
La inauguració de la 
mostra d’homenatge als 60 
anys d’exposicions de Jaume 
Brichfeus va omplir de gom a 
gom dissabte passat la Penya 
Filatèlica. Alguns dels qui hi 
volien assistir van haver de 
fer mitja volta en compro-
var com al local del carrer 

Marqués del Duero ja no s’hi 
cabia. Jaume Brichfeus diu 
que mai abans s’havia om-
plert tant la Penya Filatèlica. 
De fet, l’artista de la plaça de 
les Casernes va preparar 400 
punts de llibre per repartir 
entre els assistents, que es 
van esgotar ràpidament. 
Hi van assistir gairebé 200 
persones, entre les quals es 
trobava la regidora de Cul-
tura vilanovina, Marijó Riba.   
La regidora va explicar que 
aquesta exposició mostra 
el nostre entorn mitjan-
çant l’art d’un artista 
complet com és en Jaume 

Brichfeus. Riba també va 
destacar la gran feina de pro-
moció de la cultura que duu 
a terme la Penya Filatèlica. 
L’exposició d’homenatge a 
Brichfeus s’emmarca en els 
actes del també 60 aniversa-
ri de la Penya Filatèlica local. 
La mostra, que ha coordinat 
Xavier Capdet i va presentar 
Francesc Pasqual, es podrà vi-
sitar fins al 31 de desembre. 
De dilluns a divendres es pot 
visitar de sis de la tarda a nou 
de la nit, els dissabtes de qua-
tre de la tarda a nou de la nit 
i els diumenges de deu del 
matí a dues del migdia.

Jaume Brichfeus, a plena 
llum, pels solcs de la memòria

Xamae és el conte guanya-
dor del Premi Mercè Llimona 
2011, escrit per Susana Peix 
i il·lustrat per Romina Martí 
O’Toole. Les dues autores 
presentaran el llibre que s’ha 
editat i explicaran el conte 
demà, últim dissabte abans 
de Nadal, a l’Hora del Conte 
de la biblioteca Joan Oliva. 

Xamae és un personatge 
incògnita que Susana Peix 
s’inventa per fer un home-
natge al Massís del Garraf. 
Susana Peix és bibliotecà-
ria a la biblioteca Armand 

Cardona; treballa, per tant a 
prop del llibre infantil. En els 
darrers anys ha publicat cinc 
títols, com a autora dels tex-
tos i a vegades també de les 
il·lustracions, i és membre 
de l’equip coordinador de la 
col·lecció Ginjoler. Ha estat la 
primera autora vilanovina a 
guanyar el Mercè Llimona 
després de 12 anys.

 A través de la seva narra-
ció a Xamae explica el cicle de 
la vida, els animals terrestres 
i marins i les plantes de la co-
marca. Ho fa d’una manera 
descriptiva i també poètica, 
com va valorar el jurat del 
premi. I, en correspondència, 
la modalitat d’il·lustració la 
va guanyar la dissenyadora 
gràfica i il·lustradora Romi-
na Martí, amb una obra tam-
bé descriptiva, naturalista 

però alhora prou delicada 
per acompanyar les paraules 
de Peix, deia el jurat.

El resultat del treball 
d’una i altra es presenta 
demà, amb el conte que edi-

ta Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat. El Premi Mercè 
Llimona el convoca l’Ajunta-
ment de Vilanova i la Geltrú 
i l’Obra Social de Catalunya 
Caixa.

REDACCIÓ. En una nova línia en la seva trajectòria artísti-
ca, Toni Masana deixa la pintura sobre seda i presenta ara 
una col·lecció d’escultures fetes amb còdols i ferro, figures 
enigmàtiques i suggerents. Es poden veure a l’espai El Galli-
ner i al jardí del restaurant L’Oganqüit del carrer Llibertat.

REDACCIÓ. L’Escotilló GT. reposa els Pastorets de Josep M. 
Folch i Torres des del dia de Nadal i fins al dia 8 de gener, en 
set funcions. Les entrades es posen a la venda per als socis, 
demà dissabte, per al públic en general, els dies 21, 22, 23, 
28 i 29 de desembre, i 3 i 4 de gener, de set a vuit del vespre.

REDACCIÓ. Can Pistraus organitza la festa de Cap d’Any a 
l’Envelat de Vilanova. Les entrades es van posar a la venda 
ahir, i encara sen poden adquirir avui divendres i demà 
dissabte, de set de la tarda a nou del vespre, al centre cívic 
de la Geltrú.
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