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El Cartellà Rock celebrarà dissabte la seva 18a edició, amb els grups
Silverflame, Zepp Mood i la recuperada The Cartellà Rock Band

Cartellà és rock
Xavier Castillón
CARTELLÀ (SANT GREGORI)

El Cartellà Rock, la gran
festa popular del rock gironí, celebrarà dissabte la
seva 18a edició a les escoles de Cartellà (23 h), com
sempre amb entrada gratuïta. Organitzat per l’associació Le²X, el Cartellà
Rock arriba a la majoria
d’edat i “tanca un cicle”
amb un triple concert que
estarà protagonitzat pels
grups Silverflame, Zepp
Mood i The Cartellà Rock
Band, la macrobanda formada per vint músics de
diferents formacions gironines que, sota la direcció
musical del bateria Jordi
Vila, tocarà una selecció
de grans temes clàssics i
actuals del millor rock.
The Cartellà Rock Band
torna a l’escenari on va
néixer fa sis anys, després
del parèntesi del 2017. En
aquesta edició estarà formada per Manel Rost, Nuri Mancebo, Arnau Coderch, Marc Corso i Sheila
Endekos, com a vocalistes; Lluís Figueras, Jordi
Turon, Jep Vilaplana,
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Tornen els
‘Llibràlegs’ a les
biblioteques

Torna una nova edició dels Llibràlegs, i ja en serà la quarta,
a Temporada Alta. La trobada
és en una biblioteca –la primera, avui, la Carles Rahola
(20.30 h, 3 euros)–, on el poder dels llibres i les emocions
vinculades a la paraula són els
principals protagonistes.
Aquesta edició és cent per
cent femenina, amb quatre
autores de referència com
són Marta Buchaca, Clàudia
Cedó, Daniela Feixas i Carla
Torres; l’artista Leo Castro
com a directora i Cristina Cervià i Meritxell Yanes com a intèrprets. D’altra banda, dilluns
Jordi Oriol es va convertir en
el primer semifinalista del Torneig de Dramatúrgia. ■ J.C.L.
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Inauguren el
simposi Maria
Aurèlia Capmany

Silverflame ■ IVAN LLUÍS

Organitzat per
l’associació Le²X,
el Cartellà Rock
arriba a la
majoria d’edat i
“tanca un cicle”

Lluís Morilla, Oriol Cardona i Jepi Castilla, com a
guitarristes; Aleix Pagès,
Anna Fuster, Xevi Pasqual, Javi Galván i Gerard
Llavero, com a baixos; Jordi Vila, Marc Marquès i Toni Molina, com a bateries, i
Miquel Brugués i Albert
Casellas com a teclistes.

Pel que fa a Silverflame,
aquesta potent banda de
rock, formada per músics
de la desapareguda Banda
del Yuyu –Vilaplana, Turon, Galván i Vila– i la cantant Sheila Endekos, presentarà al Cartellà Rock el
seu primer disc, l’autoeditat First Flight (2018).

Zepp Mood és la nova
banda de Nuri Mancebo
(veu), Lluís Figueras (guitarra), Anna Fuster (baix)
i Marc Marquès (bateria),
dedicada sobretot als clàssics de Led Zeppelin. El
presentador del Cartellà
Rock serà Arnald Garcia,
cantant de Sexy Toys. ■

La Càtedra Ferrater Mora, en
col·laboració amb la Institució
de les Lletres Catalanes i la
UB, inaugura avui a Barcelona
el Simposi Trias sobre Maria
Aurèlia Capmany (Barcelona,
1918-1991). Al simposi, que és
l’acte acadèmic central de
l’Any Maria Aurèlia Capmany,
es farà una repassada a
l’aportació de Capmany a les
lletres catalanes, però també
a alguns aspectes menys coneguts del seu pensament, la
seva filosofia. En el congrés
prendran part alguns dels especialistes més reputats en la
seva obra. ■ J.C.L.

Ed Vere, a la Setmana
de l’Àlbum a Girona
L’il·lustrador anglès
obre avui quatre dies
d’activitats, que es
clouran amb una fira
X. Castillón
GIRONA

El Festival Gollut creix

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El 5è Festival Gollut ha clausurat la seva edició més participativa amb una xifra provisional de 1.650 espectadors,
quan falten encara cinc sessions especials per acabar
l’esdeveniment. Noms propis

com la productora Isona Passola (a la foto) i el fotoperiodista Kim Manresa han rebut
reconeixements del festival
per la seva trajectòria i diversos autors han participat en
els col·loquis i cinefòrums

amb els espectadors. Per una
altra banda, el palmarès
d’aquesta cinquena edició es
va fer públic en la sessió de
clausura dissabte passat al
Cinema Catalunya de Ribes
de Freser. ■ J.C.L.

L’il·lustrador anglès Ed
Vere (Londres, 1973),
creador de Max el valent i
Com ser un lleó, oferirà
aquest matí una xerrada i
un taller a la biblioteca
Carles Rahola de Girona
(10 h), on presentarà el
projecte Power of Pictures, que promou amb èxit
l’ús dels àlbums il·lustrats
com a eines educatives en
l’educació primària del
Regne Unit. Aquesta serà

El lleó d’Ed Vere ■ E.V.

la primera activitat a Girona de la Setmana de l’Àlbum, un “festival literari i
visual” promogut per diverses editorials a Barcelona i altres punts del país.
Avui també tindrà lloc a
la Rahola una xerrada del

pedagog, editor i escriptor
Joan Portell (11.45 h) i, a
la tarda, a la Facultat
d’Educació i Psicologia de
la UdG, hi parlarà la professora Lara Reyes-López,
membre del grup de recerca Gretel de la UAB, sobre
educació literària (16 h).
Divendres s’inaugurarà
una exposició d’àlbums illustrats a la biblioteca Carles Rahola (18 h), amb un
acte en què intervindrà la
presidenta del Gremi de
Llibreteres, Maria Carme
Ferrer. Dissabte (10 a 19
h) tindrà lloc a la plaça Miquel Santaló la Fira de l’Àlbum, amb parades de llibres, il·lustradors, rondallaires, etc. ■

