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Sant Celoni

Estefania Marín

Des d’aquesta setmana ja es 
pot trobar a les llibreries el 
còmic La sonrisa del mono, 
editat per Planeta-DeA-
gostini, i amb dibuixos de 
l’artista de Sant Celoni Pol 
Cunyat, de 30 anys.

El llibre, amb guió de 
Josep Busquet, planteja 
la història  d’una peculiar 
família xinesa i se centra 

en la mirada especial de la 
filla. El còmic arrenca quan 
Li Yuan es prepara per al seu 
primer dia d’escola en el seu 
col·legi de Londres, on els 
seus pares s’han traslladat 
des de la Xina per motius de 
feina. Li Yuan odia que els 
seus pares hagin de viatjar 
per tot el món i enyora la 
seva Xina natal i, sobretot, 
haver de dur uniforme. Dar-
rere aquest plantejament 
realista, s’amaga una trama 

fantàstica que ha permès 
al dibuixant de Sant Celoni 
demostrar les seves habili-
tats amb els personatges i 
figures de l’univers fantàs-
tic. “A poc a poc, la trama 
deixa veure com la protago-
nista no és una nena normal, 
perquè té moltes dots per a 
la màgia, ni tampoc ho són 
els seus pares, que es dedi-
quen a caçar monstres arreu 
del món”, explica Cunyat. 
L’obra La sonrisa del mono 

pertany a la Línea Forum, 
una secció que l’Editorial 
Planeta adreça als lectors 
infantils i juvenils, de 12 
anys aproximadament.

Pol Cunyat va estudiar a la 
escola JOSO de còmics i es 
va especialitzar en manga i 
animació. També va cursar 
un cicle de grau superior 
d’il·lustració. El nou còmic, 
de 48 pàgines, es pot obtenir 
a les llibreries a un preu de 
9.95 euros.
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El dibuixant de Sant Celoni mostra alguns dels dibuixos que omplen les pàgines de ‘La sonrisa del mono’

El cantant Miqui 
Puig actua a 
l’Heliogàbal, a 
Barcelona
Barcelona

El músic de l’Ametlla Miqui 
Puig actua aquest dime-
cres al local Heliogàbal, de 
Barcelona, amb la proposta 
Barcelona 0-Extraradi 4. Amb 
la cita el músic vol celebrar i 
defensar la música pop que 
va caracteritzar les peces que 
cantava amb Los Sencillos. Es 
tracta d’un concert exclusiu 
amb només 100 entrades a 
la venda, en què no serà el 
mateix músic qui escollirà 
el repertori, sinó l’escriptor 
i periodista de Sant Boi del 
Llobregat Kiko Amat, que es 
declara fan de la banda des 
del primer dia, quan encara 
es deien Aullidos en el gara-
je. Al concert, que tindrà lloc 
a les 10 del vespre, Puig ofe-
rirà peces de la seva trajectò-
ria, però també alguna raresa 
i versió.

Granollers

EL 9 NOU

El Museu de Granollers dedi-
ca la primera exposició de la 
temporada a Jordi Pericot, un 
dels màxims representants 
de l’art cinètic a Catalunya. 
Es tracta d’una modalitat 
que vincula art i ciència i que 
és precursora de l’actual de 
la imatge. La mostra “Jordi 
Pericot i l’art cinètic”, que 
es fixa en la producció del 
període entre els anys 1964 
i 1984, s’inaugurarà aquest 
dijous a les 8 del vespre.

La primera proposta expo-
sitiva de la temporada vol 
acostar l’art contemporani 
i el món de les imatges als 
interessos actuals de la 

comunicació i la recerca, i 
per això, oferirà un progra-
ma d’activitats didàctiques 
per al públic escolar. De fet, 
l’art cinètic va sorgir amb 
aquesta mateixa idea  de fer 

entenedor l’art actual i fer 
participar l’espectador en 
la modalitat artística com al 
precursora de l’art interactiu. 

Jordi Pericot és llicenci-
at  en Filosofia i doctor en 

Història de l’Art per la Uni-
versitat de Barcelona. És pro-
fessor de la UAB i director de 
l’Escola Superior de Disseny  
Elisava de Barcelona. Va 
ocupar la primera Càtedra  
de Disseny de la Universitat  
Autònoma de Barcelona i ha 
estat vicerector de la Uni-
versitat Pompeu Fabra. Té 
una dilatada trajectòria en el 
camp de la producció artísti-
ca, sobretot en la recerca de 
l’art cinètic.

Ha exposat a Barcelona,  
Madrid, Bilbao i a altres ciu-
tat europees, i és autor de  
nombrosos llibres sobre teo-
ria de la imatge i el disseny.  
(Més avall us adjuntem el 
currículum ampliat de l’ar-
tista).

Cardedeu 
inaugura un 
cicle dedicat 
a l’escriptor 
Edgar A. Poe

Cardedeu

EL 9 NOU

Cardedeu inaugura el cicle 
Els 19’s de Poe, en homenat-
ge a Edgar Allan Poe, un cicle 
que acabarà al mes de gener 
de 2010. Amb aquesta pro-
posta la biblioteca vol com-
memorar el bicentenari del 
naixement d’un autor clàssic 
de la literatura universal i 
que ha estat pare de gèneres 
literaris molts actuals, com el 
terror, el fantàstic i la cièn-
cia-ficció.

La iniciativa ha sorgit per 
decisió ciutadana i ha estat 
encapçalada per l’actor de 
Cardedeu Oriol Genís i Jordi 
Costa de la Unió de Boti-
guers de Cardedeu. També 
compta amb el suport del 
Patronat Municipal de Cultu-
ra i per suposat, la biblioteca 
Marc de Vilalba.  La funció 
dels organitzadors ha estat 
la de reunir persones de 
diferents especialitats artís-
tiques (actors, escriptors, 
dissenyadors...), per portar a 
terme aquest projecte com-
memoratiu.

La presentació de tots els 
actes es farà aquest dime-
cres al centre cultural a les 
8 del vespre. Hi haurà una 
conferència a càrrec de Joan 
Solé centrada en la figura 
de l’escriptor. A continuació 
es projectaran les imatges 
de l’acció Poe, realitzades al 
Garitu, dins de la festa major 
d’enguany. 

Aquest dissabte que ve, 
continuaran els primers 
actes amb la representació 
del concurs de Microrelats 
de Poe, al balcó del pla de la 
Calma, a 3/4 de 8 del vespre, 
El mateix dia, a les 8 del ves-
pre, també al Balcó del Pla de 
la Calma, es farà la lectura 
pública de tres contes de 
Poe. Per participar en aquest 
acta cal trucar a la biblioteca 
al telèfon 93 871 14 17 o per 
correu electrònic b.cardedeu.
mv@diba.cat. Dissabte a 2/4 
de 10 s’organitzarà un sopar 
popular al carrer Teresa 
Oller. La vetllada estarà ame-
nitzada amb la música que 
diferents artistes han dedicat 
especialment al músic. L’or-
ganització posarà les taules i 
les cadires, la beguda i el pa i 
l’ambientació del carrer. Els 
participants només hauran 
de portar el menjar per com-
partir. L’organització demana 
que el menjar tingui una 
estètica inspirada en Edgar 
A. Poe, com més negre millor 
i que el vestuari sigui fosc i 
romàntic.

El llibre, ‘La sonrisa del mono’ se centra en una peculiar i fantàstica família xinesa

Pol Cunyat, de Sant Celoni, 
publica un còmic amb Planeta

L’exposició s’estrenarà aquest dijous amb la presència de l’artista

El Museu de Granollers inaugura 
“Jordi Pericot i l’art cinètic”

La primera mostra 
de la temporada 
vol acostar l’art 
contemporani al 
públic


