prquè  combina
magistralment  un tipus depoesia
—faules,  basades  en  animais  j
plantes—  pensada per ser entèsa
moltfàcilmentpels  infants j aihora
interessant per ais aduIts, amb les
imatges exquisides de Joan G. Jun
ceda».  El trebal!  editorial  ha tin
gut  com  a objectiu  bàsic fer  avi
nent  a un pébiic  actua!  un text  j
unes  ii,lustracions,  rea!itzats  als
anys  trenta,  i, per tant,  «fer atrac
tiu a un ptiblicjove moit avesat n la
imatge  impactant  unes il.lustra
cions  sùbtiis  j un text suggestiu,
que devien ii.iusionar d’allé més els
nois j noies defa seixanta anys».

E!  senyor  Pèsol  i a!tres plantes
va  ser editat  per la Generaiitat  de
Catalunya  l’any 1937, en  piena
guerra  civil.  Cuques  de  llum
havia  estat  publicat  i’any  1930
per  Editorial  Poliglota.  Arnbdés
volums  poètics  s’havien  editat
conjuntament  i’any 1966 en  un
volum  titulat  Plantes  j cuques de
hum.  L’ediciô actual, pren  com a
referents  les edicions  dels  anys
trenta,  tant  pel  que  fa a alguns
aspectes  formals  com  quant  ais
continguts.

Aquest  volum representa  una
mostra  d’una  de  les  vessants
creatives  de  Salvador  Perarnau,
la  poesia  per  a  infants,  perô  no
n’és  l’énica. Precisament  una  de
les  activitats que  la commemora
cié  del centenari  ha  impulsat  ha
estat  l’aplegament  de col.labora
cions  disperses  en  publicacions
catalanes  dels anys vint i trenta  i
de  la  postgu erra,  que  ha  donat
com  a  resultat  troballes  força
interessants.  De  fet,  resta  pen
dent  una  edicié  completa  de  les
obres  de  Perarnau,  una  eina

promoguts  per la Generalitat.  Els
interessats  a participar  en  aques
ta  activitat  durant  i’estiu hauran
d’adreçar-se  des d’avui i fins a! 25
d’abrii  —excepte  dissabte  i diu
menge—  al  Conseil  Comarcal
del  Bages per  agafar  un nérnero
que  donarà  dret  a passar  a! sor
teig  per  poder-se  inscriure.  E!
sorteig  es farà péblic  et 28 d’abril
i  et 5 de maig s’obrirà  el termini
per  a  les inscripcions.

cions.  Dissabte,  coincidint  amb
l’elecciô  de  la pubilla  de!  Casai
Català  de Pamplona,  interpreta
ran  quatre  bal!s. La vet!lada fina
!itzarà  amb  un dinar  de  germa
nor.  Diumenge,  diada  de  Sant
Jordi,  es farà l’actuaciô principal
al  local de l’entitat.  Aquestaserà
la  segona  sortida  de  l’esbart
navardli  fora  de  Catalunya.  La
primera  es va fer l’estiu passat  a
Portugal.

necessària  per poder  valorar  en
tot  el  seu  abast  l’aportaciô  literà
ria  d’u-n autor  que  triomfà  en els
jocs.florals  ien  aitres concursos  i
que  desplega  una intensa  activi
tat  iiterària  j intei.iectual  a  la
premsa  dels anys trenta.

Salvador  Perarnau  va deixar
una  profunda  petja  a Séria, poble
de!  quai va marxar força jove, i al
qua!  va  retornar  per  viure  e!s
darrers  anys de  la seva vida, des-
prés  de patir  un cru exili a França
entre  1939 i 1948. Havia estudiat
al  seminari  de Vic, i, després  de
treballar  a  Manresa  durant  dos
anys,  a  partir dels 23 passà a resi
dir  a Barcelona,  on es va relacio
nar  amb la intel.lectua!itat barce
lonina  dels anys vint i trenta.  Pro
c!amat  Mestre en  Gai Saber l’any
1965,  l’any segiient  el poble  de
Séria  li dedicà un homenatge  his
tôric.

Stiria recupera l’obra per a
infants de Salvador Perarnau

-  SALVADOR PERARNAU  -

Ei•senyor  Pèsol
I  aitres  plantes
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Portada del Ilibre que es presenta demà a S(iria

Amb una xerrada sobre camps de trebail, Bloc
clou e! cicle dedicat a estades a l’estranger;1]

F U N DAC I Ô
CAIXA DE
MANRESA

Sala
«La Plana
de 10m»

Ciclede
Concerts
de Primavera

Tots els concerts
començaran
ales  20 h.;0]

LA

L’Esbart Dansaire de Navarcles, convidat
a  actuar e! dia de Sant Jordi a Pamplona

CAMBRA

I  QUARTETS

Dijous 27 d’abril

Dijous 20 dabril   Concerta càrrec del Trio Novalis, amb Antonlo Ruiz Mellado
(piano), Olvido Lanza (violi) & Lito lglésias (violoncel).

Concerta càrrec del Quartet Kaplan ,amb Lev Kaplan (viol! I),
Andrea  Ceruti (viol! Il), Franck Tollini (viola) & Matthias
Weinmann  (violoncel).

Fundacié Caixa de Manresa


