
Comas destaca l’aportació a la 
cultural local de Teresa Basora
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Regidora de Cultura de fac-
to. Aquest és el paper que 
Montserrat Comas atorga a 
Teresa Basora, la qui va ser 
directora de la Biblioteca-Mu-
seu Balaguer des de 1949 fins 
al 1988, al número 36 de la 
col·lecció Retrat. La publica-
ció municipal la van presen-
tar la seva autora, Montserrat 
Comas, i la primera tinent 
d’alcalde, Iolanda Sánchez, 
divendres passat en un acte 
a la Biblioteca Balaguer 
amenitzat per un quartet de 
corda de l’Escola de Música 
Mestre Montserrat.

Comas ha volgut destacar 
en aquesta biografia la dona 
que va fer rutllar la polí-
tica cultural de l’alcalde 
Ferrer Pi, com explicava 
divendres durant la presen-
tació; jo no volia recuperar 
‘la senyoreta’, afegia. Al Re-
trat, l’autora afirma que, ben 

Es presenta el 
‘Retrat’ de qui va 
ser directora de la 
biblioteca-museu

La publicació 
arriba quan fa 10 
anys del traspàs de 
Teresa Basora

Iolanda Sánchez i Montserrat Comas, durant la presentació del ‘Retrat’ FDG/ C.Castro

la trajectòria professional 
de Basora, especialment el 
robatori d’Eric el Belga, l’any 
1981, que va suposar també 
un punt d’inflexió personal 
a la directora de la institució 
balagueriana.

Aquesta publicació arriba 
quan fa deu anys del traspàs 
de Basora, l’any 1998, i a 
suggeriment de l’Associació 
d’Amics de la Biblioteca-Mu-
seu Balaguer.
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L’Institut d’Estudis del 
Penedès impulsa una secció 
d’arqueologia que ha de tenir 
com un dels seus objectius 
principal l’impuls de projec-
tes de recerca al territori. Per 
començar a treballar, l’IEP 
ha convocat els arqueòlegs i 
persones interessades a una 
primera reunió demà dissab-
te, 27 de setembre, als locals 
que l’Institut té al carrer dels 
Ferrers de Vilafranca, a les 
deu del matí.

La nova secció d’Arqueologia de 
l’IEP neix per impulsar la recerca

Es convoca 
els arqueòlegs 
demà dissabte a 
Vilafranca 

El nombrós col·lectiu 
d’arqueòlegs que treba-
llen al Penedès o que viuen 
a les nostres comarques i 
d’altres que hi desenvolu-
pen la seva feina ha estat 
a la base, diu el comunicat 
de l’IEP, de la iniciativa. La 
nova secció ha de permetre 
un intercanvi d’informació 
entre els professionals, però 
sobretot busca que aquest 
contacte permeti impulsar-
nous projectes per conèixer 
millor el territori. Igualment, 
la secció d’Arqueologia ha de 
facilitar la relació entre els 
professionals i els museus, 
jaciments, universitats o 
centres d’interpretació que 
estan al Penedès. 

La secció es crea amb 

una visió àmplia del que és 
l’arqueologia, tant des del 
punt de vista cronològic –ja 
que vol abastar des de la pre-
història fins a l’anomenada 
arqueologia industrial, és a 
dir, fins a l’actualitat–, com 
d’incidència social. L’arque-
ologia, comenta l’Institut, és 
present a la societat i provo-
ca emocions contradictòries, 
des dels qui hi veuen aven-
tura i misteri fins als qui la 
veuen com una molèstia que 
pertorba la quotidianitat. Per 
això, la secció tindrà entre 
els seus objectius tant la 
protecció i divulgació del 
patrimoni arqueològic 
com fomentar el debat 
sobre qüestions socials, 
urbanístiques o profes-

sionals relacionades amb 
l’arquelogia.

D’altra banda, avui diven-
dres és convocada una reu-
nió de la Secció d’Història, a 
les sis de la tarda i també a 
Vilafranca, per preparar el IV 
Seminari d’Història i el pro-
jecte Tots els Noms.

Al patrimoni, en un sen-
tit també ampli, es dediquen 
aquest any les XX Jornades 
d’Estudis Penedesencs, que 
divendres passat es van obrir 
a Vilafranca del Penedès, 
amb la intervenció de l’his-
toriador Albert Balcells i del 
president de l’IEP, Ramon Ar-
nabat, entre d’altres. Durant 
l’acte es va presentar el DVD 
Penedès + Cultura = Institut d’Es-
tudis Penedesencs.

 Zoom

Patrocini per a la MIC. FFC Garraf Penedès, SL ha donat 
5.000 euros per a l’organització de la Mostra Internacio-
nal de Curtmetratges (MIC). El conveni amb l’Ajuntament 
el van signar l’alcalde i el gerent de l’empresa, Francesc 
Fernández, que va explicar la voluntat de contribuir a les 
activitats culturals i esportives de la ciutat, i aquest any 
amb una quantitat més gran per pal·liar la davallada de 
patrocinis a causa de la crisi. La MIC tindrà lloc del 24 al 
26 d’octubre.
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La Ma’at prepara els 
tallers del nou curs
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La llibreria Ma’at repetirà 
de tardor a primavera alguns 
dels tallers que va encetar 
l’any passat, els divulgatius 
sobre la història de les dones 
i sobre l’Antic Egipte i els de 
creació d’escriptura, per als 
adolescents, i d’art, per a in-
fants o per a grans.

Amb 16 sessions, dues per 
mes els dimarts, el curs His-
tòria de les Dones ressegueix 
les petjades de les dones en 
els camps de l’art, la ciència, 
la literatura o la religió. Co-
mençarà el 15 d’octubre i 
acabarà el 17 de juny. Passió 
per Egipte es va encetar el curs 
passat amb quatre sessions. 
Aquest any se’n proposen 
nou sobre els diferents perí-
odes de l’imperi faraònic, els 
principals monuments, la 

pintura egípcia, els jeroglí-
fics o la tasca d’Eduard Toda. 
Començarà el 30 d’octubre i 
es farà una sessió per mes, 
en dijous. Si el primer taller 
té la col·laboració de l’Espai 
d’Equitat municipal, el se-
gon la té del Museu Víctor 
Balaguer. En tots dos casos 
es pot assistir a tot el curs, 
per trimestres o en sessions 
soltes, i hi ha descomptes 
per a l’Associació de Dones o 
del Museu Balaguer, segons 
el curs.

El taller d’escriptura cre-
ativa s’adreça a nois d’entre 
12 i 16 anys i es fa els pri-
mers dimarts de cada mes, 
d’octubre a juny, mentre 
que els d’art es fa els dilluns 
a la tarda, per als nens a pri-
mera hora, i per als adults 
cap al vespre.

El grup de hip-hop Start 
Game, tercer a Múrcia
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La companyia Start 
Game, de l’acadèmia d’arts 
escèniques Flow Center ha 
aconseguit el tercer lloc al 
campionat de hip-hop dance, 
celebrat a Múrcia divendres 
passat, dia 19 de setembre.

Els responsables de la 
companyia destaquen aques-
ta classificació ja que la cate-
goria en què habitualment 

competeix Star Game, amb 
ballarins d’entre 12 i 17, és 
la júnior i, en aquesta ocasió 
ho van fer contra grups de 
categoria absoluta i professi-
onal provinents de tot l’Estat 
espanyol.

Aquest maig passat, la 
mateixa companyia va as-
solir el subcampionat d’Es-
panya i d’Europa de la seva 
categoria.

mirat, [Basora] constitueix 
la clau de volta que ajuda 
a entendre la construcció 
de la Vilanova i la Geltrú 
moderna des del punt de 
vista cultural. 

Amb 25 anys, Teresa Ba-
sora arriba a la Biblioteca-
Museu Víctor Balaguer que 
aleshores acabava de passar 
a l’Estat. En el període que 
la dirigeix, es remodela l’ex-
posició permanent, arriben 

el Llegat del 56 i la col·lecció 
Informalista, s’obre el Castell 
de la Geltrú com a pinacoteca 
i s’inaugura la biblioteca de 
la plaça de la Vila. Del paper 
que hi va tenir Teresa Ba-
sora, en queda, diu Comas, 
un rastre molt vague als 
documents públics, i això 
perquè ella era una dona, 
jove, soltera, culta i pre-
sumida. El Retrat no obvia 
els moments més difícils de 


