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Els foquistes de Lloret sempre hi han estat presents.

Antònia Canyelles i Damià Pons, dos dels escriptors que han participat a la col·lecció “Paraula de Poeta”.

Elfomentdelalecturahaurà
d’esperarfinssetembre

Els dimonis animen les cercaviles.

Cultura engegarà a la tardor el seu “projecte estrella” per revitalitzar
l’àmbit lector, però encara no ha analitzat la situació a Balears
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PALMA El pla de foment de la
lectura, un dels projectes estrella de la Conselleria d’Educació i Cultura per a aquesta
legislatura, es posarà en
marxa aquest nou curs escolar.
Fins ara, Cultura ha recuperat del “bagul dels records” la col·lecció Paraula
de Poeta, a més de crear-ne
una de nova: ParauladeNarrador. El programa literari
s’engegà l’abril passat i tornarà al carrer el setembre amb
vuit exemplars nous.
Les lletres, versades o no,
d’Antònia Canyelles; Josep
Lluís Aguiló; Damià Pons;
Jaume Pomar; Antònia Vicens; Pere Morey; Miquel
Àngel Vidal i Antoni Marí
seran les protagonistes
d’aquesta col·lecció que creà
l’anterior Pacte de Progrés i
que el PP arraconà dins un
calaix.
La novetat més important
d’aquesta tardor pel que fa a
literatura serà, segons assegurà ahir el director general
de Cultura, Pere Joan Martorell, la creació de l’Escriptor
de l’any. La proposta pretén
“donar a conèixer l’obra d’es-

Pere Morey fa part de “Paraula de Narrador”.

criptors illencs amb una carrera consolidada”, explicà.
“Tal com es fa als Estats Units
o a Anglaterra, l’Escriptor de
l’any donarà a conèixer l’escriptor i la seva obra mitjançant conferències, taules rodones, actes a les biblioteques, etc..”, afegí. Els noms
de Baltasar Porcel, Antònia
Vicens, Carme Riera o Gabriel Janer Manila són els que
perfilen per ser-ne els candidats.
Ara bé, els lectors habituals
en català a les Illes Balears
són ara per ara una incògnita. El Govern ha establert un
pla de foment sense conèi-

Porcel,
Vicens i Riera,
autors
candidats a
ser l’Escriptor
de l’any

Vicens, una de les plomes candidates a Escriptor de l’any.

xer del cert quines són les xifres oficials de lectors illencs
en la nostra llengua, unes
dades imprescindibles per
saber cap on s’han de dirigir
les polítiques lectores. El Govern informa que en breu
s’iniciarà l’estudi.•

La música és un element fonamental a les festes.

Revetlla
documentada
PALMA Les festes d’estiu
són una constant a Mallorca. Cada cap de setmana, amb motiu de la
celebració
d’algun
patró, la revetlla s’estén
per l’Illa. Els orígens
d’aquestes festes els trobam anys enrere i la majoria són desconeguts
pels mallorquins.
Aquesta manca de coneixement ja no serà un
problema a Lloret. Dos
historiadors del poble,
Andreu Ramis i Antoni
Ginard, s’han encarregat
de recopilar la història i
l’evolució de les festes
del seu poble. El llibre,

anomenat Les festes de
Santo Domingo. Permanència, transformació i
canvi a Llorito segles
XVII-XX; recull la tradició d’un sol poble, però
la informació “és extrapolable a qualsevol altre
poble de l’Illa i fins i tot
de fora”, explicà Ramis.
La celebració ha patit
una evolució evident durant els anys, però hi ha
tres elements que s’han
mantingut constants i
que “farien que la festa
perdés el sentit si desapareguessin”, són la música, el paperí i els focs.
Imprescindibles.•N. M. D.

