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La Tiana més negra
a població de Tiana ha programat, poc abans de

BCNegra (de l’1 al 9 de febrer), el seu particular
festival dedicat al gènere més fosc de la narrativa. És
la primera trobada dedicada específicament a la
literatura negra catalana, i és una iniciativa del
periodista i escriptor Sebastià Bennassar. Els
objectius de Tiana Negra: prestigiar la producció
catalana i facilitar un espai de debat. Aquest vespre,
a les 19.30 h, es fa la conferència inaugural, La
novel·la negra en català avui. Un gènere en molt bon
estat de salut, a càrrec de Sebastià Bennasar. A les
20.30 h, es projectarà el documental de TV3 Tor, la
muntanya maleïda, i s’analitzarà el llibre de Carles
Porta Tor, 13 cases i 3 morts. Hi serà present l’autor,
Carles Porta, i tindrà la col·laboració de la
periodista tianenca Gemma Liñan. Dissabte al
matí, d’11 a 13.00 h, trobada entre lectors i autors.
Presentacions de llibres i esmorzar amb els autors
Lluís Llort, Sebastià Bennasar i Jaume Benavente,
que presentaran les seves darreres obres. Ja a la
tarda, a les 17.00 h, es tractarà de les col·leccions de
novel·la negra en català: La Cua de Palla, La Negra
de La Magrana i Crims.cat. La tarda seguirà amb
Investigadors singulars, a càrrec de Salvador
Balcells, Pau Vidal i Marc Moreno, i Va de negrotes:
activisme i difusió del gènere, edició i creació. Totes
les activitats del festival es faran a la sala
d’exposicions del Casal de Tiana.

TIANA NEGRA
Tiana, 25 i 26 de gener
Web: tiananegra.blogspot.com.es

‘Cenizas y el Edén”, rubinenca
enizas y el Edén, una nova sèrie en xarxa, està a

punt de veure la llum. Basada en fets reals, narra la
vida d’un jove que es veu abocat a traficar amb
drogues per subsistir. Una nit se li desperta el
poder d’entrar en el subconscient de qualsevol
persona... La sèrie està protagonitzada pels actors
rubinencs Mikel Iglesias –l’Ignasi de Polseres
vermelles–, Gisela Rosa i Manuel Rosa. Una altra
rubinenca, Alba Sánchez, hi participa en
maquillatge i perruqueria. El teatre municipal La
Sala de Rubí serà la seu de la preestrena, el 19
d’abril, dos dies abans de l’estrena oficial per
internet. L’1 d’abril es fa una preestrena a
Castellbisbal, on s’han gravat la majoria d’escenes.
Cenizas y el Edén està nominada com a millor sèrie
en web a la primera edició dels Celebrities Awards
2013, que es lliuren el 9 de febrer a Barcelona.

PREESTRENA DE ‘CENIZAS Y EL EDÉN’
Rubí, 19 d’abril
Web: www.facebook.com/cenizasyeleden
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LA MASIA
DE CAN FATJÓ
DE CERDANYOLA
Es presenta un
estudi històric
Nou segles de vida:
Dimecres, dia 30, es
presenta Can Fatjó
dels Xiprers. Nou
segles de vida
pagesa a Cerdanyola
(1145-1975), fruit
de la recerca de
l’historiador Miquel
Sánchez. Can Fatjó
és clau en la història
pagesa de
Cerdanyola. Fins al
1975, vint-i-sis
generacions de Fatjó
dels Xiprers ha
posseït el mas. I el
cognom perdura.
L’acte es fa al Museu
d’Art.

Una escena ‘Cenizas i el Edén’ s’entrena a l’abril.

han pogut comptar amb dues col·labora-
dores: les restauradores Blanca Muñoz i
Sílvia de Moreta. En aquests tres mesos,
han treballat en la recuperació d’una quin-
zena de peces dels fons. En l’apartat de pa-
pers i documentació antiga s’han restaurat
deu peces, de les col·leccions Santiago Ru-
siñol (Cau Ferrat) i Pérez Rosales (Museu
Maricel): plànols d’Ausburg, Aquisgrà i al-
tres ciutats germàniques; un dibuix de Rie-
ra Moliné; un gravat de Napoleó... Els do-
cuments presentaven diferents patologies,
com acidesa del suport, taques diverses,
fongs, espores, plecs, arrugues, pèrdues de
suport, forats, pèrdues de l’element sus-
tentat, fragilitat i emmarcaments inade-
quats. Aquestes col·laboradores també han
recuperat, fins aquest moment, cinc objec-
tes ceràmics: una escultura de terracota de
Gustave Violet, dues escudelles, una fruite-
ra i un plat, totes integrades al fons del Cau
Ferrat. Pep Pascual és el responsable del ta-
ller: “S’hi treballa sempre, en les peces, pe-
rò n’hi ha que, en mirar-les de prop, es veu
que s’hi ha de fer una posada al dia.” El cas
de la pintura, per exemple: netejar, fer una
intervenció per raons estètiques, per l’en-
velliment dels vernissos; revisar el marc,
que en la seva major part és de talla... Pin-
tura, paper, dibuix, ceràmica, mobiliari,
teixit, ferro, cuir... No queda res sense mi-
rar. I en tota aquesta tasca és molt ben re-
buda la col·laboració externa, com és el cas
de les dues restauradores. En el seu con-
junt, el patrimoni artístic dels museus de
Sitges està integrat per 15.000 obres.

Recuperació del Palau Maricel
En el pla museogràfic destaca la recupera-
ció de la unitat de tot Maricel, és a dir, que
el Palau Maricel tornaria a tenir identitat
museística, tal com es va establir el 1936,
sent Joaquim Folch i Torres director dels
museus sitgetans i del Museu d’Art de Ca-
talunya. El Palau hauria de ser la seu de les
exposicions temporals, entre altres fun-
cions. Tot, compatible amb el fet que el Pa-
lau és escenari d’activitats culturals i que
permet el lloguer d’espais, per a conven-
cions, actes privats, casaments... El Palau
Maricel, una joia del noucentisme català,
és notícia aquests dies perquè s’incorpora a
l’oferta cultural de Sitges. Diumenge pas-
sat va fer-s’hi la primera visita guiada de la
campanya organitzada pel Consorci del
Patrimoni de Sitges per aquest hivern i la
propera primavera. S’hi faran visites fins al
19 de maig, cada diumenge (www.museus-
desitges.com). El Palau, fins ara, sempre ha
obert en ocasions molt puntuals i s’orga-
nitzaven visites per a grups de quinze per-
sones. Ara, el diumenge, a les 12, tothom
que vulgui podrà passejar pel Saló d’Or,
per les terrasses, i contemplar una petita
mostra fotogràfica que s’ha instal·lat al Sa-
ló Blau i fa un recorregut històric de l’edifi-
ci. L’itinerari també dóna l’oportunitat de
veure la col·lecció procedent de l’antic Mu-
seu de Reproduccions Artístiques: ceràmi-
ca, porcellana, esmalt, mobiliari... I al final,
una copa de cava als claustres. ❋

El ferro
forjat
La peça de la foto
és del Cau Ferrat,
rematada
decorativa d’un llit
de ferro forjat
d’origen sicilià (s.
XVIII). La tasca que
tenen ara per fer els
restauradors és
netejar les peces de
ferro forjat i
consolidar-les, si
cal.

Vitralls
reposats
Entre les moltes
actuacions que es
fan als museus, es
pot destacar la
restauració dels
vitralls del Cau
Ferrat i la
recuperació dels
vitralls originals
dels finestrals de
la sala del
brollador.




