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Panell
Teatre La marató,
al teatre Principal
La companyia La Impaci-
ència estrenarà a la sala Pe-
tita del teatre Principal
l’obra La marató, escrita
per Salvador Oliva i dirigi-
da per Jordi Cumellas. La
primera funció serà dime-
cres, dia 24.• dB

Art Retrospectiva de Ferran Aguiló en paper
El Casal Solleric presentà ahir el catàleg Ferran Aguiló. Es-
cultures 1986-2010, que mostra un ampli recorregut per
l’univers escultòric d’aquest artista.• dB

Festes Cartells
de Sant Sebastià
Cort informà ahir que fins a
159 obres aspiren a conver-
tir-se en el cartell de Sant
Sebastià. Els millors treballs
es podran votar per la web
www.participaciopal-
ma.cat i el 3 de desembre
s’escollirà el guanyador.• dB

Cultura Petjada de l’IEC a Palma
Els màxims responsables de l’Institut d’Estudis Catalans
(IEC), amb el delegat a Palma, Damià Pons, presentaren
ahir les línies de treball que seguirà l’acadèmia, que tin-
drà la seu a can Oleo i que pretén vehicular l’activitat de la
comunitat científica de les Balears.• dB

Literatura Editat
Al llindar de l’ara
L’editorial Moll acaba de
treure al carrer el llibre de
Lluís Solà Al llindar d’ara.
Obra poètica III, dins la
col·lecció Balenguera. Es
tracta d’un treball que
aplega cinc reculls inèdits
de poemes de Solà.• dB

Òpera Medalla del
Liceu per a Caballé
La soprano catalana més
universal, Montserrat Ca-
ballé, va rebre dijous “amb
una gran emoció”, segons
explicà ella mateix, la Me-
dalla d’Or del Cercle del
Liceu per 50 anys de carre-
ra lírica.• dB

Premi per partida doble
L’Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans i una part del cor cantaren per brufar els guardons.

Els mallorquins Magdalena González i Joan Melià reben els
guardons de la Fundació Lluís Carulla a l’Ajuntament de Barcelona
Text i fotos: C.Domènec

BARCELONA La presidenta
de Fòrum Musicae i funda-
dora de l’Orquestra de
Joves Intèrprets dels Països
Catalans, Magdalena Gon-
zález, i el filòleg Joan Melià
reberen dijous a vespre els
premis d’Actuació Cívica
de la Fundació Lluís Caru-
lla, lliurats al saló de Cent
de l’Ajuntament de Barce-
lona.

“La Fundació Lluís Caru-
lla és una institució desta-
cada pel fort compromís
amb la cultura”, afirmà
González, que parlà en
nom de tots els guardo-
nats. “És un veritable
honor, de valor incalcula-
ble, el que significa per a
una iniciativa cultural nas-

cuda a Mallorca en el segle
XXI obtenir aquest reco-
neixement en un indret
com aquest”.

Sobre Joan Melià, filòleg i

professor de la Universitat
de les Illes Balears, Gonzá-
lez assegurà que “ha lluitat
i lluita per una llengua ata-
cada en el seu dia a dia i
que es veu obligada a pug-
nar per defensar l’espai
que és justament seu”. En
comentà que “des de sem-
pre, també en l’etapa de
responsabilitat política –va
ser director de Política Lin-
güística de les Illes Balears
entre els anys 1999 i 2003–,
ha contribuït a la seva nor-
malització en tots els
camps, fent-la arribar i esti-
mar als nouvinguts”.

La llista de premiats in-
clogué també Enric Frigo-
la, vinculat des d’edat de 16
anys al món de la ràdio;
Lluís Subirana, estudiós de
la sardana i poeta; Carles

Subiela, empresari i acti-
vista valencià; i Pasqual
Mel·lai, que des dels anys
60 i des de la seva botiga
de rentada en eixut i sas-
treria ha exercit una cons-
tant i digna tasca d’infor-
mació de la història antiga i
contemporània de l’Alguer.
El premi d’Honor, dotat
amb 50.000 euros, fou per
a la Fundació puntCAT, en-
carregada d’enregistrar i
gestionar els dominis .CAT
a internet des de 2005.

Al final de l’acte, l’Or-
questra de Joves Intèrprets
dels Països Catalans i una
representació del seu cor
sorprengueren Magdalena
González amb la interpre-
tació de La Balanguera,
himne de Mallorca, que
meravellà els assistents.•

Magdalena González.


