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Les noves mesures per aturar la
Covid-19 fan suspendre els darrers
actes del Tocats de Lletra
La conversa virtual, aquest dijous, amb Isabel Anyó Andrés, néta del poeta
Vicent Andrés Estellés, posarà un punt final anticipat al festival literari
L'Ajuntament de Manresa ha suspès els darrers actes del Tocats de Lletra a causa de les noves
mesures que aquest dijous ha anunciat el Govern de la Generalitat de Catalunya
(https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/93865/confinats-municipis-sense-activitats-culturalsextraescolars-mes-restriccions-urgencia) per aturar l'increment de casos de Covid-19 al país. Així,
el darrer acte del festival literari ?que va arrencar el 20 d'octubre? serà la conversa virtual amb
Isabel Anyó Andrés, néta del poeta Vicent Andrés Estellés, que es farà aquest dijous a les 20 h
(connecteu-vos-hi en aquest enllaç https://tocatsdelletra.cat/programa/acte-el-meu-avi-vicent/)
(
)i
que posarà un punt final anticipat a la 14ª edició del certamen.
D'aquesta manera, no es farà la cloenda del festival, que s'havia de fer aquest divendres a la sala
petita del Kursaal amb els poetes Mireia Calafell, Txema Martínez, Maria Antònia Massanet i
Teresa Pascual, acompanyats al piano per Manel Camp. També queden suspesos els
espectacles de dissabte: ?Josep Carner, el príncep dels poetes', amb l'actriu Anna Güell i la
música de Bàrbara Granados; ?Novíssims', amb Anna Casajuana; i el Cercatasques Poètic, que
havia de reunir els poetes Carla Fajardo, Marc Freixas, Laura López Granell, Xavier Mas
Craviotto, Ivette Nadal, Eduard Sanahuja i Raquel Santanera. Per últim, també queda suspesa
la projecció de la pel·lícula ?La Ciutat Oculta' de diumenge.
Tot i la suspensió, l'Ajuntament recorda que a la pàgina web del festival
(https://tocatsdelletra.cat/capsules-poetiques/) ?que enguany ja es va idear en un format mixt
presencial i virtual? hi ha disponibles tot un seguit de càpsules poètiques en les quals els artistes
participants d'aquesta edició ofereixen un tast dels seus espectacles.
El Tocats de Lletra està organitzat per l'Ajuntament de Manresa, el Gremi de Llibreters de
Catalunya i Òmnium Cultural, amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes, el Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
[noticia]93867[/noticia]
Es limita l'aforament a les exposicions
Seguint les noves mesures decretades pel Govern català amb motiu de la Covid, les sales
d'exposicions poden continuar la seva activitat, però hauran de limitar el seu aforament al 33%.
Així, les dues exposicions que s'estaven fent dins el Tocats de Lletra es podran continuar veient.
Es tracta de la mostra fotogràfica Ciutats, que s'organitza conjuntament amb Foto Art Manresa i
que està instal·lada a l'Espai7 del Centre Cultural El Casino, i de la instal·lació poètica escultòrica
Nausfràgils, que es pot visitar a la Casa Lluvià fins al 14 de novembre.
També es manté la projecció audiovisual de Mariona Moncunill, dins el projecte Obres als Dipòsits,
que es podrà veure fins al 8 de novembre al Centre Cultural El Casino. Queda suspesa la seva
inauguració, que estava prevista per aquest divendres.
Una altra exposició que es farà és Batalla, de Berni Puig, que es podrà visitar a partir de diumenge 1
de novembre a l'Espai Plana de l'Om de Manresa. La mostra reprèn el programa d'exposicions
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Contemporanis de la Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central, suspès des del mes de
març precisament per la Covid-19 (sobre aquesta exposició es passarà més informació divendres).
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