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CALÇOTADA POPULAR
VALLS - ANDORRA LA VELLA

DIUMENGE 
18 DE MARÇ DEL 2018

Ajuntament de Valls

A LA PLAÇA DEL POBLE, 
A PARTIR DE LES 13 H

Preu: 7 €
Inclou: 10 calçots (IGP calçots de Valls)
1 terrina de salsa
1 pam de botifarra (sense gluten ni lactosa)
1 llesca de pa 
Vins (DO Tarragona)
1 pitet commemoratiu

Aniversari

Cant

El Museu Carmen Thyssen 
Andorra celebra divendres el 
primer aniversari amb una 
jornada de portes obertes a 
l’exposició Allées et venues. A 
banda de l’oli de Gauguin que 
dona títol a la mostra, a l’antic 
hotel Valira s’hi exposen obres 
de Sisley, Pissarro i Nolde, així 
com l’espectacular Vista de la 
Carrera de San Jerónimo, que 
fa 4,5 metres de llargada.

El grup Andchor, integrat per 
una desena de veus d’entre 
els 15 i els 17 anys, s’estrena 
diumenge amb un concert 
que tindrà lloc a l’església de 
Sant Pere del Pas de la Casa. 
Formats als Petits Cantors i 
dirigits per Catherie Metayer, 
Andchor inclou tenors, barí-
tons, baixos i una mezzoso-
prano, i el programa conté 
peces de Mozart, Verdi, Men-
delssohn, Lennon i Cohen.

Portes obertes 
al Thyssen

El grup Andchor 
s’estrena al Pas

S’acosta Sant Jordi i a les edito-
rials els entren les presses. Ho 
comprovaran si fan una miradeta 
a l’agenda, carregada de presen-
tacions a partir exactament de di-
marts que ve: els honors els farà 
Antoni Caus, filòleg, casteller, 
narrador (La síndrome de l’escala) 
i ara també poeta, el 20 de març a 
La Fada amb Repetició i diferència, 
el seu primer poemari que veu la 
llum. Gabriel Fernández exerci-
rà de mestre de cerimònies, i els 
que l’han llegit asseguren que ens 
trobem davant del fenomen poè-
tic de l’any, per no dir de la dèca-
da. Si exageren o no, ho sabrem 
dimarts.

La segona cita serà l’endemà 
amb Ludmilla Lacueva, a qui fins 
ara coneixíem en la faceta d’his-
toriadora (Els pioners de l’hostale-
ria andorrana) i biògrafa (L’home 
de mirada clara), i que ara s’estre-
na en la ficció pura amb Mort sota 
zero, un thriller amb assassí en 
sèrie a dintre ambientat a Soldeu 
(!?) i que afegeix un altre policia, 

el comissari Cerni Llop, al nostre 
ja concorregut panteó de polis li-
teraris. La presentació tindrà lloc 
a l’hotel Cèntric de la capital amb 
un amfitrió d’excepció: Benjamí 
Rascagneres, comissari i cap de la 
policia judicial. 

L’última novetat absoluta –de 
moment– és La capsa de música, 
la segona novel·la d’Agustí, gui-
onista (Club Piolet) i autor dra-

màtic (Fred). Franch reincideix 
en el gènere fantàstic amb què va 
debutar a la ficció (Wicca), però 
ara amb un relat d’anticipació 
a compte de dos nois –Teresa i 
Enric– que es desperten el 2048, 
vint anys després d’haver caigut 
en coma. El presentarà el 5 d’abril 
a la Biblioteca Nacional, acompa-
nyat de l’editor de Mesclant, Àn-
gel Dalmau.

Entremig, David Arrabal des-
filarà el 21 de març per la Bibli-
oteca Universitària de Sant Julià 
amb La noche roja, el seu primer 
poemari. I tot i que no és estricta 
novetat, Manel Gibert compareix 
avui al restaurant Paisatges de la 
Seu amb el primer recull de relats: 
es titula Vertigen, el va publicar a 
la tardor, i el presenten Txema 
Díaz-Torrent i Isidre Domenjó.

Arrenca la marató de Sant Jordi
Antoni Caus, Ludmilla Lacueva i Agustí Franch compareixen amb novetat sota el braç
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Tres autors i tres novetats: Caus (‘Repetició i diferència’), Lacueva (‘Mort sota zero’) i Franch (‘La capsa de música’).
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