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Dins i fora de l’aula, Vicenç
Huedo és un mestre. Ho és
per deformació professio-
nal, perquè ja fa quasi
trenta anys que exerceix
de professor a l’Escola Mu-
nicipal d’Art de Girona
(EMA), però també per vo-
cació, perquè mai deixa
d’interrogar-se sobre això
que d’altres qualifiquen de
talent i ell en diu aprofita-
ment, enginy o experi-
mentació per descobrir les
maneres fortuïtes, delibe-
rades o capricioses per les

quals damunt el paper un
guixot pot ser transfor-
mat en un cop d’aire, el
mur d’una casa o la cara
d’una persona estimada.

Fa un any, va posar or-
dre a aquestes provatures,
fruit d’anys d’aprenentat-
ges i errors, al llibre Cent
maneres de dibuixar un
arbre, en què explorava
totes les tècniques possi-
ble per representar de for-
ma convincent un tronc
amb el seu brancatge ser-
vint-se d’eines senzilles i
casolanes (llapis, carbo-
net, esfumí, esponja, tin-
ta, aigua). Ara exposa,
fins al 20 de novembre,
les mateixes cent làmines
a La Mercè, una rere l’al-
tra, com en una lliçó ober-
ta a tocar de l’aula on con-
tinua fent classe. ■

E.V.
GIRONA

a L’artista i professor
de l’EMA exposa cent
obres d’una sèrie
didàctica a La Mercè

Lliçó de Huedo
al voltant d’un
dibuix d’arbre

Vicenç Huedo, en la presentació del llibre ‘Cent maneres de
dibuixar un arbre’, el desembre de l’any passat ■ LLUÍS SERRAT

El grup Plus 65, format per
actors i actrius de més de 65
anys, obre, avui, amb Sense
pietat la mostra de teatre
amateur a l’Ateneu de Celrà
(18 h, 5 euros; abonament de
10 euros per a tota la mostra).
L’obra està basada en Dotze
homes sense pietat, de Regi-
nald Rose. La mostra conti-
nuarà el 18 d’octubre amb Li-
sístrata, de Quantus Teatre, i
el 25 d’octubre amb Criatures,
de l’Elenc Santperenc. Les
properes mostres organitza-
des dins la Campanya de Tea-
tre Amateur tindran lloc a Cal-
des de Malavella, Vidreres,
Sant Gregori i Corçà. ■ X.C.

Els cors de l’escola Claudefau-
la obriran, avui, el tercer cicle
Girona Coral de l’Auditori de
Girona, amb el concert No-
més Bach (12 h, 5 euros), amb
la direcció de Quim Bonal. El
programa inclourà obres sa-
cres i peces instrumentals de
Bach i la cantata Christ lag in
Todesbanden, amb un quartet
de flautes, sextet de cordes i
baix continu i els solistes Mar-
ta Cruz (soprano) i Jaume
Lleixà (baix). El cicle Girona
Coral inclourà uns altres tres
concerts, tots els diumenges
d’octubre: el cor Filharmonia,
el dia 11; l’escola coral del con-
servatori Isaac Albéniz, el dia
18, i la coral del GEiEG, el dia
25, amb el concert titulat
La gallineta. ■ REDACCIÓ

Plus 65, a la
mostra de teatre
amateur de Celrà

MÚSICA
Claudefaula obre
el cicle Girona
Coral a l’Auditori

TEATRE

La segona edició del Premi
Internacional Memorial
Walter Benjamin ha guar-
donat el treball Els cants
de l’èxode. Figuració poè-
tica de l’exili republicà de
1939, de Jordi Julià, en
un acte que es va celebrar
ahir al Museu Memorial de
l’Exili de la Jonquera.

Els cants de l’èxode. Fi-
guració poètica de l’exili

republicà de 1939 és una
aproximació a la poesia
escrita lluny de la penín-
sula Ibèrica durant bona
part del segle XX, i consti-
tueix un intent per com-
prendre com els expa-
triats van saber formular
literàriament, gràcies a
l’adopció i actualització
de procediments i imat-
ges tradicionals i a la crea-
ció de nous recursos, una
de les situacions huma-
nes més antigues i, alho-
ra, un lloc comú de la his-
tòria de les idees i de la
cultura, com és l’exili.

El jurat ha valorat que
el treball assagístic tracta
la qüestió de la producció

poètica a l’exili des d’una
perspectiva interdiscipli-
nària i amb els paràmetres
de la literatura compara-
da. El text de Jordi Julià
destaca, segons el jurat, a
bastament per la seva eru-
dició i per l’aparell crític
que el sustenta: “Aquesta
combinació fructífera –se-
gons el jurat– de teoria i
coneixement erudit es fa
palesa en la manera que
l’autor teixeix vincles i
connexions diversos entre
les obres literàries escrites
en el context de l’exili re-
publicà i obres d’autors
que van experimentar al-
tres situacions d’exili en
el mateix segle XX o en

altres períodes històrics.”
Jordi Julià i Garriga és

doctor en teoria de la lite-
ratura i literatura com-
parada per la UAB. Ac-
tualment és professor
agregat de l’àrea de teo-

ria de la literatura i lite-
ratura comparada (de-
partament de filologia es-
panyola de la UAB).

El jurat ha estat inte-
grat per Francesc Abad
(artista visual), Xavier

Antich (Universitat de
Girona), Pilar Parcerisas
(comissària d’exposicions,
crítica d’art i membre del
Conca) i Àngel Quintana i
Jörg Zimmer (Universi-
tat de Girona). ■

a L’assaig de Jordi
Julià repassa la figura
poètica de l’exili
republicà de 1939

J.T.
LA JONQUERA

La poesia a l’exili,
premi Walter Benjamin

Jordi Julià, segon per la dreta, en el moment de recollir el guardó, ahir ■ EL PUNT AVUI


