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n La tercera edició del cicle de 
concerts Mmm’agrada Girona ha 
reprès la programació amb 
l’anunci de l’actuació del grup gi-
roní Ojos Pardos. La banda de 
pop-rock, nascuda el 2019, puja-
rà a l’escenari del Centre Cívic Ter 
el proper 21 de març, després 
d’haver penjat el cartell de «sold 
out» amb la cinquantena d’entra-

des exhaurides el mateix dia. 
La iniciativa, promoguda per 

l’associació Mmm’agrada, va néi-
xer per a crear un espai professi-
onal per músics del territori giro-
ní. Alhora, es tracta d’un projecte 
de dinamització cultural i d’in-
clusió de la diversitat funcional 
del territori,  que treballa per a po-
sar en valor el talent artístic i ga-
rantir l’accés universal i efectiu als 
seus esdeveniments a persones 
amb diversitat funcional. 

També s’ofereix com a plata-
forma per a professionals de les 
arts escèniques i plàstiques, i per 
a entitats del territori que vulguin 
explicar la seva tasca social. 

Mmm’agrada reprèn l’activitat 
amb totes les entrades venudes

M.C. GIRONA

u El projecte vol posar en 
valor el talent artístic i garantir 
l’accés universal a persones 
amb diversitat funcional

n La segona edició de la iniciati-
va Sala Cat ha programat concerts 
a les sales gironines La Mirona, 
Sunset Jazz Club i l’Alternativa, 
tres espais que acolliran un total 
de nou actuacions en directe. 

Paxòfon, Kumbara, Itaca Band 
i SERCH + Rooms oferiran con-
certs a La Mirona; Bratia -que ha 
programat dos concerts- i Duot 
ho faran al Sunset Jazz Club i La 
Tosca Brava i El Chaman Rumbe-
ro i les Rumberes actuaran a l’Al-
ternativa. 

El projecte, impulsat per l’As-
sociació de Sales de Concerts de 
Catalunya i el Departament de 
Cultura, arrencarà el 3 d’abril i 
s’allargarà fins a la segona quin-
zena de juny de 2021. En aquesta 

segona edició hi ha programats, 
de moment, prop de 90 concerts 
a 48 sales de 19 ciutats del territo-
ri català. La programació està for-
mada, a falta de confirmar més 
concerts en els propers dies, per 
gairebé una setantena d’artistes.  

A través d’un comunicat, l’As-
sociació de Sales de Concerts de 
Catalunya ha assenyalat que les 
sales de concerts són «un dels es-
pais de cultura que més han patit 
la crisi de la pandèmia de la Co-
vid-19», a partir d’on ha destacat 
que «moltes d’elles estan amb la 
persiana abaixada des del mes de 
març de l’any passat i moltes d’al-
tres només es poden plantejar 
obrir per fer programació de con-
certs si és sota el paraigua de pro-
jectes com el Sala Cat, que reben 
ajudes públiques i privades per a 
la seva realització».

Tres sales gironines en 
la segona edició de la 
iniciativa Sala Cat
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u La Mirona, el Sunset Jazz 
Club de Girona i l’Alternativa 
de la Bisbal acolliran un total 
de nou concerts

n El Departament de Cultura ce-
lebrarà, al llarg d’aquest any 2021, 
el centenari del naixement de la 
pedagoga i escriptora Teresa Juvé 
amb l’objectiu de donar visibili-
tat a la seva trajectòria vital i alho-
ra divulgar la seva obra. 

L’Any Teresa Juvé comptarà 
amb la complicitat i la implicació 
d’una autora que, amb cent anys 
recent complerts, acaba de publi-
car la seva darrera novel·la, El de-
gollador de Vallvidrera. La com-
memoració va arrencar, de fet, el 
7 de febrer amb motiu de l’aniver-
sari de l’escriptora, amb una ce-
lebració a Palafrugell acompa-
nyada per la consellera de Culu-
ra, Àngels Ponsa. En la presenta-
ció de l’Any Teresa Juvé, Ponsa ha 
celebrat que la commemoració 
es pugui dur a terme amb la pre-
sència de l’autora, alhora que ha  
remarcat, a més, que l’escriptora 
segueix «activa» literàriament, i 
ha posat l’accent «en la lluita de 
Juvé pels drets i les llibertats, per 
la cultura i per les dones».  

El programa d’activitats està 
en fase de construcció, segons ha 
exposat el comissari de l’Any Te-
resa Juvé, Toni Terrades, tot i que 
ja s’han definit els eixos i les acti-
vitats que s’inclouran. En aquest 
sentit, l’Any Teresa Juvé desplega-
rà dues rutes literàries per la Bar-
celona de finals del segle XVI, l’es-
cenari de les novel·les La trampa 
i L’arbre trencat, i estrenarà una 
exposició itinerant de petit for-
mat que girarà per biblioteques 

del país a partir de l’abril. La mos-
tra recorrerà la trajectòria vital i 
literària de l’autora, des del seu 
Madrid natal, passant per l’exili, 
l’amor a la pedagogia i el compro-
mís polític, l’obra literària, «l’hu-
manisme i el llegat vital», en ex-
pressió de Terrades. D’altra ban-
da, la commemoració inclourà la 
producció d’un espectacle, Flai-
re de Lilàs, amb Maria Jesús Lle-
onard acompanyada per un pia-
nista, i  la llibreria Ona de Barce-
lona també oferirà una petita 
mostra dedicada a Teresa Juvé.  

Per la seva banda, el director 
de la Institució de les Lletres Ca-
talanes, Oriol Ponsatí-Murlà, ha 
parlat de l’escriptora com una «fi-
gura cabdal, singular, una veu re-
alment molt única en el marc de 
les lletres catalanes». «Tot aques-
ta densitat de vida es tradueix en 
la seva obra literària», ha afegit, 
referint-se en concret a la saga de 
llibres protagonitzats pel porta-
veu reial Plagumà, i els seus per-
sonatges «amarats de tots els va-
lors que han caracteritzat la seva 
vida: el compromís amb la digni-
tat humana i amb la justícia».  

D’altra banda, el comissari de 
l’Any Teresa Juvé ha subratllat que 
l’escriptora està sent part activa 
de l’organització de la comme-
moració. «Comptem amb la 
col·laboració total i absoluta de 
Teresa Juvé», ha manifestat, rela-
tant també la «implicació» de 
l’autora en la revisió de textos i 
materials que estan preparant 
per celebrar l’efemèride. 

L’Any Teresa Juvé posa en valor el llegat 
de l’escriptora en l’any del seu centenari
u L’escriptora, establerta a Esclanyà, presentarà divendres a l’Ajuntament de Begur la seva darrera novel·la, «El degollador 
de Vallvidrera», i l’alcaldessa li farà entrega de la Medalla Centenària commemorativa amb motiu del seu 100è aniversari

ACN. BARCELONA

Teresa Juvé, en una imatge d’arxiu. MARC MARTÍ

Presentació de la seva última novel·la el 
proper divendres a l’ajuntament de Begur 

La Sala de Plens de l’Ajunta-
ment de Begur acollirà diven-
dres un acte de reconeixement 
a Teresa Juvé, convocat per la 
Regidoria de Cultura, amb l’ob-
jectiu de retre homenatge a 
l’escriptora i veïna d’Esclanyà. 
En el marc de l’esdeveniment, 
Juvé presentarà públicament El 
degollador de Vallvidrera, la 

seva darrera novel·la i la vuite-
na entrega de la sèrie del Por-
tantveus del Rei. 

L’acte comptarà amb la pre-
sència de l’alcaldessa de Begur, 
Maite Selva; la regidora de Cul-
tura, Gemma Coll; el president 
del Consell Comarcal del Baix 
Empordà, Joan Loureiro; el di-
rector de la Institució de les Lle-

tres Catalanes, Oriol Ponsati-
Murlà; el president de la Funda-
ció Pallach, Josep Maria Soler, i 
l’editor de l’Editorial Meteora 
Jordi Fernando.  

Per la seva banda, l’alcaldes-
sa de Begur li farà entrega de la 
Medalla Centenària commemo-
rativa amb motiu del seu 100è 
aniversari.  DDG. BEGUR


