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LES CONFERÈNCIES DE L’AUCer
Quim Morales presenta a Puigcerdà el llibre ‘Com ser
un bon català’
La xerrada comptarà amb la presència de tot l’equip del programa ‘La
segona hora’, de RAC1
L’acte, dins de les Conferències de l’AUCer, és aquest divendres a les
20.30 hores al Museu Cerdà
El guionista i presentador Quim Morales serà aquest divendres, 21 de
novembre, a P uigcerdà per presentar el llibre ‘Com ser un bon català’, dins del
clicle Les Conferències de l’A UCer. L’acte serà a partir de 2/4 de 9 del vespre a la
sala de convencions del Museu Cerdà.
Per a l’ocasió, Morales estarà acompanyat de tot l’equip del programa d’humor
de RAC1 ‘La segona hora’, amb Xavier Pérez E squerdo, J air D omínguez i
Candela Figueras. L’espai va néixer com una part del programa ‘Minoria
absoluta’, creat per T oni Soler, fns que va adquirir personalitat pròpia.
‘Com ser un bon català’ és un llibre de lectura fàcil i en clau d’humor sarcàstic
sobre alguns dels molts tòpics, afcions i costums que marquen la personalitat
singular del poble català. S’hi presenten una cinquantena d’exemples
contemporanis com ara beure amb porró, parlar del temps, pagar peatges, ser
escatològic, anar a buscar bolets, menjar calçots, no recordar la segona estrofa
dels himnes o bé dir l’hora en català correcte. El llibre va ser un dels més venuts
per la diada de Sant Jordi d’enguany.
Guionista de ‘Polònia’ i C rackòvia’
Quim Morales (Badalona, 1975) és llicenciat en Comunicació Audiovisual per
la Universitat Autònoma de Barcelona. Com a guionista ha estat autor
d’alguns dels gags més celebrats dels reconeguts programes d’humor de TV3
‘Polònia’ i ‘Crackòvia’, de la productora Minoria Absoluta. Paral·lelament,
escriu cada setmana una columna al diari Ara. Ha treballat en diverses
emissores com ara Ràdio Estel, Ràdio Corbera, Cadena SER i O na Catalana i
també ha exercit com a guionista per a Antena 3 i TV E.
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