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Lluís Calvo, a l’esquerra, va presentar el nou llibre de David Jiménez

El poeta local és autor de ‘L’escata i el vers’, premiat a Blanes el 2011

David Jiménez presenta a Sant 
Celoni el darrer llibre premiat

Sant Celoni

Laia Coll

La serp, l’escata, el poeta i 
el vers són els protagonistes 
de L’escata i el vers, el dar-
rer llibre del jove poeta de 
Sant Celoni David Jiménez 
i Cot, que va ser un dels 
guanyadors dels XLVII Pre-
mis Recull de Blanes, amb 
l’obtenció del Premi Benet 
Ribas de Poesia. “La meva 
poesia és bella i sinuosa, 
però alerta perquè a vegades 
té verí i crea dos pols contra-
posats que descol·loquen el 
lector”, diu Jiménez, que es 
considera un poeta romàn-
tic, transcendentalista i 

gòtic. 
El poeta, de 24 anys i autor 

de Com escriure poesia: els 
mecanismes de la poètica i la 
seva comprensió figurativa 
(2006) i Rellotge de Sorra 
(2007) va presentar diven-
dres L’escata i el vers en una 
nova edició de les trobades 
de Tast de Lletres que orga-
nitza la Biblioteca L’Escorxa-
dor, juntament amb l’Ajunta-
ment de Sant Celoni.

Jiménez i Cot ha construït 
d’una mossegada real d’una 
serp ara fa quatre anys, una 
història de ficció on la serp, 
com a representant de mites 
i religió, pren un protago-
nisme rellevant, juntament 

amb el poeta, en un llibre en 
què dialoguen tres veus i que 
fan referència a les tres parts 
del llibre: l’ell, en un diàleg 
entre la vida i la mort amb 
la poesia; la segona, el tu on 
el poeta batalla amb una veu 
interior i, la tercera part, el 
jo, on Jiménez humanitza la 
seva poesia.

A l’acte de presentació hi 
va participar el poeta Lluís 
Calvo, que va assegurar que
Jiménez és un poeta que 
corregeix molt i fins i tot 
“s’obsessiona”. Calvo també 
va voler ressaltar “l’esforç 
immens que fa a cada vers” i 
la capacitat de desdoblar-se 
de l’autor.

Cloenda de la 
tretzena edició del 
Club de Superlectors 
a Parets
Parets del Vallès

La biblioteca Can Rajoler de 
Parets celebra aquest dime-
cres, a les 6 de la tarda, la 
cloenda de la 13a edició del 
Club de Superlectors, que 
promou la lectura entre els 
joves. En aquesta ocasió hi 
han pres part 20 nens entre 7 
i 13 anys, i 17 dels quals han 
assolit el repte de llegir com 
a mínim 5 llibres. Els partici-
pants que ho han aconseguit 
rebran un diploma que els 
acredita com a Superlectors, 
i el nen que hagi llegit més 
serà nomenat Superlector 
d’honor. Entre tots els nens 
han llegit 180 llibres i les 
col·leccions més triades han 
estat Geronimo i Tea Stilton, 
Bat Pat i Tina Superbruixa, 
entre d’altres. L’activitat 
es complementarà amb un 
berenar-tertúlia amb l’escrip-
tor i il·lustrador Lluís Farré 
Estrada. 

S’inaugura la nova seu 
de l’Arxiu Històric de  
Montornès

Montornès del Vallès

La nova seu de l’Arxiu Histò-
ric de Montornès s’inaugura-
rà dijous. De les 6 de la tarda 
a les 9 del vespre hi haurà 
una jornada de portes ober-
tes a l’equipament, mentre 
que a les 7 de la tarda es farà 
l’acte institucional d’inaugu-
ració amb la presència de l’al-
calde José Montero, i d’altres 
representants municipals, de 
la Diputació i de la Generali-
tat. L’arxiu és el número 10 
del carrer de la Pau.
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Pau Gener amb el nou llibre, dissabte passat a Els 4 Gats

L’autor de Sant Celoni va presentar dissabte ‘Home a l’aigua’

Pau Gener Galin es mou entre la 
prosa i la poesia en el nou llibre

Sant Celoni

L.C.

L’escriptor de Sant Celoni, 
Pau Gener va arribar mullat 
per la pluja que queia dissab-
te a la tarda a l’acte de pre-
sentació del seu darrer llibre, 
Home a l’aigua, el dia que 
també feia cent anys de l’en-
fonsament del Titànic. En 
aquest nou treball, Gener, ha 
optat per deixar de banda el 
seu estil poètic que el carac-
teritza, i ha fet un llibre a 
cavall entre la poesia i la pro-
sa. “No és poesia, no és prosa, 
és una barreja que no se sap 
ben bé que és”. “En Pau diu 
que és un llibre d’aventures, 
però l’aventura és llegir-te 
el llibre”, va comentar Enric 

Soler, editor del llibre. 
Són històries curtes, de 

menys d’una pàgina, on un 
vigilant nocturn d’una boti-
ga de mobles o una senyora 
d’un hostal prenen un paper 
protagonista. “En certs 
moments és un llibre que 
et porta i en certs moments 
t’exigeix”, va assegurar 
l’autor referint-se a un dels 
aspectes més divertits del 
llibre. “Una de les finalitats 
és trobar amb el lector els 
punts que ens acosten, els 
punts d’unió, els sentiments 
que ens fan ser humans”, va 
afegir Gener. 

Aquest es el sisè treball 
que publica l’escriptor de 
Sant Celoni, que comenta 
que la publicació d’Home a 

l’aigua, “ja no pot ser un acci-
dent”. La lectura d’algunes 
de les històries del llibre va 
arrencar nombrosos somriu-
res i aplaudiments a les més 
de setanta persones que van 
assistir a la presentació a la 
llibreria Els 4 Gats de Sant 
Celoni.

Home a l’aigua, de la col-
lecció Quarteres, és el primer 
llibre publicat per Tushita 
Edicions, una editorial que 
tot just està en fase de cons-
trucció. Soler va assegurar 
que ha estat un honor per a 
l’editorial començar la seva 
aventura amb la publicació 
d’un llibre com el de Gener  
que, per si de cas algú nau-
fraga, té un flotador salvavi-
des al final. 

L’Escola de 
Música de 
Mollet celebra la 
Setmana Cultural

Mollet del Vallès

G.B.

L’Escola Municipal de Músi-
ca de Mollet celebra aquests 
dies la Setmana Cultural, 
durant la qual es realitzaran 
concerts dels diferents estils 
musicals de la dècada dels 
anys seixanta. Aquestes actu-
acions, que oferiran els 400 
alumnes de l’escola, es realit-
zaran a l’auditori de l’escola, 
al teatre de Can Gomà i a 
l’església de Sant Vicenç des 
d’aquest dilluns fins a diven-
dres. La música dels Beatles, 
de Simon and Garfunkel, de 
Nino Rota i de molts altres 
intèrprets serà la protagonis-
ta d’aquesta celebració. 

Seguint en la dinàmica 
d’ambientació als anys 60, 
s’enregistrarà un programa 
especial de ràdio ambientat 
en el darrer dia de l’any 1969 
que s’emetrà el dia 1 de maig 
per l’emissora local, amb 
contingut de notícies locals 
i internacionals, on partici-
paran diferents formacions 
musicals del centre junta-
ment amb els locutors de 
Ràdio Mollet. Divendres, per 
acabar la Setmana Cultural, 
es realitzarà un concert mul-
titudinari a l’església de Sant 
Vicenç, en què participaran 
les orquestres de l’escola, els 
cors, el cor de pares i mares 
i la Coral Estoc a Veus, que 
interpretaran cançons d’Elvis 
Presley, Concha Velasco o 
The Beach Boys, entre d’al-
tres.


