






LiberPress va néixer a Girona l’any 1999. Es 
va crear amb la idea de donar a conèixer i 

promocionar el que podriem anomenar 
“cultura de la solidaritat”. Amb la seva 

creació es pretenia formar un moviment 
solidari i humanitari, amb el qual 

s’impliquessin els mitjans de comunicació, que 
es mogués a l’entorn d’unes jornades que 

pretenien aconseguir tres objectius principals: 
d’una banda, obrir un espai de debat sobre 

quin és el paper dels mitjans de comunicació 
dins la societat (la seva independència, la 

implicació en matèria de solidaritat i la 
influència que exerceixen en la conscienciació 

sobre aquest àmbit més solidari de la cultura), 
atesa la importància mediàtica i la incidència 

que tenen en l’opinió pública; de l’altra, 
premiar els personatges d’àmbit mundial, 

especialment periodistes, que hagin destacat 
per la seva tasca independent, democràtica i 

solidària; i finalment, implicar en aquest 
projecte altres associacions humanitàries per 
tal que aquestes aconsegueixin ampliar el seu 

suport econòmic i mediàtic. 



LiberPress és una associació de caràcter no 
governamental, humanitària i sense ànim de lucre 
que té entre els seus objectius organitzar 
conferències, congressos, debats, fòrums, 
exposicions, jornades, actuacions i qualsevol acte 
de caràcter cultural i reivindicatiu per promoure 
una cultura de la solidaritat fonamentada en el 
respecte dels drets humans en l’àmbit mundial. 
Durant els anys 1999 i 2000, LiberPress va 
treballar per donar a conèixer i impulsar l’activitat 
humanitària d’Handicap Santé, creada pel pare 
Michel Guimbaud, que consistia a realitzar 
missions mèdicoquirúrgiques a Mondou (el Txad). 
En el present i en el futur, LiberPress treballa i 
treballarà per col·laborar en l’execució de 
projectes que realitzin altres associacions 
humanitàries, com també per impulsar els seus 
propis projectes. LiberPress pretén, doncs, ésser 
un fòrum dirigit tant als professionals dels mitjans 
de comunicació com al públic que rep la 
informació provinent dels grans mitjans, a fi de 
promoure una major independència, veracitat i 
honestedat entre els professionals i un major sentit 
crític entre el públic que rep la informació, així 
com dotar d’un major contingut humà i solidari 
tots els àmbits de la comunicació, des de la premsa 
escrita fins a Internet.



Premis LiberPress
1999. Ignacio Ramonet (Le Monde Diplomatique) (F)
2000. José Fort (L’Humanité) (F)
2001. Ramon Chao (E)
2002. Ryszard Kapuscinski i J.A. Ezcurra (Triunfo) (E)
2003. Reza (Iran)
2004. Eduardo Haro Tecglen (E)
2005. Gervasio Sánchez (E) i Boban Minic (Bòsnia)
2006. Jon Lee Anderson (EUA)
2007. Marjane Satrapi (Iran) i Enrique Meneses (E)
2008. Georges Corm (Líban)
2009. Mark Abley (GB)
2010. Igor Kostin (Moldàvia) i Tomàs Alcoverro (E)
2011. Steve McCurry (EUA)

Premis LiberPress Catalunya
2008. Haris Silajdzic (Bòsnia Herz)
2009. Futbol Club Barcelona, per Unicef (E)
2010. Maria Nowak (Polònia)
2011. USAP (F)

Premis LiberPress Associació
2003. Plataforma ciutadana Nunca Mais (E)
2004. Associació humanitària Handicap Santé (F)
2005. Le Monde Diplomatique (edició en castellà)
2006. Fondation France Libertées (F)
2007.  Fundació Mares de Srebrenica (Bòsnia) 
           i Associació Fotògrafs per la Pau (E)
2008. Consejo General de la Abogacía Española (E) 
2009. Associació Perich Sense Concessions (E)
2010. Amel Assotiation (Líban)
2011. Escola Cultura de Pau (E)

Premis LiberPress Cinema
2003. Montserrat Armengou i Ricard Belis (E)
2004. Lockman Slim i Monika Borgmann (Líban-Alem.)
2005. Constantin Costa Gavras (F)
2006. José Maria Berzosa (E)
2007. Carles Bosch (E)
2008. Tomàs Mallol (E)
2009. Giuliano Montaldo (I)
2010. Centro Buñuel de Calanda (E)
2011. Agnès Varda (F)



Premis LiberPress Cançó
2007. Raimon (E)
2008.  Daniel Viglietti (U)
2009. Luís Eduardo Aute (E)
2010. Claude Martí (F)
2011. Maria del Mar Bonet (E)

Premis LiberPress Camins
2008. Jordi Esteva (E)
2009. José Antonio Labordeta (E)
2010. Leonard Mlodilow (EUA)
2011. Gilbert Shelton (EUA)

Premis LiberPress Literatura
2008. Joan Margarit (E)
2009. Tom Sharpe (GB)
2010. Ramiro Pinilla (E)
2011. Josep Maria Castellet (E)

Premis LiberPress Memorial
2008. Gerda Taro (Alemanya)
2009. José “Zeca” Alfonso (Portugal)
2010. Víctimes Civils de Marjayún (Líban)
2011. 17 rosas de Guillena, Sevillla (E)



Steve McCurry rep el Premi LiberPress 2011 
per la seva brillant i humanitària carrera 
fotogràfica, en la qual ha plasmat tant les 
guerres més cruels com la fantàstica i gran 
batalla per la vida que es desenvolupa en el 
món. Poca gent sap reflectir com ell l’emoció, la 
bellesa, els colors, la llum entre les ombres i la 
humanitat. Les seves fotografies busquen 
commoure la gent, i sempre ho ha aconseguit. 



La USAP rep el Premi LiberPress Catalunya 2011 
pel seu excepcional model esportiu i la llarga 
trajectòria social, perquè integra menuts i grans 
sota l’activitat esportiva i la bandera catalana, i 
perquè és la representació de la defensa nacional 
de la Catalunya del Nord i de la llengua i cultura 
catalanes, un exemple esportiu i nacional fet amb 
un compromís i una convicció difícilment 
superables. 

Neix com a Associació Esportiva Perpinyanesa el 
13 de setembre de 1902, i el 1914 guanya el seu 
primer títol de campió de França. En la Primera 
Guerra Mundial moren set dels seus jugadors. Al 
1919 es fusiona i neix la Unió Esportiva 
Perpinyanesa (USP). Al 1921 és campiona de 
França, al 1924 és finalista i al 1925 torna a ser 
campiona. Per motius extraesportius perd el nom, i 
el 5 de maig de 1933 es transforma en Unió 
Esportiva Arlequins Perpinyanesos (USAP). 

Durant la Segona Guerra Mundial el club torna a 
ser campió de França (1944), i el mateix any, 
Gilbert Brutus, jugador de l’ASP i entrenador de 
l’USP, paga amb la seva vida el compromís per la 
llibertat, lluitant a la resistència contra el nazisme. 
A l’abril de 1987, el club canvia de denominació i 
esdevé l’USA Perpinyà-Rosselló. Al 1995, la USAP 
es compromet amb el professionalisme i esdevé un 
vector d’imatge de marca per a la vila de Perpinyà i 
del Departament dels Pirineus Orientals, i un 
veritable símbol de la Catalunya del Nord. 

El 24 de maig de 2003, la USAP, grup professional, 
és finalista a Dublín de la Copa d’Europa dels 
clubs. Entre altres èxits de les divisions inferiors, 
ha guanyat el campionat de França els anys 1914, 
1921, 1925, 1938, 1944, 1955 i 2009; ha estat 
campiona de la Copa de França el 1935, 1955 i 
1994, i finalista d’ambdues competicions en moltes 
ocasions. En diverses ocasions ha jugat a 
Barcelona, i la seva relació amb Catalunya és 
contínua. El seu himne és L’estaca, i el seu lema, 
“Sem catalans!”.  



Va néixer a Brussel·les, però viu i treballa a França. És 
directora de cinema i va pertànyer al famós corrent de 
la nouvelle vague francesa. Ha estat una de les 
pioneres del cinema feminista. Va estudiar història de 
l’art a l’École du Louvre abans de treballar com a 
fotògrafa oficial del Théâtre National Populaire (TNP) 
de París. Aviat es va interessar pel cinema. Després de 
passar uns dies gravant a Sète, al barri La Pointe 
Courte, per un amic amb una malaltia terminal que no 
hi podia anar, va decidir fer una pel·lícula, la primera, 
La Pointe Courte (1954), que narra la història d’una 
parella i la seva relació a Sète. Aquesta pel·lícula és la 
precursora estilística de la nouvelle vague. Les seves 
pel·lícules i documentals són de caràcter realista i 
social. 

Va estar casada amb el realitzador Jacques Demy. A la 
pel·lícula Jacquot de Nantes (1991) Varda relata la 
infantesa de Demy i el seu amor pel teatre i el cinema, 
i li ret homenatge a Les demoiselles ont eu 25 ans 
(1993) i a L’univers de Jacques Demy (1995). 
Entre les seves pel·lícules, destaquen Cléo de 5 à 7 
(1961); Les créatures (1966); Le bonheur (La 
felicidad) (1965); Réponse de femmes (Contestación 
de mujeres) (1975); L’une chante, l’autre pas (Una 
canta, la otra no) (1977); Sans toit ni loi (Sin techo ni 
ley) (1985), Lleó d’Or del Festival de Venècia; Les 
glaneurs et la glaneuse (Los espigadores y la 
espigadora) (2000); Les glaneurs et la glaneuse... 
deux ans après (Los espigadores y la espigadora: dos 
años después) (2002); Les plages d’Agnès (Las playas 
de Agnès) (2008), premi César el 2009.

Ha rebut el premi René Clair de l’Acadèmia Francesa i 
el premi Henri-Langlois, entre d’altres, i és 
comanadora de la Legió d’Honor. 

Agnès Varda rep el Premi LiberPress 2011 per la seva 
esplèndida carrera cinematogràfica, d’un gran 
compromís social i un profund feminisme, en la qual 
estudia la humanitat, la filma i representa amb la 
màxima tendresa i emoció, i converteix els personatges 
en persones. La seva energia, entusiasme, curiositat i 
amor al cinema, la seva intuïció i respecte a l’hora de 
ser el testimoni de les vides alienes, la fan una 
cineasta única i universal.



Va néixer a Palma de Mallorca. Va estudiar ceràmica a 
Barcelona, però aviat es va dedicar a la seva passió: 
cantar. El 1967 es va traslladar a Barcelona per cantar 
amb els Setze Jutges i va passar a formar part de la Nova 
Cançó. Des d’aleshores ha editat nombrosos discs i ha 
realitzat concerts per tot el món. Dels seus primers èxits 
cal destacar Què volen aquesta gent?, L’àguila negra, 
l’original de la qual és de la francesa Barbara, i No 
voldria res més ara, amb què aconsegueix ser Disc d’Or 
a escala estatal el 1971. Ha cantat i musicat poetes i ha 
col·laborat amb molts altres cantants, com ara Lluís 
Llach, Ovidi Montllor, Pi de la Serra, Rafael Subirachs, 
Milton Nascimento, Manolo García, Georges Moustaki, 
Amancio Prada, Dulce Pontes, Milva i Quilapayún, entre 
d’altres. Entre els seus discs cal destacar Maria del Mar 
Bonet (1969); A l’Olympia (1975), en directe; Cançons 
de festa (1976); Alenar (1977); L’àguila negra (1981); 
Jardí tancat (1981); Breviari d’amor (1982); Anells 
d’aigua (1985); Ben a prop, amb Manel Camp (1989); 
El·las (1993); Salmaia (1997); Primeres cançons (1997); 
Collita pròpia (2003); Amic, amat (2004); Terra secreta 
(2007); Bellver (2010), i Blaus de l’ànima. Més de 20 
anys ben a prop, amb Manel Camp (2011). 

El 1977 va rebre el Fotogramas de Plata a la millor 
activitat musical; el 1984, la Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat de Catalunya; el 1984, el premi de 
l’Acadèmia Charles Cross al millor disc estranger editat 
a França; el 1992, el Premi Nacional de Música de la 
Generalitat de Catalunya; el 1997, la Medalla de la 
Ciutat de l’Ajuntament de Palma de Mallorca; el 1999, el 
Premi Ramon Llull del Govern de les Illes; el 2003, el 
premi Luigi Tenco 2003 (Itàlia); el 2004, la Medalla d’Or 
de la Ciutat de Mallorca; el 2006, la Medalla d’Or de la 
Ciutat de Barcelona; el 2007, la Medalla d’Or del 
Parlament de Catalunya als Setze Jutges; i el 2008, el 
Premi Maria Carta (Sardenya), entre molts altres.

És doctora honoris causa per la Universitat de Lleida, i 
des del 2005, el dia 5 d’agost és el Dia de Maria del Mar 
Bonet a Providence (Rhode Island), als EUA.

Maria del Mar Bonet rep el Premi LiberPress 2011 per 
una vida exemplar, plena de música i de cançons de la 
terra, per la seva investigació i recuperació de la 
poesia, de la història i del folklore de les Illes per a la 
música i la cançó catalanes; per la seva constant 
denúncia de les injustícies, de la repressió; per la seva 
coherència en la defensa de la cançó i dels drets de 
l’home, i per la seva capacitat d’emocionar tothom amb 
una veu tendra i inigualable.    



Famós ninotaire nascut a Houston, Texas. Amb Robert 
Crumb (molt amic seu, amb qui viatja sovint), és un dels 
artistes més importants del còmic underground americà i 
mundial. És el creador d’Els fabulosos Freak Brothers, 
Fat Freddy’s Cat i Superporc (Wonder Wart-Hog). Va 
estudiar a la Universitat de Washington i a la Universitat 
de Texas, i es va llicenciar en ciències socials. Al 1959 
publica les seves primeres historietes a la revista The 
Texas Rangers. Es trasllada a viure a Nova York. Al 1961 
parodia Supeman amb el seu Superporc. Amic de Janis 
Joplin, s’allibera de la mili al·legant drogoaddicció. 
Dirigeix a Austin el disseny gràfic d’un local de rock, el 
Vulcan Gas Company, i dissenya nombrosos cartells d’estil 
psicodèlic.
Al 1968, Shelton dibuixa els seus personatges més 
famosos, els Freak Brothers, i al 1969 crea el Fat Freddy’s 
Cat. Funda l’editorial Rip Off Press, que estava destinada 
a historietes i cartells de promoció de grups de rock. Fa la 
portada del disc de Grateful Dead, Shakedown Street.
Els Freak Brothers i el Fat Freddy’s Cat són publicats en 
nombrosos països, entre els quals el nostre, ja que a 
començaments dels vuitanta Shelton viu un parell d’anys 
a Barcelona, on publica El Víbora, i després, Makoki, i a 
mitjan anys vuitanta marxa a França. 
En la dècada del 2000 es prepara una pel·lícula dels Freak 
Brothers titulada Grass Roots (Arrels d’herba), amb 
Shelton com a guionista principal.
Darrerament, ha treballat amb Denis Lelièvre, amb el 
qual ha creat la sèrie Not Quite Dead, i amb Gerhard 
Seyfried a Phineas' Big Show (El gran espectacle de 
Phineas), junt amb Paul Mavrides.
Des de l’any 2006 Gilbert Shelton canta i toca el piano 
amb l’escriptor i fotògraf Bruno Blum (guitarra), al grup 
Blum Brothers, amb els quals actuava al bar Jockomo, a 
París. En aquesta ciutat viu ara, amb la seva dona, Lora, i 
tres gats, les seves passions junt amb els còmics, la música 
i els cotxes.

Gilbert Shelton rep el Premi LiberPress Camins 2011 per 
la seva divertida i original manera de copsar i 
caricaturitzar la vida. Amb la seva genial capacitat 
d’inventar, dibuixar, narrar, cantar i existir, aquest home 
ple de compromís i enginy crític ens ha fet riure i pensar, 
ha creat uns personatges únics que ja són per sempre en 
la història del còmic; i ridiculitza, parodia i qüestiona 
els poders i sistemes establerts, així com els seus símbols, 
i ens ensenya camins i maneres de viure plens d’humor i 
de rebel·lia, que ens aniria molt bé imaginar i, tal 
vegada, seguir. 



Va néixer a Barcelona, i va estudiar dret. Ha estat 
sempre un intel·lectual exemplar i un audaç agitador 
cultural, i s’ha dedicat a la literatura en totes les 
facetes: escriptor, crític literari i editor.
Ha escrit nombroses obres, especialment d’assaig i 
memòries, entre les quals destaquen Notas sobre 
literatura española contemporánea, (1955); Poesia 
catalana del segle XX, (1963), en col·laboració amb J. 
Molas; Ocho siglos de poesía catalana (1969), en 
col·laboració amb J. Molas; Nueve novísimos poetas 
españoles (1970); Iniciació a la poesia de Salvador 
Espriu (premi Taurus de Ensayo, 1970); Josep Pla o 
la raó narrativa (1978); Antologia general de la 
poesia catalana (1979); Memòries poc formals d’un 
editor literari, dins Edicions 62, vint-i-cinc anys 
(1962-1987); Els escenaris de la memòria (1988); Vuit 
segles de poesia catalana (2005), en col·laboració 
amb J. Molas; Dietari de 1973 (2007), i Seductors, 
il·lustrats i visionaris (2009), un retrat dels genis 
literaris de la seva generació.
Ha estat el primer president de l’Associació 
d’Escriptors en Llengua Catalana (1978-1983), 
membre de l’Associació Internacional de Crítics 
Literaris de París, del Consell Assessor de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, del PEN Club i de la 
Comunitat Europea dels Escriptors (COMES). Ha 
estat director literari d’Edicions 62 i Edicions 
Península, així com conseller i president del Grup 62 
(2002). Des de l’any 2006 és degà de la Institució de 
les Lletres Catalanes. Entre els premis que ha rebut 
destaquen el Gaziel de periodisme (1977), el Josep Pla 
de prosa (1977), el Joanot Martorell de narrativa 
(1987), el Crítica Serra d’Or (1988 i 2010), el Lletra 
d’Or (1989) i el Nacional de Cultura de Catalunya 
(2009). També ha rebut el Premi Nacional de la 
Literatura Catalana (1989) i el Premio Nacional de las 
Letras Españolas el 2010. Ha estat distingit amb la 
Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya i la 
Medalla d’Or de la Generalitat.

Josep Maria Castellet rep el Premi LiberPress 2011 
per la seva exemplar i intensa vida intel·lectual i 
literària, en la qual ha aprofundit en els corrents de 
la literatura del nostre país. Un home imprescindible 
per a les lletres catalanes, ja que es pot dir que 
guarda tota la gran, fidel i sensible memòria de la 
vida literària catalana. 



L’Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de 
Barcelona  es va crear el 1999 amb el propòsit d’organit-
zar activitats acadèmiques, de recerca i d’intervenció en 
relació amb la cultura de pau, l’anàlisi, la prevenció i la 
transformació de conflictes, l’educació per la pau, el 
desarmament i la promoció dels drets humans. 
L’Escola està finançada principalment pel Govern de 
Catalunya, a través del Departament de Governació i de 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. 
També rep el suport de l’Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (AECID) i el 
Ministeri d’Afers Exteriors de Noruega. Està dirigida 
magistralment per Vicenç Fisas, el qual és també el titular 
de la Càtedra UNESCO sobre Pau i Drets Humans de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 

D’acord amb aquesta missió i objectius, l’Escola centra el 
seu treball en els àmbits d’actuació següents:
 

escola de
cultura de pau

Intervenció en conflictes, per facilitar el diàleg entre els 
actors.
Anàlisi i seguiment diari de la conjuntura internacional, 
en matèria de conflictes armats, situacions de tensió, 
crisis humanitàries i gènere (Programa de Conflictes i 
Construcció de Pau).
Seguiment i anàlisi dels diferents països amb processos 
de pau o negociacions formalitzades, i d’aquells països 
amb negociacions en fase exploratòria (Programa de 
Processos de Pau).
Seguiment i anàlisi de la construcció de pau en contextos 
postbèl·lics (Programa de Rehabilitació Postbèl·lica).
Seguiment de la conjuntura internacional en matèria de 
drets humans i, especialment, dels mecanismes de 
justícia transicional, la responsabilitat social de les 
empreses i la incidència de les transnacionals en 
contextos conflictius (Programa de Drets Humans).

L’Escola de Cultura de Pau rep el Premi LiberPress 
Associació 2011 perquè és el millor exemple d’entitat 
catalana de rang internacional que defensa els valors 
humanitaris i solidaris arreu del món, i per la seva 
implicació a tots els nivells a fi de solucionar els 
conflictes i aconseguir el diàleg, la concòrdia, l’entesa, el 
respecte dels drets humans i, en definitiva, com el seu 
propi nom diu, perquè promou el desenvolupament, el 
coneixement i la instauració de la pau, per així 
aconseguir un món millor, més just i igualitari.  



A principis de setembre de 1936, les tropes 
falangistes van entrar a Guillena. Molts homes 
d’esquerra havien fugit cap a Madrid per unir-se 
a l’exèrcit republicà, i sembla que va ser el 
capellà del poble qui va denunciar les dones 
d’aquests. La majoria eren camperoles i 
jornaleres que tenien entre 20 i 70 anys, i la seva 
única culpa era el fet d’estar casades amb homes 
vinculats a la CNT o al comunisme. No va haver-
hi acusació ni consell de guerra, i elles no van 
donar cap dada dels seus homes, per això les van 
matar. Van estar retingudes fins al 12 d’octubre 
de 1936, quan els van donar oli de ricí, les van 
passejar pel poble amb el cap rapat per humiliar-
les i les van portar a missa. Poc temps després, se 
les van emportar amb un camió a Gerena i les van 
afusellar al cementiri. 

Els veïns de Gerena que encara viuen per 
recordar l’assassinat coincideixen en el fet que els 
seus crits van ressonar a tot el poble. 

Les excavacions promogudes per l’Ajuntament de 
Gerena i per l’exemplar i dinàmica Associació de 
Recuperació de la Memòria Històrica de les Roses 
de Guillena van poder localitzar, el 2010, una 
fossa comuna on havien estat enterrades aquestes 
dones: Eulogia Alanís García, Ana María 
Fernández Ventura, Antonia Ferrer Moreno, Ana 
Granada Garzón de la Hera, Granada Hidalgo 
Garzón, Natividad León Hidalgo, Rosario León 
Hidalgo, Manuela Lianez González, Trinidad 
López Cabeza, Ramona Manchón, Manuela 
Méndez Jiménez, Ramona Navarro Lorenzo, 
Dolores Palacios Garzón, Josefa Peinado, Tomasa 
Peinado, Ramona Puntas Lorenzo i Manuela 
Sánchez Gandullo.



Nascut a Carcassona, el Llenguadoc, ha treballat 
durant més de 35 anys com a advocat i negociador 
internacional. Va viatjar als països del món afectats 
per greus problemes de desenvolupament o per 
conflictes armats, i posteriorment, va tornar a la 
seva terra, concretament a Saint Marcel sur Aude, 
per dedicar-se a la viticultura, a l’escriptura i a la 
fotografia. 

Aquells viatges li van canviar els seus sentiments i la 
manera d’observar les coses i les persones, tot i que, 
per qüestions deontològiques, per respecte i per la 
discreció de les seves missions, va realitzar poques 
fotografies. De seguida, però, la càmera va ser la 
seva inseparable companya, la que camina amb ell i 
l’ajuda a mirar i a comprendre els altres.
Pierre és un home que ha intentat gaudir la seva 
vida personal i professional amb optimisme i 
compromís, sense perdre cap oportunitat per veure, 
aprendre i comprendre com és el món, i també 
mostrant als altres el seu.



PEP RODRÍGUEZ
Home de mitjana edat, amb barba. Durant la seva 
vida, a part de treballar molt de temps amb un horari 
estricte, ha fet infinitat de coses, entre les quals tocar 
la guitarra i cantar en un grup anomenat Els 
Porcellana, que tenia de repertori cançons dels 
setanta i els vuitanta.  S’ho passa molt bé menjant i 
cantant. 

PERE BAHÍ
Home que ha passat el llindar de la mitjana edat, 
però que tampoc no és vell. Sense barba. Durant la 
seva vida, a part de treballar molt de temps en 
assumptes diversos, ha fet infinitat de coses, entre les 
quals cantar dos anys amb el grup Port Bo, nou anys 
amb el grup Peix Fregit i quatre amb Les Veus dels 
Pescadors de l’Escala. S’ho passa molt bé cuinant, 
menjant i cantant.

L’atzar, que pot espatllar-ho o arreglar-ho tot, segons 
com estigui d’humor, va fer que un bon dia aquests 
dos personatges es comencessin a trobar en àpats “de 
categoria”, que, com és lògic i natural en aquestes 
terres, acabaven amb una bona cantada. S’entenien 
tan bé cantant una mica de tot, des d’havaneres fins a 
boleros o tangos, passant per tota classe d’estils, que 
varen decidir assajar i  preparar un repertori per 
poder fer, de tant en tant, alguna actuació com cal. Fa 
poc han començat la quarta temporada d’un 
programa radiofònic  —que s’emet cada dijous de 3 a 
4 de la tarda per Punto Radio— titulat La Taberna 
de la Rambla, que el darrer any va ser guardonat pel 
Col·legi de Periodistes de Girona amb el premi Carles 
Rahola al millor treball informatiu i divulgatiu en 
ràdio en línia.

(Guillena, 1986) Cantautora sevillana, comença els 
seus estudis musicals als vuit anys i als catorze 
composa la seva primera cançó Digan lo que digan. 
L’any 2005 enregistra el seu primer DVD Hoy puede 
ser el gran momento, i poc després s’edita el seu 
primer CD Contraste.
L’any 2010 edita el seu segon CD, Verdades 
escondidas, que fou gravat en rigorós directe a la 
Casa de Cultura de Guillena i en el qual es recull 18 
cançons sobre la memòria històrica. 
Natural de Guillena, compromesa amb la recuperació 
de la memòria històrica, néta de víctimes del 
franquisme. 



Va néixer a Barcelona l’any 1946. És llicenciat en 
Dret per la Universitat de Barcelona i té estudis de 
periodisme. Director de la companyia de teatre La 
Inestable de Llampaies i autor de diversos textos 
teatrals representats per la mateixa companyia. 
Director de la Cia. de Menor Quantia del teatre del 
Col·legi d’Advocats de Figueres. Dibuixant de vaixells 
sobre escriptures. Ha fet diverses exposicions a 
Barcelona, l’Escala, Figueres, Sant Esteve de 
Sesrovires, Platja d’Aro, La Bisbal i Lleida.

Va néixer a Barcelona l’any 1952. Va estudiar 
escultura a l’Escola Massana i es va llicenciar en 
Pintura i Escultura a la Facultat de Belles Arts de 
Sant Jordi. Amb Ángel Camino i Carles Mauricio va 
fundar el col·lectiu d’artistes Taller Nou, que tenien 
com a nexe comú l’obra gràfica. Des de 1979 viu en 
un petit poble empordanès, on des del seu taller 
desenvolupa la seva obra artística dins de la figuració 
impressionista, tant en escultura com en gravat 
calcogràfic. Ha fet obra pública per a diverses 
poblacions catalanes i ha exposat regularment a 
Barcelona, Girona, Cadaqués, Madrid, Bèlgica, 
Suïssa, França i els Estats Units.

Escultora, va néixer a Roanne (França), l’any 1950. 
Va estudiar a França, a l’acadèmia Charpentier, i 
seguidament a les escoles de Belles Arts de Valence i 
de Perpinyà. De jove va venir a viure a Catalunya, 
on s’arrelà. ha realitzat nombroses exposicions a 
Catalunya i a l’estranger, i ha rebut diversos 
premis. Ha estat nomenada “precursora del Museu 
Internacional per a la Pau” de Barcelona. Hi ha 
obres seves a diversos indrets del món, Girona 
entre ells, i ha destacat sempre per la seva tasca 
humanitària i solidària que impregna les seves 
obres. Des de l’any 2002 és l’autora dels Premis 
LiberPress que es lliuren a Girona i a París.






