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Anglès a partir d’un any amb
el mètode KIDS&US

Classes al migdia per a alumnes del Vedruna
amb servei de recollida

Pare Claret, 12, entresòl - 17001 Girona - Tel. 972 217 195
info@chformacio.com - www.chformacio.com 

91,33% d’aprovats
als exàmens de Cambridge

Preparació de tot tipus
d’exàmens oficials
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Quatre mesos malalt, qua-
tre mesos pintant. Amb la
mateixa intensitat amb
què la malaltia arrasava el
cos del gener a l’abril, Jordi
Isern (Barcelona, 1962)
l’ha expiada del maig a
l’agost en una pintura fre-
nètica que ha posat en ten-
sió el seu temperament,
de processos lents i molt
meditats. Quan va gua-
nyar, junt amb Adrià Ciu-
rana, la darrera convoca-
tòria del cicle d’Exposi-
cions viatgeres de la Dipu-
tació, que coordina Ibet
Vila, Isern havia comen-
çat a il·luminar la seva pin-
tura amb la calidesa del co-
lor, decidit a saltar a una
abstracció que fa un parell
d’anys ja anunciava amb la
instal·lació Travessia, en
què posava el seu previsi-
ble passat figuratiu a nave-
gar per l’Onyar. I de cop, la
urgència del cos, la neces-
sitat d’aferrar-se de nou a
aquest pes mort que la ma-
laltia paradoxalment des-
vetlla.

És com un càstig, diu,
que això li hagi passat a ell,
que ha pintat sempre a
partir del cos, just quan
pretenia allunyar-se’n, pe-
rò el cas és que l’obra que
n’ha sortit retorna amb
obediència als mapes cor-
porals, però no pas sense
mutacions i ferides.

Com un vas buit, que
ahir es va inaugurar a la
Casa de Cultura de Girona
i, a partir del 3 d’octubre,
viatjarà per altres munici-
pis gironins, és el treball
més autobiogràfic d’Isern,
i també el més experimen-
tal i urgent. Consta d’una
trentena de pintures, mol-
tes de gran format, realit-
zades la gran majoria els
últims quatre mesos, algu-
nes fa a penes uns dies, en
què l’artista afegeix, a ma-
nera d’apòsits, gases, ra-
diografies i draps als seus
habituals guixots i xifres
damunt els torsos i els
caps, sovint unes siluetes
sense identitat cobertes
amb la penombra d’un

eclipsi parcial. Organitza-
des com a instal·lacions,
algunes d’aquestes pintu-
res tenen un transport ín-
tim quasi obscè: mantes,
plats i llibres fossilitzats,
com els que acompanya-
rien la vetlla d’un conva-
lescent, fan guàrdia al cos-
tat d’aquests cossos va-
cants, en espera que el
temps hi faci pòsit com
l’única forma imaginable
de guariment.

La rapidesa ha estat un
exercici dur per a algú que
es resisteix a veure mai
acabada cap obra, conven-
çut que “cada vegada que
entres a l’estudi saps que
et disposes a fracassar”,
però també ha tingut ex-

periències gratificants,
com la de poder treballar,
per a les obres de format
més gran, al teatre de Ru-
pià, el poble on té l’estudi.
“Em sentia com Tàpies,
enfilat a l’altell contem-
plant l’obra: un privilegi”,
diu agraït. En compensa-
ció, va convidar els veïns a
deixar empremta en una
de les pintures dibuixant-
hi una estrella amb Dacs:
n’hi ha de nens i d’ancians,
puntets blancs que brillen
enmig de la nit. Aprofitant
la inauguració, dues de les
peces més grans, dos caps
sensacionals –fang que
medita– van estar penja-
des ahir a la façana de la
Casa de Culuta. ■

Eva Vàzquez
GIRONA

Jordi Isern presenta a
Girona la seva obra més
urgent i introspectiva
a ‘Com un vas buit’ aplega pintures en què ha treballat els últims quatre
mesos, en plena convalescència a Forma part de les ‘Exposicions viatgeres’

Jordi Isern parla amb Pere Vila, davant una de les obres ■ GLÒRIA SANCHEZ / ICONNA
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La idea original de Ridley Scott,
Life in a day, s'adaptarà a Espanya
de la mà de la directora Isabel
Coixet, que serà l'encarregada de
donar sentit als vídeos rodats per
ciutadans anònims que mostrin
com és per a ells un dia corrent.

Per animar els espanyols a gra-
var vídeos sobre la seva vida, ahir
va arrencar una campanya en la
qual cares famoses com els actors
Javier Cámara, Leonor Watling i
Pepe Viyuela, entre molts altres ar-
tistes, fan una crida participar en
Spain in a day.

El dissabte,  d'octubre és la
data escollida perquè ciutadans
d'Espanya o espanyols a l'estran-
ger gravin un màxim de  minuts
que reflecteixin els seus gustos
passions, pors, creences o somnis.

El dia elegit no és intranscen-
dent. No hi ha futbol ni un gran es-
deveniment previst que pugui mo-
nopolitzar els vídeos dels partici-
pants i no és una jornada pura-
ment laboral –encara que no sigui
festiu– per evitar un excés d'imat-
ges de gent treballant. Precisa-
ment per aquest motiu es va des-
cartar fer la crida per a un diven-
dres.

No és necessari un equip tècnic
de primera, és suficient un mòbil,
una tauleta o una càmera de fotos
capaç de gravar. Cal posar les
imatges en format horitzontal, ha
advertit Coixet, que ahir va pre-
sentar Spain in a day al Festival de
Televisió de Vitòria.

El projecte arriba de la mà de
TVE i Mediapro, i s'estrenarà al
Festival de Cinema de Sant Se-
bastià de l'any que ve. Els vídeos
han enviar-se a través del web de
RTVE o de l'aplicació Spain in a
day abans del  de novembre.

VITÒRIA | EFE

«Spain in a Day»,
un film de Coixet
amb vídeos de
ciutadans
anònims

El llorejat pintor Jordi Isern, gua-
nyador del Premi Honda el  i
del que atorga la Fundació Vila-
casas el , exposa des d'ahir a
Girona la seva proposta més ex-
perimental, Com un vas buit, en la
que recorre a materials quotidians
com radiografies, llençols, draps,
gases o llibres.

Isern exhibeix una trentena de
peces, moltes d'elles de gran for-
mat, a la Casa de Cultura de la ca-

pital gironina fins al pròxim 
d'octubre, quan la mostra iniciarà
una itinerància per diferents mu-
nicipis i es convertirà en una nova
«exposició viatgera» de la Diputa-
ció de Girona.

Com un vas buit es presenta
com a guanyadora del concurs
Exposicions viatgeres, que convoca
la Diputació, després de ser esco-
llida per compaginar el format
tradicional de la pintura amb altres
més contemporanis.

La proposta de Jordi Isern es
complementa amb dues vídeoac-
cions que l'artista va realitzar en ai-
gües de Cuba i del riu Onyar, on va
arrossegar algunes de les seves
obres lligades al seu cos.

A més, dues peces de gran for-
mat es poden veure en dues de les
vidrieres exteriors de la Casa de
Cultura, que acull també una ins-
tal·lació de gran mida construïda
per a l'ocasió.

Jordi Isern pretén amb aquesta

mostra aprofundir en la necessitat
humana de recerca d'allò essen-
cial, que ell defineix com a «nos-
tàlgia d'infinit», però també en la
mateixa concepció artística des
d'una voluntat de trobar noves
maneres de relacionar-la amb la
societat.

Isern admet que la seva obra es
mou en una zona entre el realisme
i l'abstracció «des d'una certa des-
materialització o inconsistència
de la imatge».

L'artista barceloní, establert des
de fa anys a l'Empordà, és doctor
en Belles Arts i ha exposat, a més
d'Espanya, a França, Japó, Norue-
ga, Alemanya, Cuba, Dinamarca i
Itàlia. 

L’exposició es podrà veure a Gi-
rona fins al  d’octubre i després
iniciarà un periple de tot un any
per diversos municipis de les co-
marques gironines, entre el quals
ja hi ha confirmats Beuda, Lloret
de Mar, Ripoll, la Jonquera i Tor-
roella de Montgrí.

GIRONA | EFE/DdG

El premiat Jordi Isern exposa la
seva proposta més experimental

L’artista inaugura a la Casa de Cultura de Girona una «exposició viatgera» de la Diputació

Una de les característiques obres d’Isern. 

RAFEL BOSCH

Exposició a l’exterior. 

DIARI DE GIRONA
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La marxa de torxes  
de Girona, homenatge 
a Ovidi Montllor

Preàmbul de la Diada

La tradicional marxa de torxes que 
se celebra cada vigília de la Diada 
a la ciutat de Girona anirà prece-
dida aquest any per un acte d’ho-
menatge a Ovidi Montllor, amb 
motiu del vintè aniversari de la se-
va mort. L’acte començarà a dos 
quarts de deu de la nit a les escales 
de la Catedral, amb la intervenció 
de Jordi Sànchez, el president de 
l’ANC. Tot seguit es donarà pas a 
l’espectacle Del cor a les mans, a 
càrrec del grup VerdCel, que recor-
darà el reivindicatiu cantautor 
d’Alcoi.  

Un cop finalitzat l’espectacle es-
tà previst que s’encenguin unes 
1.500 torxes, que il·luminaran els 
carrers del Barri Vell, en un recorre-
gut que anirà des de la Catedral fins 
a la plaça del Vi, on es llegirà un ma-
nifest i es cremarà simbòlicament el 
Decret de Nova Planta. L’acte es 
tancarà amb Els segadors i una actu-
ació del cor Àkan, format principal-
ment per persones immigrades.  

La marxa de torxes es fa en diver-
ses poblacions la nit abans de la Di-
ada i a Girona té sempre una gran 
assistència de participants. Un des 
principals atractius de l’acte és el re-
corregut pel Barri Vell. La ruta giro-
nina configura estampes de gran be-
llesa plàstica. Un dels trams més es-
pectaculars és el del carrer de Santa 
Clara, on les torxes dibuixen dues 
llarguíssimes línies de foc. També és 
espectacular la imatge de les torxes 
al seu pas per dos dels ponts sobre 
l’Onyar. MARTA COSTA-PAU

Jordi Isern exposa l’obra recent, 
més experimental i introspectiva   

Jordi Isern davant la Casa de Cultura, amb dues de les seves obres. MIQUEL MILLAN

Després de gairebé onze anys pràctica-
ment sense pintar, dedicats sobretot a 
l’ensenyament i a l’estudi acadèmic, Jor-
di Isern (Barcelona, 1962) es va tornar a 
enclaustrar a l’estudi per treballar en no-
ves creacions. Isern admet que estava vi-
vint una fase més abstracta i colorista en 
relació amb les anteriors, però la vida (la 
malaltia terminal d’un amic i el propi pa-
timent d’una afecció) l’ha portat a situar 
altre cop el cos en l’epicentre de les se-
ves noves creacions. Sota el títol Com un 
vas buit, una trentena de les seves últimes 
obres s’exposen a la Casa de Cultura de 
Girona fins al 3 d’octubre. Isern parteix 
del cos, la matèria més orgànica i física, 
i amb elements més lliures i abstractes, 
capes i empremtes, el va desmaterialit-
zant fins a arribar a unes expressions 
completament irracionals, impalpables, 
de l’inconscient. 

Sobre suports poc habituals en ell, 
com ara radiografies, gases o llençols, 
Isern pinta un cos humà despersonalit-
zat que deriva entre el realisme i l’abs-

tracció, entre les tenebres del sofriment 
d’un malalt i la llum de la força de supe-
ració; un cos ple de contingut que projec-
ta l’ànima, l’interior de l’home, la concep-
ció essencialment espiritual de l’art del 
pintor, i la seva humilitat antropològica: 
“¿I si no som res més que un vas buit en-
mig del cosmos?”, es pregunta l’artista. 
I és que a Isern la pintura li “fa reviure les 
preguntes i els misteris de sempre”. L’ex-
posició també consta d’instal·lacions i de 
dues videoaccions. 

El cicle Exposicions Viatgeres 
La mostra s’inclou dins del cicle Exposi-
cions Viatgeres, amb el qual la Diputació 
de Girona vol potenciar i difondre la cre-
ació artística de qualitat a les comarques 
gironines (tota la informació, a la web 
www.ddgi.cat/exposicions). Els artistes 
que protagonitzen les Exposicions Viat-
geres els elegeix un jurat a través d’un 
concurs. A partir de l’octubre, Com un vas 
buit començarà un itinerari per diferents 
municipis gironins. ANIOL COSTA-PAU

ACN

Un videojoc dels anys 
80 inspira el cartell de 
les Fires de Sant Narcís 

Creació 

Un videojoc de marcians dels anys 
vuitanta ha inspirat els gironins Jo-
an Codina i Gemma Moreno a l’ho-
ra de dissenyar el cartell de les Fi-
res de Sant Narcís d’aquest any, que 
se celebraran del 23 d’octubre a l’1 
de novembre. Codina, advocat i di-
buixant de còmics, i Moreno, disse-
nyadora gràfica i directora d’art, 
han dibuixat una imatge de sant 
Narcís guiant mosques amb el bà-
cul de bisbe que recrea la nau que 
disparava als marcianets del joc. 

La imatge del sant i de les mos-
ques és molt utilitzada a Girona, ja 
que segons la llegenda una allau 
d’aquests insectes va sortir del se-
pulcre de sant Narcís i va matar 
nombrosos soldats durant el setge 
de les tropes franceses a la ciutat, 
al segle XIII.  

En el cartell de les Fires es juga 
amb la imatge de la llegenda i la del 
famós videojoc de marcianets. 
“Aquell videojoc va significar el de-
but en els jocs digitals de tota una 
generació, i aquest cartell servirà de 
fil conductor entre generacions, 
que evocarà records a molta gent, 
a la qual fa uns anys que apel·lem i 
els tornem a demanar que gaudei-
xin de les Fires”, explica l’alcalde de 
Girona, Carles Puigdemont. Aquest 
aspecte intergeneracional del car-
tell també el remarquen els autors. 
“Volíem fer una gràfica que arribés 
tant als nens com als adults, que fos 
simpàtica per als més petits i que 
recordés als grans la seva infància”, 
explica Moreno. ARA 
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Anglès, Arbúcies, Campro-
don, l'Escala, la Jonquera, Pala-
frugell, Puigcerdà, Quart, Roses,
Sant Feliu de Guíxols, Sant Hila-
ri Sacalm, Sant Joan de les Aba-
desses, Tordera, Tortellà. 

ALBANYÀ
Concert A 2/4 de 5 de la
tarda a l’església de Sant Llo-
renç de Sous concert d’Alfred
Fernández, viola de mà i Es-
ther Castells, cant dins de la
programació del festival de
música de l’Albera.

CASSÀ DE LA SELVA
Concert i ball A les 12 del
matí a la Pineda Fosca, 19a
trobada d’acordionistes i dinar
de germanor.  
- A les 6 de la tarda al casal de
jubilats, ball amb Ferran Pru-
nell. 

GIRONA
Concert A les 8 del vespre
a l’Auditori de Girona concert
Joshua Redman Trio amb Ole
Morten Vägan i Jorge Rossy.

Festa A la nit a la Sala de
Ball de Grona, música de ball
amb Dj Pere.  

ST. JOAN DE LES ABADESSES 
Concurs A les 9 de la nit a
la Plaça Major, Quart Combat
de Cançó Improvisada. 

BANYOLES
Fira de la Ramona De les
10 del matí fins a les 8 del
vespre al passeig de l’Estany,
en el tram entre l’oficina de
turisme i el camp de futbol,
organitzada per l’Associació
Sabors Catalans.

LLAGOSTERA
Fira del llibre prohibit A
partir de les 10 del matí a la
plaça Catalunya i el Casino
Llagosterenc segona fira del
llibre probibit amb una mostra
de llibres que al llarg de la his-
tòria i en diferents ubicacions
han estat censurats i prohi-
bits. Hi haurà exposicions ,
conferències, espectacles in-
fantils, parades de llibres pro-
hibits i un concert final de
festa de música prohibida. 

LLORET DE MAR
Fira del dibuix i la foto A
partir de les 12 del migdia al
passeig Jacint Verdaguer fira
del dibuix i la foto.

PLATJA D’ARO
Brocanters De les 9 del
matí a les 8 del vespre a la
plaça dels Estanys fira de bro-
canters.

ROSES
Fira d’entitats A partir de
les 10 del matí i fins a les 2
de la tarda a la Riera Ginjolers
fira d’entitats i celebració
també de la desena trobada
de puntaires.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
Fira del disc De les 10 del
matí a les 8 del vespre a la
Rambla Vidal fira Mercadisc
dirigida als aficionats al
col.leccionisme de discos i la
música amb la presència de
diferents parades per a la
compra i venda de material re-
lacionat amb el disc i el món

de la música.

SANTA LLOGAIA
Fira de la cistelleria Du-
rant tot el dia pels carrers del
p oble parades de cistellers,
artesans, xapes, tallers, jocs
tradicionals de fusta i anima-
ció. A més, al centre cívic ex-
posició de mobles de bambú i
fibres vegetals.

VILAVENUT
Fira de la cervesa artesanal

Durant tot el dia celebració
de la primera edició de la fira
de la cervesa artesanal amb
tastos, parades, degustacions,
espectacles al carrer i con-
certs de música.

ANGLÈS
Gales A 2/4 de 6 del matí
concentració al bar Girona 8
pel concurs de pesca sènior.
- A les 9 del matí sisena mar-
xa BTT Trenkacames amb sor-
tida des del pavelló.

BREDA
Festa major A les 8 del
matí a la plaça de la Vila con-
curs de pintura ràpida.
- A les 9 del matí a la plaça del
Convent trobada Customs de
Breda.
- A les 10 del matí a la plaça
del Convent exhibició de
country.
- A la 1 del migdia a Els Forns
entrega dels premis del con-
curs de pintura ràpida.

CASTELL D’ARO
Festa major A 2/4 de 10
del matí pujada a la Font del
Ferro amb sortida des de la
plaça Poeta Sitjar dins dels
actes de la festa major.

FONTCOBERTA
Fira de la cervesa a Vilave-
nut  A les 11 del matí, inici
de la la primera edició de la
fira de la cervesa artesana de
Vilaventu: la Birravenut.
-A les 12 del migdia, tast de
cervesa a càrrec d'Ivan de la
Cervesaria. Al llarg de tot el
dia, el poble estarà ambientat
amb la bona música que pun-
xarà el DJ Robert Depalma.
També hi haurà una passeja-
da amb ase, la Burra-Birra.
- A les 4 de la tarda, especta-
cle de màgia amb el mag Ma-
rio López.
- A les 7 de la tarda, actuació
musical a càrrec de Hop’s 
Trio.
- A les 8 del vespre, música
ElectroSwing, a càrrec de Dj
Zangif. 

GIRONA
Festa major de Sant Daniel

A les 5 de la tarda a la pista
del centre recreatiu i esportiu
de la vall feixina de cloenda,
mercat d’intercanvis, tarda lú-
dica i jocs gegants.

Festa major de Santa Eugè-
nia Al matí pels carrers fira
artesanal, botiga al carrer, dib-
vuix infantil i trobada de pun-
tes de coixí.
- A partir de les 9 del matí al
pavelló partits de bàsquet.
- A 2/4 de 12 del migdia des
de l’institut de Santa Eugènia
bicicletada popular de festa
major.
- A les 12 del migdia al carrer
Maçana vermut i concert dia-
bòlic dels Dimonis de Santa
Eugènia.
- A les 6 de la tarda al pavelló
presentació dels equips del
club de bàsquet.
- A les 6 de la tarda al centre
cívic representació de teatre

amb l’obra «El metge a garro-
tades».
- A les 9 de la nit a la plaça de
Santa Eugènia espectacle i
demostracions de ball hip-
hop.
- A les 10 de la nit a la plaça
Santa Eugènia correfoc i pla-
çafoc a càrrec dels Diables de
l’Onyar.

LES PLANES
Festa de la mare de Déu de
les Encies A les 8 del matí
a la font de les Encies, cami-
nada organitzada pel Grup Ex-
cursionista de Les Planes. 
- A 2/4 d’1 del migdia, ofici
solemne, cant de goigs i ve-
neració a la Mare de Déu.  
- A 2/4 de 2 del migdia, dues
sardanes de vermut amb l’or-
questra La Principal de Ban-
yoles.  
- A les 2 del migdia, arrossada
popular. Preu: 13 euros.
- A 2/4 de 5 de la tarda, es-
pectacle de màgia i entreteni-
ment amb Màgic Franc.
- A les 2/4 de 6 de la tarda,
audició de sardanes a càrrec
de La Principal de Banyoles.

PALS
Festa major dels Masos A
les 6 de la tarda a la plaça de
Sant Fructuós cursa de cintes.

PONT DE MOLINS
Festa Major Trobada d’in-
tercanvi de plaques, al migdia
missa amb la coral Veus Blan-
ques, audició de sardanes
amb La Principal de Porqueres
i ball de fi de festa amb Pa
d’Àngel. A més, jornada de
portes obertes a la cooperati-
va Ricardell i el monestir del
Roure.

RIBES DE FRESER
Festa de la mel De les 10
del matí a les 2 de la tarda i
de 4 de la tarda a les 8 del
vespre taller d’espelmes.
- A les 11 del matí al Teatre
Municipal taller de «Les mels i
una nits» amb plantes afrodi-
síaques i mel a càrrec de l’As-
sociació Pedra Tosa.
-A les 12 de migdia i a les 5
de la tarda activitat «Bresca-
rem a la plaça».

SANTA CRISTINA D’ARO
Festa de Romanyà A 2/4
d’11 del matí a la plaça de
l’església visita teatralitzada
«Romanyà medieval».
- A 1/4 d’1 del migdia ofici so-
lemne i a la sortida mitja audi-
ció de sardanes a càrrec de la
cobla Rossinyolets. En acabar
aperitiu per a tots els assis-
tents.
- A les 6 de la tarda farcell de
jocs tradicionals per a la mai-
nada amb la participació de
Fefe i Cia.

SANT GREGORI
Festa Major de Cosntantins

A les 12 del migdia a l’es-
glésia parroquial de Constan-
tins, ofici solemne i pica-pica.
- A les 2 del migdia a l’Epais la
Pineda de Sant Gregori, dinar
de festa major i música en
viu. Preu: 18 euros adults, 10
euros els nens. Més informa-
ció a: 972423508.  

SAUS
Festa major A les 12 del
migdia a l’Església parroquial
de Saus, concert d’Orquestra
de Cambra de l’Empordà. 

VALL-LLOBREGA
Festa de la verema A les
6 de la tarda pregó de la festa
de la verema a càrrec del na-
turalista, periodista ambiental
i escriptor, José Luís Gallego i
posteriorment tradicional
premsada del nou most a la

plaça de la Vila amb la partici-
pació de la Venerable Confra-
ria de la Bota de Sant Ferriol i
de la Jove Confraria de Vins i
Caves de l’Empordà.

VILADRAU
Festa Major A les 12 del
migdia a la plaça Major ball
Cerdà i sardanes amb la colla
Genisenca.
- A les 2 de la tarda a la plaça
Major arrossada popular.
- A les 6 de la tarda al pavelló
teatre amb l’obra «Majorica o
d’oca a oca» del grup de tea-
tre de Viladrau.
-A 2/4 de 9 de la nit a la plaça
Major sopar de tornaboda
amb menjar per compartir.

VILOBÍ D’ONYAR
Festa major A les 10 del
matí i fins a les 2 de la tarda a
la plaça Nova mercat de sego-
na mà.
- A les 11 del matí a la plaça
Nova concurs de pintura ràpi-
da infantil.
- A les 12 del migdia a l’esglé-
sia parroquial de Sant Esteve
ofici solemne amb acompan-
yament de l’orquestra Mara-
vella.
- A la 1 del migdia a la plaça
Vella sardanes amb la Mara-
vella.
- A les 5 de la tarda cercavila i
ball de gegants.
- A 2/4 de 7 de la tarda al pati
de l’escola concert i posterior-
ment  ball amb l’orquestra Ma-
ravella.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Terra de trobadors Durant
tot el dia concerts de música
medieval, espectacles, mer-
cat, danses, exposicions i ta-
llers artesans, entre d’altres
activitats.

PALAFRUGELL
Rodamón De les 11 del
matí i fins a la 1 del migdia a
l’Estadi Municipal, 5è Festival
Rodamón de Gossos d’Elit.
L’espectacle estarà amenitzat
amb una bona dosi d’humor i
màgia per Toni de las Heras. 

ALBANYÀ
Aplec del Mont A la 1 del
midia Aplec del Santuari de la
Mare de Déu del Mont amb la
trobada de «maries» del
Mont, encant de coques i mis-
sa solemene amb acompanya-
ment coral.

LLORET DE MAR
Aplec de les Alegries A
les 6 de la tarda davant de
l’ermita amb la participació de
la cobla Contemporània.

ST. MIQUEL DE CAMPMAJOR
Aplec de Sant Ferriol de
Falgons A les 10 del matí
mercat de productes artesans
i locals.
- A les 12 del migdia tradicio-
nal cavalcada medieval amb la
celebració de l’eucaristia i be-
nedicció del romaní.
- A les 2 de la tarda arrossada
popular.

PALAMÓS
Representació A les 7 de
la tarda a Teatre la Gorga re-
presentació de l’obra «L’Espe-
ra» de la companyia teatral La
Gespa.

CELRÀ
Marxa Llera del Ter Avui
diumenge se celebra la Marxa
de la Llera del Ter. Es tracta
d'una marxa familiar i solidà-
ria, seguida d'una arrossada
popular. El recorregut segueix
la llera del ter entre les pobla-
cions de Celrà i Bordils, el
camí és pla i de fàcil accés,
ideal per fer amb família, amb
l'opció de dos distancies 6 i
13 km. A l'arribada hi haurà
esmorzar per tots els partici-
pants, i posteriorment hi hau-
rà sorteig de regals. La sortida
de la marxa serà a les 9 del
matí, i les inscripcions es fa-
ran davant l’Ajuntament a
partir de les 8. 
- A partir de les 2 del migdia
hi haurà una arrossada popu-
lar. Els tiquets  es poden ad-
quirir de forma anticipada en
els comerços de Celrà ( Llibre-
ria Biscle, Carnisseria Joscarm
i Carnisseria Sergi)  i també es
podran comprar el mateix dia
de la marxa. La piscina muni-
cipal de  Celrà  serà gratuïta
per tots els participants  de la
marxa. Preu de la marxa 5€
Preu arrossada 10€.

GIRONA
Cursa a Sant Miquel A les
9 del mati des del Centre Re-
creatiu, Esportiu i Cultural de
la Vall de Sant Daniel, cursa
popular al castell de Sant Mi-
quel en el marc de la festa
major de la Vall.

CASSÀ DE LA SELVA
Trobada d’acordionistes
A les 12 del migdia actua-
cions de la trobada d’acordio-
nistes a la Pineda Fosca, dinar
popular i a les 4 de la tarda
més actuacions musicals.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
Club infantil De les 11 del
matí a la 1 del migdia i de 4 a
6 de la tarda a la platja club
infantil amb taller de jocs per
fer un 3 en ratlla, un memory
o un puzzle.

BLANES
Audició A les 7 de la tarda
al passeig del mar amb la co-
bla Mediterrània.

CRUÏLLES
Audició A les 12 del migdia
a l’ermita de l’Esperança amb
la cobla La Principal de L’Esca-
la.

ORFES
Audició A les 6 de la tarda
a la plaça audició de sardanes
amb la participació de la cobla
La Principal de Porqueres.

PALAMÓS
Audició A les 7 de la tarda
al passeig del Mar sardanes
amb la cobla Baix Empordà.

PONT DE MOLINS
Audició A les 12 del migdia
a la plaça amb la participació
de la cobla La Principal de
Porqueres.

RIBES DE FRESER
Audició A les 5 de la tarda
a la plaça del mercat amb la

cobla Ciutat de Girona.

SANT JOAN ABADESSES
Audició A 2/4 de 12 del
migdia i a les 5 i a les 6 de la
tarda a la plaça sardanes amb
la cobla Flama de Farners i
Vila d’Olesa.

BANYOLES
Exposició La Llotja del Tint
XXI de Banyoles acull, fins al
pròxim 25 d’octubre, l’expo-
sició «Temps. L’estudi de la
ment», de Roser Oduber. Un
recull de les tres darreres eta-
pes d’un camí que l’artista va
iniciar fa anys.  L'escenari can-
viant representa tota una re-
cerca d’introspecció i anàlisi,
on el seu principal protagonis-
ta és l’ésser humà en el pai-
satge efímer que habita.

CASTELL D’ARO
Exposició Les sales d’art
del Castell de Benedormiens
de Castell d’Aro acullen, fins
al 27 de setembre, una ex-
posició col·lectiva dels mem-
bres del Reial Cercle Artístic
de Barcelona, organitzada per
la regidoria de Cultura de l’A-
juntament de Castell-Platja
d’Aro. L’horari de visites, en
entrada lliure i gratuïta, s’ha fi-
xat de dimarts a divendres (de
5 de la tarda a 8 del vespre) i
els caps de setmana i festius
(de les 11 del matí a la 1 del
migdia i de les 5 de la tarda a
les 8 del vespre.

COLERA
Exposició La Galeria Hori-
zon de Colera acull, fins al
pròxim 20 de setembre l’ex-
posició «In a Room. Line and
Form». Una mostra col·lectiva
que proposa una reflexió so-
bre línia i forma. Els artistes
que hi participen són Enrique
Brinkmann, Fabien Chevillote,
Xavier Escriba, Rafa Forteza,
Gabriel, Yoon-Hee, Luis Robay,
Steve Silver i Yoshi Zenitani.

GIRONA
Casa Pastors Últim dia
per visitar a la Casa Pastors de
Girona l’exposició «Enric Mar-
quès: La col·lecció de l’artista
(1948-1989)». 

Exposició El Museu d’His-
tòria dels Jueus (C/ Força, 8),
acull fins al pròxim 27 de
setembre, l’exposició «Wal-
ter Benjamin. Constel·lacions
de l'exili». Un homenatge a
l'insigne pensador alemany en
el 75è aniversari de la seva
mort. La mostra reconstrueix
la vida i l'exili de Benjamin,
fins a la seva tràgica fi, a tra-
vés de testimonis i docu-
ments de diferents personali-
tats del seu entorn, que confi-
guraven la seva constel·lació
personal i intel·lectual. 

Exposició El Museu del Ci-
nema de Girona acull, fins al
pròxim 24 de gener, l’expo-
sició «Garbancito de la Man-
cha. 70 anys del primer llarg-
metratge europeu d'animació
en color». La mostra comme-
mora el 70è aniversari de l’es-
trena a Barcelona del primer
llargmetratge europeu d'ani-
mació en color. Una producto-
ra i distribuïdora catalana, Ba-
let y Blay, i un dibuixant i
il·lustrador d'origen valencià,
Arturo Moreno, aixecaren una
ambiciosa i costosa pel·lícula
d'animació en plena postgue-
rra i enmig de dificultats i pe-
núries de tot tipus.Informació
a: www.museudelcinema.cat

Exposicions

Sardanes

Teatre

Infantil

Trobades

Aplecs

Festivals

Festes

Marxes

Música

Fires

Mercats

Agenda i Cartellera Per publicar actes a l’agenda s’han d’enviar
amb 72 hores d’antelació com a mínim a l’adreça 
de correu electrònic fets.diaridegirona@epi.es

CASTELLÓ EMPÚRIES
Terra de Trobadors Últim
dia del festival Terra de Tro-
badors amb mercat medieval,
concerts, espectacles al car -
rer, demostracions i altres ac-
tivitats de caire medieval.

GIRONA
Concert A les 8 del vespre,
a la sala de Cambra de l’Audi-
tori, actuació de Joshua Red-
man, un dels saxofonistes
nord-americans més impor-
tants dels últims anys.

ST. JOAN ABADESSES
Festa A les 5 de la tarda, a
la plaça Major, es farà el tradi-
cional ball dels Pabordes dins
dels actes programats amb
motiu de la celebració de la
festa del Santíssim Misteri de
Sant Joan. L’acte comptarà
amb la presèncial del conse-
ller de Cultura, Ferran Masca-
rell.

GIRONA
Exposició La Casa de Cul-
tura de Girona acull fins al
pròxim dia 3 d’octubre, l’ex-
posició  «Com un vas buit»,
de Jordi Isern. La mostra es
compon d'una trentena de pe-
ces amb obres realitzades so-
bre diferents materials i dues
videoaccions.
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Jordi Isern: “La pintura comença quan
s’acaben les paraules”
Bernat Puigtobella (http://www.nuvol.com/autor/bernat-puigtobella). Girona (http://www.nuvol.com

/lloc/girona).

/ 15.09.2015

El pintor Jordi Isern presenta l’exposició Com un vas buit

(http://www.ddgi.cat/exposicions/faces

/expo_detail.jsp?exposicio=+%22Com+un+vas+buit%22&id=1044&

nb=1&utm_source=nuvol&utm_medium=banner&

utm_campaign=origen%2busuaris)a la Casa de Cultura de Girona. La mostra,

que forma part del cicle d’exposicions viatgeres impulsades per la Diputació

de Girona, es podrà veure fins al 3 d’octubre. Bernat Puigtobella l’ha

entrevistat.

(http://www.nuvol.com/wp-content/uploads/2015/09/Jordi-Isern-e1442247967265.png)

Jordi Isern

Bernat Puigtobella: «Com un vas buit» és una mirada a l’interior de l’home, a

la necessitat humana de cercar l’essencial, però també s’hi evidencia una

reflexió profunda a l’entorn de la concepció que tens sobre l’art. Com es es fa

present l’art?

JI: Per a mi la pintura és una via espiritual. No sé ben bé el que busco, més aviat vaig a la

deriva…i definir-me aquí seria una mica trampós, poc honest. Certament l’art no em dóna

respostes, ni les espero, però sí que em permet reviure les preguntes importants, sobre

l’existència humana, sobre el cosmos, la mort, l’infinit, el temps… Tarkowsky, el director de

cine, deia precisament que la funció de l’art no és la de transmetre idees, sinó la de

preparar-nos per a la mort…

BP: En totes les obres cerques plàsticament una zona indefinida entre

realisme i abstracció; «dins d’una certa desmaterialització o inconsistència de

la imatge», com dius tu mateix, i procures moure’s en aquesta ambigüitat.

M’interessa el diàleg entre figuració i abstracció, aquesta terra de ningú. Parteixo d’una

imatge figurativa , i un cop dibuixada, serà una excusa per a ser contemplada i meditada

durant uns mesos. O anys, no ho sé. Llavors inicio un procés de progressiva
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desmaterialització, d’anar-li restant consistència. I li sumo el pas del temps. Aquesta és la

idea bàsica. Després passa el que passa, que la pintura fa el que vol.

BP: Aquesta és l’exposició més experimental que has fet al llarg de tota la teva

trajectòria, sobretot pels materials i llenguatges amb què has estat treballant:

al paper, ferro i fusta, Isern hi afegeix radiografies, llençols, roba, draps,

gases, relacions amb objectes varis (llibres, mantes, plats), etcètera. Com

treballes tots aquests materials?

JI: Jo a l’estudi vaig principalment a obeir. A obeir i a fracassar. Sé molt bé que és la

història d’una impossibilitat, són sempre proves i proves, i tot queda sempre insuficient, tot

es queda a mitges… Tinc clar que no vaig a l’estudi a resoldre un problema sinó a

deixar-me portar, no a barallar-me per acabar uns quadres sinó a ser-hi, a respirar un

misteri, a deixar que la meva mirada tingui impulsos, que les mans pensin, que els

materials decideixin.

BP: Parles de les teves mans com si no estiguessin ben bé sota el teu control…

J.I: Sí. Jo pinto per tenir alguna cosa per mirar. És la pintura la que t’està dirigint i la que

et diu el que està passant. A mi aquesta renúncia a controlar m’ajuda molt, em permet

arribar a estadis on tot flueix i jo desapareixo. Llavors sóc com un vas buit, com un

recipient sense consciència pròpia, com la terminal d’una gran consciència.

B.P: Com un vas buit es compon d’una trentena de peces (moltes de les quals

de gran format) en què abordes el cos humà. Parteixes d’allò més palpable,

que és el propi organisme, i et dirigeixes cap a allò més impalpable. Fas un

procés d’anar buidant gradualment els elements figuratius que configuren la

imatge i la reomples d’elements més espontanis, més lliures, més abstractes.

JI: Jo tendia darrerament cap a una certa abstracció, cap a una pintura més colorista, i

anava sortint de la figuració. Ara, després d’estar quatre mesos al llit prostrat per una

malaltia, he tornat a centrar-me en el propi cos. I han aparegut de nou la fragmentació, la

tenebra que envolta el cos, el tema del dolor físic. L’he hagut de fer molt ràpida aquesta

obra, però certament la Diputació de Girona m’ha donat tota clase de facilitats. És la

vegada que he sentit més complicitat fent una exposició, al costat de Pere Sánchez, d’Ibet

Vila, de Sebastià Goday, de LluísFreixas, de tot l’equip. Estic molt agraït.

BP: Quins han estat els teus mestres?

JI: En primer lloc Velázquez, Rembrandt i Vermeer, aquests són per a mi els tres grans de

la pintura. Si tirem més cap a aquí, em rendeixo davant de Joan Miró, que amb el temps es

farà més gran que Picasso.

BP: Per què?

JI: Doncs perquè penetra més. Picasso va ser molt intel�ligent i se li ha de reconèixer que

va trencar motlles, però la seva obra no m’emociona. Picasso va fer contribucions molt

valuoses, va canviar la història, va trencar la perspectiva clàssica, però es queda en un

nivell molt formal i no acaba d’anar més enllà de la superfície. A mi em posen al davant del

Guernica i l’admiro, però em costa emocionar-me.

(http://www.nuvol.com/wp-content/uploads/2015/09/Jordi-Isern.jpg)

Jordi Isern

BP: I per què Miró sí?

JI: Miró té una saviesa més profunda, més mística, i encara que no ho sembli, crec que ha

influït més en la pintura posterior. Miró ja va influir molt als Estats Units després de la

Segona Guerra Mundial.

BP: I veient la teva obra, diria que Tàpies tampoc no t’és indiferent?

(http://www.via-

vespa.com)
Barcelona és un
vesper. Vola per
Barcelona amb una
Vespa!
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JI: La seva influència ha estat tremenda, jo sóc fill de Tàpies. Sempre que he anat a una

exposició seva, hi he trobat alguna peça que m’ha trasbalsat.

BP: Amb Tàpies comparteixes aquest interès per les religions asiàtiques.

JI: Comparteixo molt les idees budistes d’impermanència i del buit com a metàfora de

plenitud. Els occidentals som molt competitius amb la natura, ens en volem apropiar o

aprofitar. Sempre ens hem vist a nosaltres mateixos com a antagonistes d’ella, i hem

quedat atrapats en les dualitats entre nosaltres i el món, el cos i la ment, l’home i Déu.

BP: Ho hem volgut racionalitzar tot massa?

JI: Útimament hem confós massa sovint l’art amb el pensar. I la pintura és una cosa més

corporal que mental. En aquesta exposició no trobaràs cartel�les ni títols al costat de cap

obra. No vull que la gent vingui a entendre ni a llegir res. Les obres les acaba l’espectador

segons el seu propi bagatge, i cadascú ho fa de diferent manera. Per això penso que no

convé acotar massa la pintura amb paraules.

BP: A vegades fa la sensació que les obres -i sobretot les exposicions- les

acaben els comissaris.

JI: Ara la història de l’art ja no la fan els artistes sinó els comissaris. I trobo que ja n’hi ha

prou que els comissaris fagocitin els artistes. L’art ha deixat de ser una revolució. Ningú

s’atreveix a defensar res, s’ha deixat de creure que l’art pugui trasnformar l’home, ja no és

tampoc cap via espiritual. Malauradament, la bellesa avui ja no té veritat, per això està tan

desqualificada, la irona ha passat a ser l’últim consol de l’artista, s’ha deixat de creure en la

transcendència de l’art.

BP: Així doncs com hem de parlar de la pintura?

JI: La pintura comença on s’acaben les paraules. Les obres mestres són un exerici

d’ocultació, ja que per poder revelar primer s’ha d’ocultar. La pintura no s’ha d’entendre;

quan apareix el misteri, aquest és inefable, s’escapa de les definicions. Per a mi una obra

mestra és aquella que et xucla la mirada i et trasbalsa el cos, i no saps ben bé per què. La

subtil alquímia de la matèria et permet besllumar o intuir coses que els sentits o la raó no

poden copsar. Si agafem per exemple el concepte d’infinit, ens costa d’assimilar-ho, però

una imatge, una simple taca de tinta, de sobte, ens el mostra, ens el pot fer imaginar per

un instant… És el terreny de l’inaprehensible.

Trobareu més informació sobre l’exposició aquí.  (http://www.ddgi.cat

/exposicions/faces/expo_detail.jsp?exposicio=+%22Com+un+vas+buit%22&

id=1044&nb=1&utm_source=nuvol&utm_medium=banner&

utm_campaign=origen%2busuaris)

Jordi Isern forma part d’un col�lectiu d’artistes autoanomenat Cercle de conversa. Un

grup format per vuit artistes: Carles Torrent, Fèlix Ametlla Oriol Teixidor, Maria Mercader,

Pep Aymerich, Jordi esteban, Jordi Martoranno i el mateix Jordi Isern. El dia 17 d’octubre,

amb motiu de la jornada interreligiosa que se celebra a Girona, aquest col�lectiu té previst

de fer una instal�lació.

Jordi Isern: “La pintura comença quan s’acaben les paraules” | ... http://www.nuvol.com/noticies/jordi-isern-com-un-vas-buit/
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Besalú, Caldes de Malavella,
Campdevànol, Castelló d'Empú-
ries, Girona, Hostalric, Lloret de
Mar, Palamós, Pals i Verges..

GIRONA
Educació financera A 2/4
de 10 del matí al centre d’ini-
ciatives local Girona Emprèn
inici del curs-taller de forma-
ció en educació financera per
a persones emprenedores.

Emprenedoria A les 7 de
la tarda a l’Estació Espai Jove
taller sobre habilitats empre-
nedores.

GIRONA
Exposició i actuació A les
7 de la tarda a l’espai dels
Amics del Museu d’Art de Gi-
rona del carrer Ciutadans nú-
mero 18 inauguració de «Bio-
Arquitectura», una exposició
de dibuixos i gravats de l’ar-
quitecte Joan Escribà que
mostren el treball quotdià,
l’esforç i les vivències de la
colla castellera Marrecs de
Salt. La presentació anirà a
càrrec de Maria Lluïsa Faxe-
das, presidenta dels Amics del
Museu d’Art i l’artista i profes-
sor, Vicenç Huedo. A més l’ac-
te comptarà amb la participa-
ció activa dels Marrecs de Salt
que faran una aportació espe-
cial davant de la seu de l’enti-
tat.

GIRONA
Festival de poesia A les 8
del vespre a la Casa de Cultu-
ral homenatge-recital «Eu-
dald Puig, la vida entredita»
amb la intervenció de Llorenç
Puig, Jaume Aulet i Carles Mo-
rell.

PORQUERES
Club de lectura juvenil A
2/4 de 6 de la tarda a la bi-
blioteca club de lectura juve-
nil.

GIRONA
Jocs A 2/4 de 6 de la tarda
a la biblioteca Carles Rahola
cançons i jocs de falda per als
més petits.

Contes A les 6 de la tarda a
la biblioteca Carles Rahola ac-
tivitat «El conte del dia» amb
«Hi havia una vegada...».

GIRONA
Arqueologia A les 8 del
vespre al Museu d’Arqueolo-
gia de Catalunya tertúlia al
voltant de l’arqueologia amb
el títol «Com ho fem quan ex-
cavem?» a càrrec de Marc
Prat, arqueòleg dels jarci-
ments de la muntanya de
Sant Julià de Ramis. La tertú-
lia serà dinàmica on a part
d'interactuar amb peces pro-
vinents de les excavacions,
els assistents podran conèi-
xer de primera mà quines són

les tècniques d'excavació, i
quins són els materials em-
prats a les campanyes d'exca-
vació. 

VILABLAREIX
Pel.lícula i debat A 2/4 de
8 del vespre a Can Gruart pro-
jecció de la pel.lícula «L’ende-
mà» i posteriorment, debat
amb la directora de cinea Iso-
na Passola.

GIRONA
Exposició A les 8 del ves-
pre al Museu d’Història de la
Ciutat inauguració de l’exposi-
ció «Ich Sterbe. Primera porta
(2015)»., una reflexió sobre
l’exili en trànsit compartida
per Pep Admetlla i Glòria
Bosch. Aquesta obra de la sè-
rie Set portes forma part del
projecte Dies Irae, en la que
emergeix el pas erràtic d'una
humanitat a la recerca d'una
entrada, una porta oberta al
seu món i, una vegada a dins,
es troba amb l'espai buit per
esperar la mort. Un principi de
converses, d'encreuaments
generats al Centre de la Shoà
de París. 

GIRONA
Festa de la Mare de Déu
dels Dolors A les 8 del ves-
pre a la capella dels Dolors el
bisbe Francesc presidirà la ce-
lebració de l’Eucaristia.

FIGUERES
Curs de pintura i creativitat

Els dimarts de 2/4 de sis i
fins a la 7 de la tarda i dissab-
tes de 10 a 2/4 de 12 del
matí, curs de pintura i creativi-
tat per a nenes i nens de 6 a
12 anys. També classes per
adults. Més informació a:
972678666.

Curs de Taitxí-txikung Els
dissabtes d’11 del matí a 2/4
d’1 del migdia, curs de Taitxí-
txikung. Més informació a:
972678666.

BANYOLES
Exposició La Llotja del Tint
XXI de Banyoles acull, fins al
pròxim 25 d’octubre, l’expo-
sició «Temps. L’estudi de la
ment», de Roser Oduber. Un
recull de les tres darreres eta-
pes d’un camí que l’artista va
iniciar fa anys.  L'escenari can-
viant representa tota una re-
cerca d’introspecció i anàlisi,
on el seu principal protagonis-
ta és l’ésser humà en el pai-
satge efímer que habita.

CASTELL D’ARO
Exposició Les sales d’art
del Castell de Benedormiens
de Castell d’Aro acullen, fins
al 27 de setembre, una ex-
posició col·lectiva dels mem-
bres del Reial Cercle Artístic
de Barcelona, organitzada per
la regidoria de Cultura de l’A-
juntament de Castell-Platja
d’Aro. L’horari de visites, en
entrada lliure i gratuïta, s’ha fi-
xat de dimarts a divendres (de

5 de la tarda a 8 del vespre) i
els caps de setmana i festius
(de les 11 del matí a la 1 del
migdia i de les 5 de la tarda a
les 8 del vespre.

COLERA
Exposició La Galeria Hori-
zon de Colera acull, fins al
pròxim 20 de setembre l’ex-
posició «In a Room. Line and
Form». Una mostra col·lectiva
que proposa una reflexió so-
bre línia i forma. Els artistes
que hi participen són Enrique
Brinkmann, Fabien Chevillote,
Xavier Escriba, Rafa Forteza,
Gabriel, Yoon-Hee, Luis Robay,
Steve Silver i Yoshi Zenitani.

GIRONA
Exposició El Museu d’His-
tòria dels Jueus (C/ Força, 8),
acull fins al pròxim 27 de
setembre, l’exposició «Wal-
ter Benjamin. Constel·lacions
de l'exili». Un homenatge a
l'insigne pensador alemany en
el 75è aniversari de la seva
mort. La mostra reconstrueix
la vida i l'exili de Benjamin,
fins a la seva tràgica fi, a tra-
vés de testimonis i docu-
ments de diferents personali-
tats del seu entorn, que confi-
guraven la seva constel·lació
personal i intel·lectual. 

Exposició El Museu del Ci-
nema de Girona acull, fins al
pròxim 24 de gener, l’expo-
sició «Garbancito de la Man-
cha. 70 anys del primer llarg-
metratge europeu d'animació
en color». La mostra comme-
mora el 70è aniversari de l’es-
trena a Barcelona del primer
llargmetratge europeu d'ani-
mació en color. Una producto-
ra i distribuïdora catalana, Ba-
let y Blay, i un dibuixant i
il·lustrador d'origen valencià,
Arturo Moreno, aixecaren una
ambiciosa i costosa pel·lícula
d'animació en plena postgue-
rra i enmig de dificultats i pe-
núries de tot tipus.

Exposició El Museu d’His-
tòria dels Jueus acull, fins al
pròxim 27 de setembre,
l’exposició «Walter Benjamin.
Constel·lacions de l’exili». Un
homenatge a l’insigne pensa-
dor alemany en el 75è aniver-
sari de la seva mort. La mostra
proposa una reconstrucció de
la vida i l'exili de Benjamin fins
a la seva tràgica fi, a través de
testimonis i documents de di-
ferents personalitats del seu
entorn, que configuraven la
seva constel·lació personal i
intel·lectual.

Exposició La Biblioteca
Just. M Casero acull, fins al 30
de setembre, l’exposició
«Alicia't: entra al món de l'Alí-
cia al país de les meravelles».
Exposició vivencial. Seguint
les passes del conill blanc, po-
dreu descobrir el món d'Alícia
al país de les meravelles. 

Exposició La Seu del
Col·legi de Periodistes a Giro-
na (C/ Nou del Teatre 1, 2n 1a)
acull, fins al pròxim 16 d’oc-
tubre, l’exposició «Catorze
mirades a dotze mesos». Una
mostra que recull les fotogra-
fies presentades en la sisena
edició dels Premis Carles Ra-
hola de Comunicació Local.

Exposició El Bòlit_LaRam-
bla, Sala Fidel Aguilar de Giro-
na acull, fins al pròxim 18
d’octubre, l’exposició «Ani-
mated Painting» de Xavier Es-
cribà. Una obra en format ví-
deo on l’artista comparteix
moments de dubte, moments
de joc, moments de vida de

taller... moments en què contí-
nuament estem confrontats i
temptats per determinar una
possible versió final i definiti-
va de l'obra pictòrica, mo-
ments en que posem en risc
en deixar de jugar.

Exposició La Casa de Cul-
tura de Girona acull fins al
pròxim dia 3 d’octubre, l’ex-
posició  «Com un vas buit», de
Jordi Isern. L'exposició es com-
pon d'una trentena de peces
amb obres realitzades sobre
diferents materials i dues vi-
deoaccions. Jordi Isern (Barce-
lona, 1962) ha fet una reinter-
pretació sobre el cos humà,
una reflexió profunda a l'en-
torn de la concepció que té
l'artista sobre l'art i una volun-
tat de recerca de noves mane-
res de relacionar l'art i la so-
cietat. La mostra és un dels
dos projectes guanyadors de
la segona edició del programa
Exposicions viatgeres de la
Diputació de Girona. 

Exposició El Museu d’His-
tòria de Girona (C/Força, 27)
acull, fins al pròxim 27 de
setembre, l’exposició «Girona
als ulls de les viatgeres (S. XIX
i XX)».  Una selecció de vint-i-
cinc testimonis de dones que
relaten les experiències i
emocions sentides en el seu
pas per Girona. L'exposició
proposa una mirada diferent
de la ciutat a través del testi-
moni literari en primera perso-
na de les dones estrangeres
que van visitar-la; una imatge
de Girona que es va estendre
en els seus cercles contempo-
ranis més immediats, en una
època en la que el monopoli
del viatge estava exclusiva-
ment en mans dels homes. 

OLOT
Exposició El Museu dels Vol-
cans acull, fins al pròxim 27
de setembre, l’exposició «SOS
cranc de riu. El cranc de riu au-
tòcton i les seves amenaces». 
Informació sobre el cranc de riu
i el seu ecosistema, la situació
actual i els motius que han pro-
vocat que aquesta espècie, tan
abundant uns anys enrere, ac-
tualment es trobi.

Exposició Fins al 22 de
novembre, al Museu dels
Sants de la ciutat d’Olot, s’hi
pot veure «Marian Vayreda.
Llum i ombres», una exposició
comissariada per Mita Casacu-
berta que ens permet entrar
en les interioritats d’una obra
literària i d’una vida: la vida i
l’obra de l’autor de «La punya-
lada». La mostra proposa una
lectura a través de la interpre-
tació de l’obra narrativa de Ma-
rian Vayreda des dels ulls
d’uns contemporanis vostres
que us conviden que us el feu
també el vostre contemporani.

Exposició La Sala 15 acull,
fins al pròxim diumenge 27
de setembre, l’exposició «L’à-
nima de la fusta».  Evelí Adam
és un pintor emocional, que
partint dels seus orígens en el
món de la fusteria, ens mostra
els seus treballs íntimament lli-
gat a aquest material.

PALAFRUGELL
Museu del Suro El Museu
del Suro de Palafrugell acull de
forma permanent l’exposició
divulgativa «Cork in progress».
Per a més informació visiteu:
www.museudelsuro.cat.  

Exposició El Museu del Suro
i la Fundació Josep Pla presen-
ten l’exposició «Pop Up. Lli-
bres amb moviment!», una

mostra que parteix de la ces-
sió d’una selecció de llibres
pop-up de la col·lecció de Núria
Ochoa, la qual compta amb
més de 700 exemplars, de te-
màtica molt diversa, datats en-
tre el 1900 i el 2015. Els pop-
up són llibres que, mitjançant
mecanismes diversos, aconse-
gueixen efectes visuals i vo-
lum en les seves il·lustracions.
Alguns d’ells han estat dissen-
yats a Catalunya i també n’hi
trobem de creats pels engin-
yers del paper més reconeguts
arreu del món. Consta de dos
espais d’exposició que es com-
plementen, el Museu del Suro i
la Fundació Josep Pla. Es podrà
visitar fins al 27 de setem-
bre al Museu del Suro i fins al
3 d’abril a la Fundació. 

PALS
Exposició La Casa de Cul-
tura  Ca La Pruna acull de for-
ma permanent l’exposició
«Viure a Pagès». Amb eines i
objectes de la col·lecció dona-
da per Josep Maria Fàbrega i
Mercè Auguet.  Es pot visitar
els dies laborables i els caps
de setmana d'estiu, de di-
marts a dissabte de 10.30 h a
13.30 h i de 18 h a 21 h i els
diumenges d’11 h a 13 h i de
18 h a 21 h.

QUART
Exposició Fins al 20 de
setembre, es pot visitar al
Museu de la Terrissa de Quart
l'exposició temporal «Entre
l'ordre i el caos» amb peces re-
alitzades per Joël Capella.

TORROELLA DE MONTGRÍ
Exposició La Casa Galibern
de la Fundació Mascort de To-
rroella de Montgrí (C/ Església,
9) acull, fins al pròxim 12
d’octubre, l’exposició «L’art
de la pintura i el dibuix. Vi-
sions 1400 – 1800». 

Exposició L’Espai Montgrí
del Museu de la Mediterrània
de Torroella de Montgrí acull,
fins al pròxim 26 d’octubre,
l’exposició A-10, d’Eugeni
Prieto. Un conjunt de retrats
despullats d’elements superfi-
cials que podrien distorsionar
o despistar sobre el que real-
ment interessa a l’artista, la
confrontació de les mirades (la
meva i la de l’espectador amb
la del retratat/ada) en un in-
tent de reflectir la part huma-
na, aquella menys coneguda
pels que han anat seguint les
exposicions i que, en el millor
dels casos, han gaudit amb les
obres presentades. La mostra
és també el comiat del fins fa
poc comissari de les exposi-
cions d’art contemporani del
Museu de la Mediterrània.

CASTELL-PLATJA D’ARO
Premi Jordi Comas L’Ajun-
tament de Castell-Platja d’Aro,
mitjançant la Biblioteca Mercè
Rodoreda, convoca el 4t Premi
Jordi Comas de Recerca Local al
millor projecte inèdit d’investi-
gació sobre Castell-Platja d’Aro
i S’Agaró, dotat amb 3.000 eu-
ros i amb la possibilitat de pu-
blicació del treball. El concurs
és obert a qualsevol àmbit (ge-
ografia, història, economia, tu-
risme, aspectes socials, espor-
tius, culturals, mediambientals,
biografies, folklore...), i les pro-
postes es poden lliurar fins
al pròxim 31 d’octubre. El
veredicte del jurat es farà pú-
blic durant la tercera setmana
del mes de desembre d’en-
guany, i el treball final cal lliu-

rar-lo just un any més tard, el
desembre de 2016.

GIRONA
Beca Josep Pallach La beca
Josep Pallach es convoca amb
l’objectiu d’impulsar la dimen-
sió educadora de la ciutat de
Girona, amb la voluntat de:
Promoure la formulació didàc-
tica d’una proposta educativa,
fonamentada en el coneixe-
ment del medi més pròxim als
ciutadans. Afavorir la produc-
ció de materials didàctics, en
format digital i centrats en la
ciutat de Girona, que siguin
útils per a la comunitat educa-
tiva. La convocatòria és abso-
lutament oberta a totes les te-
màtiques que s’encaminin al
coneixement d’aquesta reali-
tat. L’Ajuntament de Girona
atorga una dotació econòmica
de 3.000 €, i l’Institut de Cièn-
cies de l’Educació es farà cà-
rrec de la publicació digital del
treball premiat, aportant per
aquesta publicació una dotació
econòmica de 3.000 €. El ter-
mini de presentació de la
convocatòria és el 2 de no-
vembre. Més informació al
web: www.girona.cat

Concurs de relats de terror
Ja s’ha obert el termini per

presentar-se al 3r Concurs de
Relats Breus de Terror de La
Marfà. Una activitat de partici-
pació i creació literària adreça-
da a persones entre 13 i 30
anys. Els treballs s'han de lliu-
rar per correu electrònic a bi-
blioallende@ajgirona.cat El ter-
mini finalitzarà el pròxim 22
d’octubre. Organització: Bi-
blioteca Salvador Allende i SIJ
de l'Espai Marfà. Hi col·laboren:
Festival Acocollona't.

OLOT
Lluís Companys L’Ajunta-
ment d’Olot convoca un con-
curs en motiu de la commemo-
ració del 75è aniversari de la
mort de Lluís Companys amb
l’objectiu de situar a la via pú-
blica un element artístic que
recordi la figura del qui fou pre-
sident de la Generalitat. Olot
se suma així al conjunt d’actes
que se celebraran arreu de Ca-
talunya. L’objecte del concurs
és seleccionar una obra, escul-
tura o intervenció artística
permanent per ubicar a la ciu-
tat d’Olot amb l’objectiu que si-
gui un homenatge de la
ciutat d’Olot a l’expresident
Lluís Companys. Les propostes
han d’estar pensades per ser
ubicades en un dels espais que
l’Ajuntament d’Olot posa a dis-
posició. Els projectes s’hau-
ran de presentar abans de
30 de setembre de 2015 a
l’oficina d’atenció al ciutadà de
l’Ajuntament d’Olot.

GIRONA
Museu Història dels Jueus 
Fins al 9 de novembre, el
Museu d’Història dels Jueus or-
ganitza les visites «Call en-
dins». de dimarts a diumenge,
a les 12 h. Recorregut per les
sales del Museu d'Història del
Jueus, que consisteix en expli-
car els aspectes de la vida
quotidiana, festes, rituals i mo-
ments importants del cicle de
la vida dels jueus i les jueves
que van viure a la nostra ciutat
i a Catalunya durant l'edat mit-
jana. Durant l'explicació es co-
neixeran elements concrets de
les vides de personatges de la
comunitat hebraica que van
viure a la Girona medieval.
Contacte i reserves: 972 21
67 61 /callgirona@ajgirona.cat

Visites guiadesConvocatòries

Exposicions

Festes

Cursos

Inauguracions

Projeccions

Tertúlies

Infantil

Lletres

Castellers

Tallers

Mercats

Agenda i Cartellera Per publicar actes a l’agenda s’han d’enviar
amb 72 hores d’antelació com a mínim a l’adreça 
de correu electrònic fets.diaridegirona@epi.es

GIRONA
Presentació llibre A 2/4
de 8 del vespre al saló de
Descans del Teatre Municipal
presentació del llibre de Rafel
Nadal «La maledicció dels
Palmisano». La presentació
anirà a càrrec del periodista i
presentador, Albert Om.

TORROELLA DE M.
Exposició L’Espai Montgrí
del Museu de la Mediterrània
de Torroella de Montgrí acull,
fins al pròxim 26 d’octubre,
l’exposició A-10, d’Eugeni
Prieto. Un conjunt de retrats
despullats d’elements superfi-
cials que podrien distorsionar
o despistar sobre el que real-
ment interessa a l’artista.

GIRONA
Exposició El Museu d'His-
tòria de Girona dedica l'espai
del celler a mostrar l'obra de la
recentment desapareguda i
estimada artista gironina Mer-
cè Huerta. La mostra es podrà
visitar fins al proper dia 30
de setembre. Restarà tanca-
da els dilluns no festius

GIRONA
Exposició La Casa de Cul-
tura acull l’exposició  «Com un
vas buit», de Jordi Isern. L'ex-
posició es compon d'una tren-
tena de peces amb obres rea-
litzades sobre diferents mate-
rials i dues videoaccions.

DESTAQUEM
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JOSEP CANALS
Jardins de Torre Maria, La

Bisbal d’Empordà.� Fins el
27 de setembre. De dilluns a
dissabte de 10 a 20,30h. Diu-
menges de 10 a 14h. 



L’oportunitat de veure treballs
com els de Josep Canals en un
entorn aproximadament natural
(els jardins no són ni una cosa ni
l’altra), suposa una oportunitat,
com a mínim, suggeridora: l’abs-
tracció mental associada a la co-
neguda banda de Möbius (és el
leit motif de la seva producció
escultòrica: no confondre amb el
dibuixant Moebius), la sensuali-
tat inherent a materials com el
marbre, i l’atzar necessari que
governa tot el que s’esdevé a l’a-
ire lliure, conformen un nou relat
per a una trajectòria artística in-
dissolublement unida a l’ofici de
picar pedra i a la necessitat d’in-
terrogar, una vegada i una altra,
a la tossuda forma.  | E. CAMPS

COL·LECTIVA
Galeria d’Art Horizon, Co-

lera. Carrer Francesc Ribera, 22.
� Del 15 d’agost al 26 de se-
tembre. De dimarts a diumen-
ge de 18,00 a 21,30h.



In a Room, Line and Form és
una exposició col·lectiva que
vol parlar-nos de la línia i de la
forma (dins d’una habitació que
tan pot ser la sala d’art com l’o-
bra mateixa entesa en un sentit
agustinià) i, per extensió, de la
llum i la foscor i de tots els pa-
rells d’antagònics que interve-
nen en el perenne diàleg que,
com deia Nietzsche, s’articula
en la nostra singular versió (i
visió) del món. Hi ha treballs
d’Enrique Brinkmann, Fabien
Chevillote, Xavier Escribà, Rafa
Forteza, Gabriel, Yoon-Hee, Luis
Robay, Steve Silver i Yoshi Zeni-
tani .    | E. CAMPS

JAUME MACH
Can Laporta, La Jonquera.

Porxos de Can Laporta.  � A
partir del 14 d’agost. De di-
lluns a divendres de 17 a 20h.



El posat dels models que apa-
reixen a les fotografies de Maria
Abras s’explica per la  complici-
tat en relació a un projecte que,
justament, resulta interessant
gràcies a la multitud de qües-
tions referents a la ontologia de
la imatge fotogràfica que hi aca-
ben confluint. Ho explica Manoli
Mansillad: «En un món dominat
per les xarxes socials on milions
d´usuaris construeixen les se-
ves identitats a partir de posts i
fotos, la Maria ha sabut enfocar
des del seu personal angle la
tensió entre la realitat i la ficció,
entre la rèplica i l´autèntic, en-
tre el personatge públic i la seva
intimitat…»    | E. CAMPS

Des del passat 14 d'agost, el
pintor Jaume Mach presenta El
Simbolisme de les línies als Por-
xos de Can Laporta de La Jon-
quera.  Com expliquen els res-
ponsables de l'espai, «es tracta
d'una  trentena de peces  on
l’artista continua el seu treball
sobre metacrilat però ara avesat
a explorar el significat de les lí-
nies com a símbol de l'energia».
Sigui com sigui, «Mach segueix
la dinàmica dels darrers anys
per la qual cada temporada en-
ceta una nova sèrie temàtica
amb voluntat d’explorar els lí-
mits de la creativitat. Aquest
2015  presenta  el Simbolisme
de les línies on cada quadre és
la extrapolació d’una història
que ha viscut.  | E. CAMPS

MARIA ABRAS
Casa de Cultura Les Ber-

nardes, Salt. Carrer Major, 172.
� Fins el 23 d’octubre. De di-
lluns a divendres de 10 a 13h i
de 16 a 22h. Festius tancat.



Si existeix la possibilitat
d’establir un diàleg silenciós en-
tre la gràvida arquitectura romà-
nica i la sempre inefable pintura
(que no pesa, tot i ser una
«cosa»), segur que s’esdevé
mitjançant autors com Frederic
Amat: la seva pintura s’escampa
per l’espai, colonitzant-lo, grà-
cies a la seva naturalesa essen-
cialment orgànica.
I és que l’univers d’Amat és un
dels més singulars i reconeixi-
bles del panorama català: mal-
grat que l’artista de Barcelona
mai ha dissimulat els seus refe-
rents —que poden anar de Tà-
pies o Miró, passant per Lorca,
Rilke o Brossa, fins als grafis-

mes propis de les cultures mal
anomenades primitives—, allò
que el caracteritza, allò que ens
el fa reconeixible en tots i cada
un dels contextos en els que
poden aparèixer els seus tre-
balls, és el seu gust per un gest
pictòric que troba en la taca re-
cursiva i en els ritmes que li dic-
ten els propis materials la seva
sintaxi més exclusiva. La pintu-
ra de Frederic Amat és sempre
una forma d’homenatjar a la
mateixa pintura com, de fet, la
bona poesia sempre és, en dar-
rera instància, un intent de fer
present, reflotant-la, la veu poè-
tica més abissal. 
Frederic Amat torna a terres
gironines amb una mostra que
afegeix valor a un espai que,
per ell mateix, justifica amb
escreix la visita: el robust romà-
nic català emana dels Pirineus
com la pintura d’Amat sembla
sorgir de les profunditats del
quadre.   | E. CAMPS

FREDERIC AMAT
Espai Art l’Abadia.Mones-

tir de Sant Joan de les Abades-
ses.  � De l’1 d’agost al 18
d’octubre.   De dilluns a dissab-
te d’10 a 14 h i de 16 a 19 h.
Festius de 10 a 14 h.



AMAT

JORDI ISERN
Casa de Cultura de Girona. Plaça de l’Hos-

pital. 6  � Del 4 de setembre al 3 d’octubre.
De dimarts a dissabte de 13 a 21h. 

Savi i caut com era, a Borges no li agradava
convertir-se en oracle de res i, justament per
això, preferia deixar per als lectors la feixu-
ga responsabilitat de decidir «què és un clàs-
sic» (suposant que sigui alguna «cosa»). És
a dir: segons l’argentí, una obra esdevé
clàssica gràcies a la decisió (imaginem que
tàcita) de generacions senceres, entestades
a llegir-la (Borges, com és natural, parla de
llibres) «como si en sus páginas todo fuera
deliberado, fatal, profundo como el cosmos
y capaz de interpretaciones sin término».
Italo Calvino, tant o més aficionat a les ta-
xonomies que l’inventor del diccionari de
John Wilkins, optava per la pura obertura:

un clàssic vindria a ser quelcom que pot ser
visitat infinites vegades ja que «mai acaba
de dir allò que volia dir». Podríem seguir en-
grunant la posició dels «grans cervells»
(Hegels, Steiners i companyia) davant la
qüestió de la «classicitat» fent gala, per al-
tra banda, d’un cert provincianisme in-
tel·lectual en la mesura que la «millor» de-
finició la tenim ben a prop de casa. Escri-
via Cirici Pellicer a Art i societat (assaig clàs-
sic de la crítica feta en català): «Podem dir
que l’obra més vàlida és la més capaç d’és-
ser continent de continguts diversos, pas-
sant a través dels homes, dels tipus psico-
lògics, de les generacions i de les fronteres,
per a encarnar cada vegada, amb eficàcia,
realitats distintes». Paga la pena llegir la cita
a poc a poc, com aquell qui allarga la dar-
rera copa d’un vi caríssim.

En què coincideixen la majoria d’autors?
Doncs en la naturalesa intrínsecament

«oberta» de l’obra destinada a convertir-se
en clàssic i, una mica paradoxalment, en la
densitat i fermesa del seu «cos». Potser
per això Jordi Isern ha decidit titular Com
un vas buit la magnífica exposició que pre-
senta a la Casa de Cultura de Girona: per-
què totes i cada una de les seves pintures és,
en efecte, «capaç d’ésser continent de con-
tinguts diversos». Una obra d’Isern, no im-
porta quina, sempre és còncava: es tracta
d’un contenidor on la mirada pot realitzar
un viatge concèntric, enretirant pacientment
tots els vels d’un harem on l’existència de la
concubina és només una hipòtesis força im-
probable (el protagonista del periple és
aquell «ull golós» que J.V. Foix reclamava
«per obrir natura»; la «concubina» són les
«promeses de l’art» de les que parlava José
Luis Brea a propòsit de Derrida). Amb tot,
dèiem, no només cal que l’obra sigui «ober-
ta»: la densitat i fermesa del seu cos són ca-



EUDALD CAMPS

CASA DE CULTURA DE GIRONA DESPRÉS DE L’EXITOSA EXPOSICIÓ D’ADRIÀ CIURANA, ARRIBA A
L’ANTIC HOSPICI EL SEGON ARTISTA ESCOLLIT PER A LES «EXPOSICIONS VIATGERES» DE LA DIPUTACIÓ

Isern, un artista
clàssic en potència

comunicacio@ddgi.cat - 25/09/2015 08:39 - 10.1.0.74



Diari de Girona ■

Joan Carles Roca Sans (Barce-
lona 1946) atansa el Mediterra-
ni més controvertit a Bellaguar-
da: el conjunt de treballs que in-
tegren Lampedusa tenen com a
punt de partida el drama humà
que comporta l’emigració. De
fet, es tracta d’un altre episodi
del projecte Ermóupoli. També
és mediterrània la mirada de
l’altra artista que exposa a la
fortalesa del Vallespir, per més
que sigui d’origen argentí: Patri-
cia Sicardi sembla que ha trobat
a Cadaqués el lloc idoni on dei-
xar que la seva pintura sedi-
menti amb una intensitat que
ens resulta enormement prope-
ra. | E. CAMPS

CARLES ROCA SANS I
PATRICIA SICARDI

Castell de Bellaguarda, El
Pertús. Bellaguarda.  � Del 12
de juny al 30 de setembre.
Diari de 10,30 a 18,30h.



L’obra de Josep Maria Avilés,
explica Joan Gil Gregorio, comis-
sari de la mostra que demà s’i-
naugura a l’espai de Tossa de
Mar,  més enllà d’un aparent re-
sultat estètic, parteix «d’una
concepció conceptual i d’una
mirada  introspectiva que el
porta a  deliberar sobre aquells
aspectes més propers a la seva
personalitat. Una creació que
reflecteix inquietuds, senti-
ments, angoixes, però també
goig, satisfacció i alegria. Una
obra feta de construcció, de si-
lencis, d’ombres, d’espais, de
paisatges de la memòria i de
feina ben feta». | E. CAMPS

JOSEP M. AVILÉS
Galeria d’Art Joan Plane-

llas, Tossa de Mar. Sant Pere,
10.  � Del 29 d’agost al 30
de setembre. De dimarts a diu-
menge de 18 a 21h. 



«Com a punt final d'aquests
anys, i d'acord amb la que serà
la nova comissària (Mar Seri-
nyà), inaugurem A-10, un treball
fotogràfic que he desenvolupat
en el transcurs dels dos darrers
anys al voltant dels artistes que
han passat pel museu i que re-
cull un total de quaranta retrats
en blanc i negre».  Fidel al seu
tarannà més aviat sobri, Eugeni
Prieto decideix fer un pas enda-
vant i convertir-se en protago-
nista després de dos anys de
comissariar les exposicions
temporals. | E. CAMPS

EUGENI PRIETO
Museu de la Mediterrània,

Torroella de Montgrí. Carrer
d’Ullà, 31� Fins  el 26 d’octu-
bre. De dilluns a dissabte de 10
a 14 h i de 17 a 20 h. Festius de
10 a 14 h. 



A diferència de Raimon Cam-
prubí, Sophie Calle va convidar a
casa seva unes quantes perso-
nes desconegudes perquè dor-
missin al seu llit; mentre estant,
els observava i els fotografiava
i, un cop desperts, els entrevis-
tava... El català va optar per fer
la operació inversa: és ell qui
s’ha desplaçat a la casa dels al-
tres i el que ha escollit el «racó
significatiu» a l’hora de «profa-
nar» intimitats. La fórmula és
aparentment simple: «Allò que
ens defineix és, també, allò que
ens delata».   | E. CAMPS

RAIMON CAMPRUBÍ
Palau Solterra, Torroella

de Montgrí. Carrer de l’Esglé-
sia, 10.  � Del 6 de juny al 13
de desembre. De dimarts a
diumenge de 17h a 21.30h.
Tancat els dilluns (excepte si és
festiu, que tancaria dimecres).



«Després d’estudiar a l’ERAM
vaig decidir anar a Londres per
fer Comunicació Gràfica. La
qüestió és que sempre m’havia
interessat molt la filosofia. Per
això vaig crear Philographics,
per ajuntar dos àmbits que, en
el meu cas, van força de cos-
tat». Així comença a explicar
Genís Carreras la seva particular
història, una aventura que hau-
ria pogut ser més o menys reei-
xida si Carreras no hagués
apostat per les xarxes socials i
el finançament compartit:
«Aquí, la plataforma Verkami és
sinònim de 'crowdfunding', però
la referència mundial i pionera
és Kickstarter. Vaig penjar el
projecte Philographics i, per sor-

presa meva, es va fer viral. Al
cap de pocs dies havia de can-
viar de servidor perquè el meu
web es col·lapsava...».
Amb tot, i com era d’esperar, el
viatge creatiu de Genís Carreras
no finalitza aquí. «El meu darrer
projecte —el que ara exposa a
Les Bernardes— parla dels va-
lors. A tots ens mouen les ma-
teixes coses: l'amistat, l'amor,
l'ambició, la creativitat, la diver-
sió... Estudis psicològics ens di-
uen que existeixen fins a 58 va-
lors diferents que tots compar-
tim però que prioritzem de ma-
nera diferent. Aquests valors
marquen la nostra manera de
ser i d'actuar, tant individual-
ment com col·lectivament». No-
vament, el resultat és un catà-
leg gràfic amb aparença de joc
de cartes que combina a la per-
fecció l’aparent lleugeresa del
seu aspecteamb la consistència
dels seus arguments.   | E. CAMPS

GENÍS CARRERAS
Casa de Cultura Les Ber-

nardes, Salt. Carrer Major,
172.  � Fins el 30 de setem-
bre. De dilluns a divendres de
10 a 13h i de 16 a 22h. 



racterístiques inherents a una deter-
minada actitud enfront de la creació ar-
tística que, per dir-ho d’alguna mane-
ra, cal que sigui bicèfala. Diderot, que
vindria a ser el pare de la crítica d’art
entesa com a disciplina autònoma, ho
va sentenciar pels segles dels segles:
«Les dues qualitats essencials en un ar-
tista han de ser la moralitat i la pers-
pectiva». Una altra cita, juntament
amb la de Cirici, que cal degustar
amb calma.

Si hom no comet l’error de llegir li-
teralment l’al·locució de Diderot, ales-
hores aquesta esdevé reveladora: quan
parla de «moralitat» està parlant de res-
ponsabilitat, de seriositat, de valentia,

de sinceritat, i de tota una sèrie d’ad-
jectius difícils d’aplicar a nombrosos
autors contemporanis; la «perspecti-
va», en canvi, ens trasllada al terreny
més pràctic (o manual) de l’activitat
pròpiament creadora: conèixer l’ofici
(no importa quin sigui el llenguatge es-
collit «per a encarnar cada vegada, amb
eficàcia, realitats distintes», però cal co-
nèixer-lo) vindria a ser una exigència
mínima que, a desgrat nostre, també
acostuma a ser més aviat escassa. Dos
caps o dues qualitats, en darrera ins-
tància, que permeten parlar d’Isern
com d’un clàssic en potència (com deia
Borges, la decisió final  incumbeix a ge-
neracions senceres).

Tot plegat seria impensable sense la fei-
na esmerçada de la gent de la Casa de
la Cultura de Girona i, encara més, de
la voluntat sostinguda per part de la Di-
putació de Girona de no desendollar
del tot el respirador que manté la cul-
tura en vida:  l’elecció d’Isern, junta-
ment amb Adrià Ciurana, com un
dels artistes que protagonitzen les se-
ves Exposicions Viatgeres, és una mos-
tra de salut del cos institucional que, en
els temps que corren, ratlla el miracle.
La qüestió és: si Wilfredo Prieto va ven-
dre, a la darrera edició d’ARCO, un got
d’aigua mig ple per 20.000 euros, ima-
ginin que podria arribar a demanar
Isern pel seu, de got? 

Pintura i vels
de maia

Els treballs d’I-
sern són com un
palimsest que l’es-
pectador pacient
haurà d’engrunar
amb la mirada.



ISERN ISERN
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NOTÍCIES

Culturals
Exposició de les pintures de Lluís Roura al llibre Fluvià
El passat 3 de setembre es va inaugurar l’exposició de pintures que Lluís Roura va realitzar 
per il·lustrar el llibre Fluvià, de Joan Carreres. El llibre compta amb 30 pintures fetes ex-
clusivament per Lluís Roura i Josep Estarriola (pels quatre pobles del Pla de l’Estany), que 
ressegueixen els municipis per on passa el riu Fluvià. El pintor ha volgut dedicar l’exposició 
al record de Josep Aulines, que va fer de Les Voltes una galeria referent, juntament amb la 
seva filla Josefina. L’exposició es podrà veure fins al dia 8 d’octubre a la Galeria d’Art Les 
Voltes d’Olot (Sant Tomàs, 4). 

Editats cinc punts de llibre de les Festes 
del Tura
Amb disseny de Joan Castañer, l’AAC Garrotxa ha editat una 
col·lecció de 5 punts de llibre relacionats amb la festa major oloti-
na. Reprodueixen, concretament i en conjunt, una pintura de Joan 
Castañer sobre el ball dels nans, a la plaça Major de la ciutat, però 
a partir d’una imatge d’anys deixats enrere, quan encara hi havia 
la decoració i la gallarda que es van substituir en la dècada dels 
seixanta, del segle passat. 
És una nova aportació prou interessant per als col·leccionistes de 
punts de llibre. El tiratge ha estat de 100 exemplars i l’edició s’ha 
fet amb motiu de les Festes del Tura d’enguany. 

Jordi Isern exposa Com un vas buit 
El passat divendres 4 de setembre es va presentar l’exposició Com un vas 
buit de l’artista Jordi Isern, que es podrà veure fins al 3 d’octubre a la Casa 
de Cultura de Girona. Aquest projecte expositiu va ser un dels dos elegits 
en la darrera convocatòria que va obrir el programa Exposicions Viatgeres 
per als anys 2014 i 2015. L’exposició de Jordi Isern reemplaça la d’Adrià 
Ciurana, que al llarg de tot l’any s’ha 
pogut veure en més d’una desena de 
sales d’exposicions de les comarques 
gironines. Com un vas buit és una 
exposició valenta i acurada, plantejada 
des de la vessant més experimental 
d’Isern. Aquesta ha començat el seu 
cicle itinerant a la sala d’exposicions 
de la Casa de Cultura de la Diputació 
de Girona, però després viatjarà durant 
un any per diferents municipis de les 
comarques gironines. L’exposició es 
pot visitar de dimarts a dissabte, de la 
1 del migdia a les 9 del vespre. 

Inaugurada l’exposició d’escultures en colors 
de Rosa Serra
El dissabte 5 de setembre, al vespre, es va inaugurar a la galeria d’art 
Arcadi Calzada, d’Olot, l’exposició de Rosa Serra. Hi assistí moltíssim 
públic, entre el qual hi havia persones vingudes de França i del centre 
d’Europa, que van poder admirar les més de quaranta creacions escul-
tòriques en polièster i resina esmaltades en diferents colors, la majoria en 
petit format i que constitueixen aquesta nova aportació de l’artista olotina. 
Es pot veure fins al 31 d’octubre i cal dir que l’exposició ha tingut, fins 
ara, molt bona acceptació.  
En l’acte inaugural hi van intervenir el galerista Arcadi Calzada, Rosa Serra 
que digué unes paraules molt emotives i expressà l’agraïment a tots els 
qui havien fet possible l’exposició, i l’alcalde Josep M. Corominas, que va 
felicitar l’escultora i l’encoratjà a seguir treballant per l’art i per la ciutat. 
És, aquesta exposició, un record-homenatge al desaparegut Xavier 
Carbonell, ja que s’hi pot veure també la seva darrera obra pictòrica, de 
grans dimensions i que va acabar pel juny d’enguany, titulada “New York 
nevat. Park Avenue”, d’un valor i un simbolisme excepcionals.
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Jordi Isern, 
explorador de l’home

Diputació de Girona

“Exposicions viatgeres”
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“Sempre m’ha interessat l’interior de l’home, la seva necessitat de recerca de 

l’essencial, la seva nostàlgia d’in!nit”. Així de!neix Jordi Isern l’origen del 

seu art. I ho plasma a través d’unes obres que conformen una carrera llarga 

i coherent. Al llarg de la seva trajectòria ha buscat resposta a la pregunta 

de “si en el fons els éssers humans som alguna cosa més que recipients 

per on entra i surt la vida, i si tota la resta no és més que pura il·lusió”. 

Isern ho plasma “en un terreny que es mou entre !guració i abstracció, en 

una mena de terra de ningú”. Les seves peces solen estar realitzades sobre 

paper, ferro i fusta, per buscar sempre “un tractament molt físic”, a!rma. 

L’artista treballa des del seu taller de Rupià, on es dedica més de sis hores al 

dia a una feina més instintiva que racional. “Quan treballo, la meva mirada 

va al seu aire, està sempre a l’aguait d’algun impuls o curiositat, i les mans 

la segueixen”, explica.

Actualment, la seva obra es pot contemplar a l’exposició “Com un vas 

buit”, un projecte seleccionat per al programa Exposicions viatgeres de la 

Diputació de Girona. En aquesta mostra, Isern segueix amb la seva exploració 

de l’interior de l’ésser humà. “Potser és la meva exposició més arriscada”, 

assevera. Ho demostra el fet d’haver experimentat amb nous materials, més 

fràgils, com ara llençols, draps o gases. També es poden veure dues vídeo-

accions, la primera realitzada a l’Onyar durant un Temps de Flors i la segona 

en aigües cubanes, en homenatge als balseros, a més d’una instal·lació i 

dos plafons exteriors de grans dimensions. Un altre projecte que té obert 

és “Nòmada”. La idea és “fer una volta al món portant l’exposició a la 

motxilla”. En qualsevol moment i en indrets imprevisibles, podrà extreure 

dotze rostres pintats d’1x1m. que guarda a la motxilla i muntar l’exposició 

amb una dinàmica d’un mínim de tres minuts i un màxim de tres dies. “Serà 

una obra amb una vida pròpia”, conclou.

Jordi Isern (Barcelona, 1962). Viu a Sant Iscle 

d’Empordà. És doctor en Belles Arts per la Universitat 

de Barcelona. L’any 1985 va obtenir la beca d’arts 

plàstiques de la Generalitat; el 1986, la beca de 

pintura de la Fundació Güell; l’any 2007, el primer 

premi Honda de pintura, i el 2010, el primer premi 

de pintura de la Fundació Vilacasas. La seva obra s’ha 

vist en exposicions individuals i col·lectives per tot el 

món, com ara França, Cuba, Noruega, Alemanya, 

Andorra, el Japó, Dinamarca o Itàlia.

Nil Ventós Corominas

Fotogra%es cedides per la Diputació
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“Siempre me ha interesado el 

interior del hombre, su necesidad de 

búsqueda de lo esencial, su nostalgia 

de in"nito”. Así de"ne Jordi Isern el 

origen de su arte. Y lo plasma a través 

de unas obras que conforman una 

carrera larga y coherente. A lo largo 

de su trayectoria ha buscado respuesta 

a la pregunta de “si en el fondo los 

seres humanos somos algo más que 

recipientes por donde entra y sale la 

vida, y si todo lo demás no es más que 

pura ilusión”. Isern lo plasma “en un 

terreno que se mueve entre "guración 

y abstracción, en una especie de 

tierra de nadie”. Sus piezas suelen 

estar realizadas sobre papel, hierro 

y madera, para buscar siempre “un 

tratamiento muy físico”, a"rma. El 

artista trabaja desde su taller de Rupià, 

donde se dedica más de seis horas al 

día a un trabajo más instintivo que 

racional. “Cuando trabajo, mi mirada 

va a su aire, está siempre al acecho 

de algún impulso o curiosidad, y las 

manos la siguen”, explica.

Actualmente, su obra se puede 

contemplar en la exposición “Como un 

vaso vacío”, un proyecto seleccionado 

para el programa Exposiciones viajeras 

de la Diputació de Girona. En esta 

Jordi Isern, 
explorador
del hombre

muestra, Isern sigue con su exploración 

del interior del ser humano. “Quizás 

es mi exposición más arriesgada”, 

asevera. Lo demuestra el hecho de 

haber experimentado con nuevos 

materiales, más frágiles, tales como 

sábanas, trapos o gasas. También se 

pueden ver dos video-acciones, la 

primera realizada en el Onyar durante 

un Temps de Flors y la segunda en 

aguas cubanas, en homenaje a los 

balseros, además de una instalación 

y dos paneles exteriores de grandes 

dimensiones. Otro proyecto que 

tiene abierto es “Nómada”. La 

idea es “hacer una vuelta al mundo 

llevando la exposición en la mochila”. 

En cualquier momento y en lugares 

imprevisibles, podrá extraer doce 

rostros pintados de 1x1m. que guarda 

en su mochila y montar la exposición 

con una dinámica de un mínimo de 

tres minutos y un máximo de tres 

días. “Será una obra con una vida 

propia”, concluye.

Jordi Isern (Barcelona, 1962). Vive en Sant Iscle 

d’Empordà. Es doctor en Bellas Artes por la 

Universidad de Barcelona. En 1985 obtuvo la beca 

de artes plásticas de la Generalitat; en 1986, la 

beca de pintura de la Fundación Güell; en 2007, 

el primer premio Honda de pintura, y en 2010, 

el primer premio de pintura de la Fundación 

Vilacasas. Su obra se ha visto en exposiciones 

individuales y colectivas por todo el mundo, como 

Francia, Cuba, Noruega, Alemania, Andorra, 

Japón, Dinamarca o Italia.
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“I’ve always been interested in the inner part of the man, 

his need to search for the essential, his nostalgia for 

the in%nite”. Jordi Isern de%nes the origin of his art. It is 

represented through artwork that is forming a long coherent  

career. Throughout his career he has looked for the answer 

to the question “if eventually human beings are more than 

just containers in which life goes in and out, and if everything 

else is just pure illusion”. Isern re*ects it “in a land that moves 

between %guration and abstraction, a sort of no man’s land”. 

His pieces are often made on paper, iron and wood, always 

looking for a “very physical approach”, he says. The artist 

works from his Workshop in Rupià, where devotes more than 

six hours a day to a more instinctive rather than racional 

work. “When I work, my sight follows it’s own pace, always 

on the lookout for some impulse or curiosity, then hands 

follow”, he explains.

Currently, his work can be seen at the exhibition “through an 

empty crystal” project selected for the traveling exhibitions 

program of the Council of Girona. In this sample, Isern 

continues his exploration of the interior of the human being. 

“Probably my riskyer art exhibition”, he asserts. Evidenced by 

the fact that he experimented with more fragile materials, 

such as sheets, tea towels or gauze. You can also see two 

video performances, %rst held in the river  Onyar during the 

expo Girona Temps de Flors and second in Cuban waters, 

in tribute to the rafters, as well as an installation and two 

large outdoor panels. Another project that he has recently 

started is “Nomad”. The idea is to “travel around the world 

carrying the art exibition at all times in a rucksack”. Anytime 

and unpredictable in places, twelve faces can be extracted 

and painted 1x1m. that is kept in the backpack and the 

exhibition can be mounted following the idea of minimum 

of three minutes and a maximum of three days. “It will be a 

work with its own life”, he concludes.

Jordi Isern, 
explorer of 
the Man

Jordi Isern (Barcelona, 1962). Lives in St. Iscle d’Emporda. PhD in Fine Arts from 

the University of Barcelona. In 1985 he obtained a grant from the Government 

of %ne arts; in 1986, the scholarship paint Güell Foundation; In 2007, %rst prize 

Honda paint, and in 2010, the %rst painting prize Foundation Vilacasas. His 

work has been seen in solo and group exhibitions around the world such as 

France, Cuba, Norway, Andorra, Japan, Denmark and Italy.
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Jordi Isern presenta “Com un vas buit” a la Casa de Cultura | Bonart

http://www.bonart.cat/actual/jordi-isern-presenta-com-un-vas-buit-a-la-casa-de-cultura/[10/12/2015 9:10:40]
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29 novembre 2015

EXPOSICIONS LLORET DE MAR
JORDI ISERN PRESENTA “COM UN VAS BUIT” A LA CASA DE
CULTURA
bonart

Del 5 de desembre al 7 de gener del 2016 Jordi Isern presenta Com un vas buit, del programa Exposicions

Viatgeres, organitzat per la Diputació de Girona a la Casa de Cultura de Lloret de Mar, de la plaça de Pere

Torrent, 1. La mostra romandrà tancada del 24 de desembre fins al 3 de gener del 2016.

Etiquetes: Casa de Cultura de Lloret de Mar · Diputació de Girona · Exposicions Viatgeres · Jordi Isern
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Avui és difícil discernir si ens hem entrevistat o hem re-
fregit diferents trobades o hem relliscat entre whatsapps 
emotius i buits d’emoticones. No té importància. La veritat 
és que ens hem conegut al llarg dels preparatius de l’ex-
posició —consistent, balsàmica, proactiva— «Com un vas 
buit», del cicle Exposicions Viatgeres, que impulsa amb ex-
quisida cura la Diputació de Girona. Ens hem tractat des de 
la creació de certes obres de format monumental quan ens 
va sol·licitar poder treballar en solitud el mes d’agost a la 
Casa de Cultura de Girona. També ens hem vist mentre es 
muntava l’exposició, i diverses vegades entre visites i troba-
des amb clients i amics. Resideix a Sant Iscle d’Empordà, un 
llogarret privilegiat de l’Empordà, a la vora de Rupià, i sovint 
li cal empescar-se-les per trobar espais on crear quadres 
de gran format per als quals sovint l’amplitud del gest vol 
espai. En Jordi Isern viu per l’art a tothora fins al punt que 
va demanar excedència de la seva professió docent en una 
Escola d’Arts i Oficis per concentrar-se unívocament en l’art.

artistes

 de Jordi Isern

No está el poema, no, en el lenguaje
sino en el alfabeto de la vida.

JaiMe siles

En la concentració

seb
a

stià g
o

d
a

y

2015; tècnica mixta sobre 
fusta, 156 x 216 cm.
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> Una característica 
que circumda l’obra 
recent de Jordi Isern 
és que les peces no 
duen una cartel·la 
que indiqui títol, 
tècnica, mides

2015, tècnica mixta 
sobre llençol, 75 x 177 cm.

artistes Jordi isern

llidora, una veu que convida a dialogar, 
a confrontar, amb l’única pretensió de 
bastir ponts de diàleg, d’intercanvi 
d’idees, d’amor i vida, i també d’asse·
nyalar mirades o constatar troballes. I 
això que ara sembla d’una carrinclo·
neria inabastable és un dels leitmotiv 
amb què embolcalla l’amistat que he 
pogut verificar. Per exemple, ell i un 
grup de benvolguts amics es reuneixen 
en un lloc prèviament acordat, un cop 
al mes, per parlar, sense menjars ni al·
cohols, exclusivament per dir·se troba·
lles en relació amb les seves vides, o els 
avenços en matèria espiritual o —ima·

L
a meticulositat i el per·
feccionisme de les seves 
obres poden ser les seves 
primeres cartes de pre·
sentació, i també la seva 

contundència expressiva i l’aiguabar·
reig formal en què el realisme corpo·
ral accepta potentíssims gestos pro·
vocadors o potser rabiüts, o sibil·lines 
constàncies dels pòsits que la vida i 
la introspecció, mai finida, en l’espe·
rit desperten les seves obres. En Jordi 
Isern (Barcelona, 1962) emet una veu 
reposada però segura, atraient, sense 
deixes sonores, justa però valenta, aco·
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tador, el visitant, el client, qui s’enfronti 
al quadre sense cap condicionament, 
obviant l’equívoc sense títol (s/t). L’obra 
ja està feta. Només que l’espectador 
n’ha de treure, sense traves ni cotilles, 
valors i suggeriments que s’esfilagarsin 
en la bellesa, en la dicció formal, en el 
volum dels colors o en qualsevol de les 
virtuts i idees que completen la totali·
tat d’un quadre, potser descobrint un 
suport, potser amb un color inhòspit o, 
qui sap, amb un retrat curosament real.

D’una manera molt general i sense 
voluntat de marcar cap norma canòni·
ca, en encarar·nos amb peces d’Isern 

gino— entre les vastituds del cosmos. 
La idea per ella mateixa ofereix una ex·
plosió de bellesa, i de ben segur podria 
exportar·se en qualsevol àmbit de la 
vida. Sempre que els he vist per trobar·
se m’han semblat envejables.

Una característica que circumda 
l’obra recent de Jordi Isern és que les 
peces no duen una cartel·la que indiqui 
títol, tècnica, mides... Probablement 
semblarà una boutade acostumats com 
estem a veure·les, però en Jordi, amb 
aquest fet, ens proporciona una bona 
dosi de llibertat que possibilita amb tota 
la delicadesa possible que sigui l’espec·

> En encarar-nos 
amb les peces d’Isern 
tenim la certesa que, 
en primer lloc, són 
treballs ben fets  
i ben acabats

2015, tècnica mixta sobre collage 
de fustes, 104 x 77 cm. 
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tenim la certesa que, en primer lloc, 
són treballs ben fets i ben acabats, i que 
l’atzar i el pensament s’han conjurat 
per cloure una obra; i que l’artista, el 
mèdium, les ha treballat i les ha confor·
mat amb tota mena de saboroses eines 
formals, sigui en les capes de pintures, 
sigui en les proporcions mil·limètriques 
dels cossos, sigui quan els cossos s’en·
tollen en la tenebra del misteri o quan 
delimiten les formes del dolor o en la 
voluntat d’apropar·nos a les ingents i 
infinites facetes que el cosmos propor·
ciona i que ignorem però que l’artista 
sí enuncia. L’obra iserniana explora les 
possibilitats expressives i, com que neix 
del fet que la veritat és bella, és clar, fan 
referència —com diu Isern— a l’home 
com a portadors d’idees i, també, de 

artistes Jordi isern

malalties. Perquè l’obra recent de l’ar·
tista gira sovint al voltant dels estralls i 
fatigues de la malaltia, del cos lacerat, 
cruixit, portador de signes i restes enig·
màtiques. Sí, també són peces sobre la 
malaltia i el malalt, peces confeccio·
nades a partir de materials procedents 
de la malaltia com plaques de raigs X, 
gases o tèxtils hospitalaris però també 
amb provocadores, desconcertants i 
potents pinzellades.

I ha una sèrie recent d’obres que 
podríem anomenar Veròniques, en les 
quals del tèxtil hospitalari flueix un ros·
tre talment com la Verònica de la Passió 
de Crist. Són peces complexes i bellíssi·
mes, fins i tot amables, però en què s’es·
cenifica —mig entelat, mig velat— el ros·
tre del pacient, del dolor, del desconcert.

> L’obra iserniana 
explora les 
possibilitats 
expressives i neix 
del fet que la 
veritat és bella

2015, tècnica mixta 
sobre fusta, 108 x 133 cm. 
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Per saber-ne més: 

http://www.jordiisern.net/

https ://www.youtube.com/
watch?v=9j7dnDmuu00

https ://www.youtube.com/
watch?v=s4ODY7jHmwQ

http://www.nuvol.com/noticies/
jordi-isern-com-un-vas-buit/

A Jordi Isern no l’he pogut anar a 
veure a l’estudi perquè la malaltia l’ha 
fet catxar momentàniament, però la 
inactivitat pictòrica haurà beneficiat 
l’intel·lectual i llavors, des de Sant Iscle 
d’Empordà, en sortiran noves obres i 
podrem parlar i parlar dels seus viat·
ges iniciàtics en el budisme i per Àsia, 
o suggerir·nos obres cinematogràfi·
ques japoneses —Ozu, Kurosawa— o 
parlar de la inestabilitat real del mer·
cat de l’art a França, on la seva obra ha 
estat molt ben acollida; o parlar de la 
família, o de l’escrupolós galerista de 
Torroella Michel Dunev; o dels seus 
anys com a professor a l’Escola d’Arts i 
Oficis; o de les instal·lacions de vídeo a 

> Són peces 
complexes i 
bellíssimes, fins i 
tot amables, però 
en què s’escenifica 
—mig entelat, mig 
velat— el rostre del 
pacient, del dolor, 
del desconcert

2015, tècnica mixta 
sobre fusta, 163 x 123 cm. 

Girona o Cuba, que concentren riques 
tautologies. L’obra de Jordi Isern acla·
para, tonifica i sana.

Sebastià Goday
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Els Luthiers Drapaires són
un grup d'investigació obert de
reciclatge de deixalles tecnolò-
giques: «Després de visitar i
recollir electrodomèstics vells a
les deixalleries i mitjançant
prototipatge electrònic bàsic i
una mica d'enginy —expliquen—,
es poden arribar  a transformar
les deixalles en instruments i
autòmats musicals,  sense ne-
cessitat de ser un expert en en-
ginyeria o en música». Els seus
processos, juntament amb els
seus múltiples resultats, es po-
den veure a l'Espai Tònic de la
Bisbal.  | E. CAMPS

LUTHIERS DRAPAIRES
Espai Tònic, La Bisbal

d’Empordà. Carrer de ponent,
25�Del 27 de febrer al 14
de maig. De dilluns a divendres
d’11,30 a 13,30h i de 17 a 20h.
Dissabtes de 18 a 20h. 



L’obsessió per les andròmi-
nes mecàniques no ha de ser
llegida (només) com l’intent de
superar la «depressió tecnològi-
ca» característica de grups com
Gutaï sinó que ens trasllada,
com una brisa suau, a un uni-
vers on l’home i la màquina es
relacionen de manera horitzon-
tal. O, encara més: els «passat-
gers» no són diferents al tren,
al vaixell o a l’avió que ocupen
sinó que són, literalment,
«tren», «vaixell» i «avió». Chi-
kako Taketani (Kyoto, 1962 – Ri-
poll, 2013) és una artista im-
prescindible. | E. CAMPS

CHIKAKO TAKETANI
Casa de Cultura Les Ber-

nardes, Salt. Carrer Major, 172.
� Fins el 29 d’abril. De dilluns
a divendres de 9 a 13h i de 16 a
22h.    



La capacitat d’Antoni Mar-
quès per fer-nos pensar l’escul-
tura neix, paradoxalment, de la
seva «incapacitat per abastar-
la». I que ningú ho mal interpre-
ti: no l’abasta, senzillament, per-
què no existeix cap categoria
estètica que hi encaixi a la per-
fecció.. L’escultura «moderna»
(adjectiu ambivalent carregat
amb pólvora) és com la pintura
moderna i la resta de coses que,
durant un breu període de
temps, van gaudir dels privilegis
que atorga el fet de tenir un pe-
rímetre més o menys definit. La
resta, pura recursivitat a l'en-
torn de les formes i la seva rela-
ció amb l’espai.  | E. CAMPS

ANTONI MARQUÈS
Can Mario, Palafrugell. Pça

de Can Mario, 7.  �Del 23 de
gener al 22 de maig. Horaris:
www.fundaciovilacasas.com



L’exposició Art a Olot durant
la II República, 1931-1939 i el
llibre que porta el mateix nom
ofereixen unes vies d’aproxima-
ció a la societat de l’època a par-
tir de la producció estètica i de
determinades representacions
visuals i expressions culturals
que hi van tenir lloc, amb una
atenció especial al paper dels
republicanismes en la conforma-
ció i el desplegament de l’àmbit
artístic a la ciutat. L’exposició
també mostra els principals lli-
bres i opuscles publicats per au-
tors olotins o vinculats a la ciu-
tat durant el període republicà,
| E. CAMPS

ART A OLOT DURANT LA
II REPÚBLICA (1031-39)

Museu Comarcal de la Ga-
rrotxa, Olot.Hospici, 8.  �
Fins el 22 de maig.Diari de 10
a 13h. i de 17 a 20h. Festius
d’11 a 14h. i de 17 a 20h. 



Dues exposicions en una, tot
i que la jerarquia escollida a l’ho-
ra d’anunciar els noms implicats,
possiblement, no sigui la més
adient. És a dir: Fotollibres. Aquí
i ara, es presenta com una se-
lecció de vuit treballs editorials
de vuit autors que, en alguns
casos, també hi mostren peces
soltes a mode de «tast» del seu
treball, diguem-ne, exempt (en
el sentit de no enquadernat).
Amb tot, i aquesta seria la «se-
gona» exposició, el que dóna
sentit a la mostra és el laboriós
treball dels dissenyadors gràfics
(són els disset noms que figu-

ren, en lletra petita, a sota els
vuit actors principals) que han
singularitzat les diverses publi-
cacions. Deixant de banda els
casos on el fotògraf-artista tam-
bé ha participat activament en
el procés de realització editorial,
el què realment destaca d’a-
questa exposició és la col·lecció
de possibilitats gràfiques que
conté i, de manera anàloga, la
feina dels dissenyadors que hi
ha al darrera. 
Al final, és important no perdre
de vista l’interès d’una exposi-
ció que només corre el risc de
presentar-se com una col·lecció
de casos —case studies— que,
segons com es miri, pot traslla-
dar-nos al mateix territori on
proliferaven, fa un bon grapat
d’anys, els manuals d’estil amb
fons i figura: «vuit maneres de
fer un bon fotollibre» potser és
el títol subterrani que reverbera
amb més força que l’Hic et nunc
oficial.   | E. CAMPS

COL·LECTIVA
Bòlit, Centre d’Art Con-

temporani de Girona. Rambla
i Capella St Nicolau  �Del 12
de febrer al 24 d’abril.  De di-
marts a divendres de 10 a 14h
i de 16 a 18h. Dissabtes de 10
a 14h i de 16 a 20h. Festius de
10 a 14h.



JORDI ISERN
Església Vella, Castellfollit de la

Roca. Carrer de l’Església, s/n.  � Fins al
28 d’abril. De divendres a diumenge de
10 a 14 h i de 16 a 19 h.

En què coincideixen la majoria d’au-
tors que, com Isern, no estan subjec-
tes a les contingències del gust esta-
cional? Doncs en la naturalesa intrín-
secament «oberta» dels seus treballs
destinats a convertir-se en clàssics i,
una mica paradoxalment, en la densitat

i fermesa dels seus «cossos». Potser per
això Jordi Isern ha decidit titular Com
un vas buit la magnífica exposició iti-
nerant que ara presenta a Castellfollit
de la Roca: perquè totes i cada una de
les seves pintures són, en efecte, «ca-
paces d’ésser continent de continguts
diversos» (com diria Cirici Pellicer).
Una obra d’Isern, no importa quina,
sempre és còncava: es tracta d’un
contenidor on la mirada pot realitzar
un viatge concèntric, enretirant pa-
cientment tots els vels d’un harem on
l’existència de la concubina és només
una hipòtesis força improbable.



EUDALD CAMPS

«COM UN VAS BUIT» RECALA A CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

El periple d’Isern

Exposicions
viatgeres.
La itinerància

d’Isern és fruit
d’un cicle organit-
zat i coordinat des
de la Diputació de
Girona. 



ISERN

FRANK JENSEN
Galeria d’Art El Claustre, Girona.

Carrer Nou, 10  �Del 8 al 23 d’abril.
Horaris: de dilluns a dissabte de 10 a
13.30 h i de 17 a 20.30 h.

Frank Jensen és un artista que
viatja simbòlicament amb la seva
pintura (després d’haver viatjat, i
molt, des de la seva Dinamarca na-
tal) i que, gràcies al fet de viatjar
(també a través de disciplines artís-
tiques o d’activitats professionals
que ben poca cosa tenen a veure
amb el món de l’art) ha après a des-
criure un paisatge que és físic i men-
tal a parts iguals. En aquest sentit,
Jensen segueix demostrant que en-
cara és possible plantejar un tipus
d’obra reflexiva —i netament in-
trospectiva— que es recolza, a més,
en una acurada realització formal
que reclama talent i maduració en el
temps a parts iguals. 



EUDALD CAMPS

AVUI DIVENDRES, A PARTIR D’1/4 DE 9 DEL VESPRE,
L’ARTISTA DANÈS FRANK JENSEN INAUGURA A EL CLAUSTRE

Frank Jensen
torna a El Claustre
amb el seu lirisme
d’arrel plàstica

Elogi de la
matèria  

Frank Jensen
treballa de manera
indiferenciada la
pintura i l’escultu-
ra, que n’és una

continuació.
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Foto: JORDI ISERNDues de les obres de l'exposició

L'exposció de Jordi
Isern respon a la
necessitat humana
de cercar l'essencial

Segons Jordi Isern, la pintura no dóna respostes, sinó que formula preguntes. I
la pintura apareix quan hi ha misteri, que per definició, és inexplicable. L’artista
barceloní establert al Baix Empordà reflexiona sobre l’existència humana, sobre
el cosmos, sobre la vida, sobre l’infinit o sobre el temps. I amb aquest darrer
treball es pregunta si potser només som recipients que transportem el cosmos.
Malgrat tot, no és això? No és tot una il·lusió per on entra i surt el cosmos?

Quan es passa un llarg període convalescent
sempre es té temps per pensar i per fer-se
preguntes. Això és el que va passar a l’artista
Jordi Isern (Barcelona, 1962) quan va crear
les obres que formen l’exposició Com un vas
buit. El fet que una convalescència vingui
paral·lelament acompanyada d’un
desvetllament espiritual va fer reflexionar
l’artista i el va empènyer a plasmar la capacitat de la superació del dolor de l’individu.

Jordi Isern va ser l’artista escollit per exposar a la dotzena edició del cicle, organitzat
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Un vas on hi viatja el cosmos
L’exposició viatgera ‘Com un vas buit’ d’en Jordi Isern, establert al
Baix Empordà, segueix fent itinerància per les comarques gironines
de la mà de la Diputació de Girona
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per la Diputació de Girona, Exposicions Viatgeres. L'exposició es compon d'una
trentena de peces (moltes de les quals de gran format) en què Isern treballa amb la
seva personal reinterpretació del cos humà i amb la llibertat de prendre'n consciència
autònoma, i es complementa amb dues vídeo accions que l'artista mateix va realitzar
en aigües cubanes i al riu Onyar de Girona.

Com un vas buit és la mirada a l'interior de l'home, a la necessitat humana de cercar
l'essencial. Però també s'hi evidencia una reflexió profunda a l'entorn de la concepció
que Jordi Isern té sobre l'art (entès com una via principalment espiritual) i una voluntat
de recerca de noves maneres de relacionar l’art i la societat. I és que Isern té molt clar
que va a la deriva: no sap què busca. Només té una idea de fons, d’allò que pensa,
d’allò que busca i d’allò que sent.

En totes les obres l’artista busca plàsticament una zona indefinida entre realisme i
abstracció. Així, juga amb una certa desmaterialització o inconsistència de la imatge
amb una certa ambigüitat. Isern parteix d’allò més palpable, que és el propi organisme,
i es dirigeix cap a allò més impalpable. El seu llenguatge transita cap a un procés
d’anar buidant progressivament els elements figuratius que configuren la imatge i la
reomple d’elements més espontanis i més abstractes, que ell mateix associa a
l’inconscient col·lectiu. Ens trobem davant l'exposició més experimental que ha ideat
Jordi Isern al llarg de tota la seva trajectòria. Com un vas buit està treballada amb
materials i llenguatges a base de paper, ferro, fusta, radiografies, llençols, roba, draps i
gases, relacionades amb objectes d’allò més diversos: llibres, mantes, plats i un llarg
etcètera.

Jordi Isern va fer la recerca del buit a través d’un viatge a l’Àsia, seguint l’expansió del
budisme i va acabant fent la històrica ruta de la seda. I després es va tancar dos anys
en monestirs. Una experiència de recerca intel·lectual que van marcar un punt i a part
en la vida de l’artista. Acte seguit ho va canviar tot: necessitava més silenci i més
contacte amb la natura. És per això que l’artista barceloní s’establí a Sant Iscle
d’Empordà. Volia una vida més aquietada, seguir el tempo de la natura i gaudir de
menys distraccions. Així, l’art segons Jordi Isern és fonamentalment espiritual i pot
transformar l’home. No es pot concebre la bellesa sense la veritat. I amb aquesta
transcendència artística el pintor barceloní camina cap a la seva utopia.

 

Exposicions Viatgeres
L’objectiu d’aquest cicle impulsat per la Diputació de Girona és apropar l’art i la cultura
a la ciutadania, promoure la creació artística i potenciar sinergies i lligams de
col·laboració entre els diferents professionals i especialistes del camp de l’art a les
comarques gironines. Després de 12 edicions a les espatlles, el programa preserva la
finalitat de posar a disposició dels municipis propostes expositives de qualitat.

Actualment hi ha una convocatòria oberta d’un nou cicle d’Exposicions Viatgeres per
escollir els dos projectes que, posteriorment, faran itinerari per la província de Girona
durant el curs 2016 i 2017. El que quedi primer dels dos finalistes inaugurarà
l’exposició a la Casa de Cultura de Girona el mes de setembre. Serà el tret de sortida
del viatge.

Com un vas buit es va presentar a la Casa de Cultura de Girona al setembre de l’any
passat. Des de llavors ha anat itinerant a llocs com el Sant Sepulcre de Palera
(Beuda), la Sala d’exposicions de la Casa de Cultura de Lloret de Mar, el Museu

l'anunci d'Estrella Damm
(i que va resultar ser

industrial i txeca)

ANNA ZAERA
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Diari de Girona ■

Els Luthiers Drapaires són
un grup d'investigació obert de
reciclatge de deixalles tecnolò-
giques: «Després de visitar i
recollir electrodomèstics vells a
les deixalleries i mitjançant
prototipatge electrònic bàsic i
una mica d'enginy —expliquen—,
es poden arribar  a transformar
les deixalles en instruments i
autòmats musicals,  sense ne-
cessitat de ser un expert en en-
ginyeria o en música». Els seus
processos, juntament amb els
seus múltiples resultats, es po-
den veure a l'Espai Tònic de la
Bisbal.  | E. CAMPS

LUTHIERS DRAPAIRES
Espai Tònic, La Bisbal

d’Empordà. Carrer de ponent,
25� Del 27 de febrer al 14
de maig. De dilluns a divendres
d’11.30 a 13.30 h i de 17 a 20
h. Dissabtes de 18 a 20 h. 



«Pia Crozet és la discreció
mateixa, però quan parla del
seu art es transforma i pot arri-
bar a una inesperada vehemèn-
cia. No espera mai que la vagin
a buscar: plena d’idees, la seva
imaginació li proporciona projec-
tes i més projectes que encara
que de vegades voregin la uto-
pia, sap […] dur-los a terme».
D’aquesta manera engrunava la
crític d’art Maria Lluïsa Borràs,
fa exactament set anys (abril de
2009) i a les pàgines d’aquest
mateix Diari, la personalitat cre-
ativa d’una escultora a qui, inex-
plicablement, encara no s’havia
dedicat una retrospectiva mitja-
nament important. | E. CAMPS

PIA CROZET
Casa de Cultura de Girona.

Plaça de l’Hospital. 6  � Fins el
28 de maig.    Horaris:
www.casadecultura.org



La capacitat d’Antoni Mar-
quès per fer-nos pensar l’escul-
tura neix, paradoxalment, de la
seva «incapacitat per abastar-
la». I que ningú ho mal interpre-
ti: no l’abasta, senzillament, per-
què no existeix cap categoria
estètica que hi encaixi a la per-
fecció.. L’escultura «moderna»
(adjectiu ambivalent carregat
amb pólvora) és com la pintura
moderna i la resta de coses que,
durant un breu període de
temps, van gaudir dels privilegis
que atorga el fet de tenir un pe-
rímetre més o menys definit. La
resta, pura recursivitat a l'en-
torn de les formes i la seva rela-
ció amb l’espai.  | E. CAMPS

ANTONI MARQUÈS
Can Mario, Palafrugell. Pça

de Can Mario, 7.  � Del 23 de
gener al 22 de maig. Horaris:
www.fundaciovilacasas.com



L’exposició Art a Olot durant
la II República, 1931-1939 i el
llibre que porta el mateix nom
ofereixen unes vies d’aproxima-
ció a la societat de l’època a par-
tir de la producció estètica i de
determinades representacions
visuals i expressions culturals
que hi van tenir lloc, amb una
atenció especial al paper dels
republicanismes en la conforma-
ció i el desplegament de l’àmbit
artístic a la ciutat. L’exposició
també mostra els principals lli-
bres i opuscles publicats per au-
tors olotins o vinculats a la ciu-
tat durant el període republicà,
| E. CAMPS

ART A OLOT DURANT LA
II REPÚBLICA (1031-39)

Museu Comarcal de la Ga-
rrotxa, Olot.Hospici, 8.  �
Fins el 22 de maig.Diari de 10
a 13 h i de 17 a 20 h. Festius
d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. 



Agustí Puig retorna a la cova
(el Centre Cultural la Mercè ha
assumit, amb solvència, aques-
ta escenografia rupestre) com
una mena de Demiürg insatis-
fet, com un constructor afectat
pel síndrome de Sísif que hagu-
és decidit mantenir la seva par-
ticular aposta amb els déus i
embrutir-se de fang abans no
claudicar davant la impossibili-
tat del «fer». Un fang, una terra
o simplement una matèria que
apropen el treball de l’artista a
l’esfera orgànica, que situen la
seva representació de ple en un
espai ocupat, amb inquietant
contundència, com si la presèn-
cia de les seves pintures incor-
porés en temps real la memòria

de cada gest realitzat pel seu
autor. És a dir: com si una forma
de latència ens indiqués quina
va ser la pulsió precisa que va
donar lloc a un determinat gra-
fisme, o com si existís un tipus
de tensió interna que, malgrat
mantenir l’obra cohesionada,
ens indiqués en tot moment
quins són els llocs per on
aquesta fuig, s’escapa o, en de-
finitiva, segueix caminant (re-
iterant-se, dient-se, fent-se). 
Al final, sembla que aquella
constatació bàsica a propòsit
del caràcter inabastable del fet
estètic (el sentit darrer de l’art
és inefable) és el que es troba
al darrera d’una pintura absolu-
tament viva; la força regenera-
dora és present en l’evolució ar-
tística d’Agustí Puig  perquè sap
prioritzar, contra corrent, el valor
de la percepció per sobre el de
la comprensió.   | E. CAMPS

AGUSTÍ PUIG
Centre Cultural la Mercè

de Girona. Pujada de la Mercè,
12.  � Fins el 27 de maig.
De dilluns a divendres de 9 a
13.30 h i de 16.30 a 20.30 h.



E. CAMPS

ISERN
Casa de la Paraula, Santa Co-

loma de Farners. Carrer Prat, 16.
� Fins al 30 de juny.De dilluns a
dissabte de 10 a 13.30 h. De dijous
a dissabte de 17 a 20 h.

En què coincideixen la majoria
d’autors que, com Isern, no estan
subjectes a les contingències del
gust estacional? Doncs en la na-
turalesa intrínsecament «ober-
ta» dels seus treballs destinats a
convertir-se en clàssics i, una
mica paradoxalment, en la den-
sitat i fermesa dels seus «cos-
sos». Potser per això Jordi Isern ha
decidit titular Com un vas buit la
magnífica exposició itinerant que
ara presenta a Santa Coloma de
Farners: perquè totes i cada una
de les seves pintures són, en efec-
te, «capaces d’ésser continent de con-
tinguts diversos» (com diria Cirici Pe-
llicer). Una obra d’Isern, no importa
quina, sempre és còncava: es tracta
d’un contenidor plàstic on la mirada

més àvida pot realitzar un viatge con-
cèntric, enretirant pacientment tots els
vels d’un harem on l’existència de la
concubina és només una hipòtesi im-
probable.



EUDALD CAMPS

«COM UN VAS BUIT» RECALA A SANTA COLOMA DE FARNERS

Jordi Isern, a la
Casa de la Paraula

COL·LECTIVA
Museu Memorial de l’Exili, la Jon-

quera. Carrer Major, 43-47.   � Del 30
d’abril al 12 de juny. De dimarts a dis-
sabte de 10 a 18 h. Festius de 10 a 14 h.

L’exposició J’ai dessinée la guerre.
La mirada de Françoise i Alfred Brau-
ner proposa, d’una banda, un retrat de
les guerres en l’època contemporània
a partir de dibuixos realitzats per in-

fants que s’han vist atrapats en aquests
conflictes; de l’altra, els dibuixos són
també un testimoni personal punyent
de l’experiència dels infants en els
contextos bèl·lics. El projecte, expliquen
els seus responsables, es basa en el fons
integrat pels dibuixos fets per infants
en temps de guerra que van recollir
Françoise i Alfred Brauner en el decurs
del segle XX; des de la Guerra Civil Es-
panyola, passant per la Segona Guer-
ra Mundial, Vietnam, Algèria, Afga-
nistan o Palestina, fins a Txètxènia.

La mostra de la Jonquera, comis-
sariada per Rose Duroux i Catherine
Milkovitch-Rioux, ha estat realitzada en
el marc del programa de recerca de l’A-
gence Nationale pour la Recherche En-
fance, Violence, Exil;així mateix, té el
patrocini de la Unesco.



EUDALD CAMPS

EL MUSEU DE L’EXILI EXPOSA ELS DIBUIXOS COMPILATS
DURANT ANYS PER FRANÇOISE I ALFRED BRAUNER

El MUME porta a
la Jonquera la
«guerra dels nens»

La mirada infantil  
Detall d’un di-

buix realitzat per
Manuel Pérez

Osona (12 anys)
durant els anys de

la Guerra Civil
espanyola.
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ART

COL·LECTIVA
Museu Memorial de l’Exili,

La Jonquera. Carrer Major, 43-
47.   �Del 30 d’abril al 12 de
juny. De dimarts a dissabte de
10 a 18 h. Festius de 10 a 14 h.



L’exposició «j’ai dessinée la
guerre. la mirada de Françoise i
Alfred Brauner» proposa, d’una
banda, un retrat de les guerres
en l’època contemporània a par-
tir de dibuixos realitzats per in-
fants que s’han vist atrapats en
aquests conflictes; de l’altra, els
dibuixos són també un testimoni
personal punyent de l’experièn-
cia dels infants en els contextos
bèl·lics. El projecte, expliquen els
seus responsables, es basa en el
fons integrat pels dibuixos fets
per infants en temps de guerra
que van recollir Françoise i Al-
fred Brauner en el decurs del se-
gle xx.  | E. CAMPS

MANEL ESCLUSA
Palau Solterra,  Torroella

de Montgrí. Carrer de l’Esglè-
sia, 10.  �Del 30 de gener al
22 de maig. 
www.fundaciovilacasas.com



A mig camí entre el «llapis»
involuntari de Talbot i la pacièn-
cia un pèl obcecada de l’alqui-
mista: Manel Esclusa (Vic, 1952)
retorna al paisatge deixant que
sigui la imatge fotogràfica la
que dicti els seus ritmes dins un
laboratori que és, paradoxal-
ment, natural. Els treballs que
compila al Palau Solterra són
fruit de l’atzar líquid i, al mateix
temps, de la voluntat artística
d’algú que, gràcies al profund
coneixement que té del mitjà
amb el que treballa, es pot per-
metre la  llicència d’atorgar-li
autonomia i llibertat. | E. CAMPS

MANEL ANORO
Galeria d’Art El Claustre,

Girona. Carrer Nou, 10  �Del
29 d’abril al 14 de maig.   Ho-
raris: de dilluns a dissabte de 10
a 13.30 h i de 17 a 20.30 h.
Festius tancat.



En què coincideixen la majo-
ria d’autors que, com Isern, no
estan subjectes a les contin-
gències del gust estacional?
Doncs en la naturalesa intrínse-
cament «oberta» dels seus tre-
balls destinats a convertir-se en
clàssics i, una mica paradoxal-
ment, en la densitat i fermesa
dels seus «cossos». Potser per
això Jordi Isern ha decidit titular
Com un vas buit la magnífica
exposició itinerant que ara pre-
senta a Santa Coloma de Far-
ners: perquè totes i cada una de
les seves pintures són, en efec-
te, «capaces d’ésser continent
de continguts diversos» (com
diria Cirici Pellicer).   | E. CAMPS

Manel Anoro (Barcelona,
1945) no té massa problemes
per realitzar un salt cronològic
d’un segle a l’hora de cercar les
seves fílies pictòriques en au-
tors com Cézanne, Gauguin o,
de manera molt especial, Matis-
se: d’ells n’aprèn, com eviden-
cien els seus resultats, un gust
desinhibit per les possibilitats
expressives del color i un desig
perenne per retornar a uns orí-
gens de la humanitat de regust
arcàdic. Per això les seves pin-
tures són, en darrera instància,
parèntesis de llum on s’intenta
escenificar, contra corrent, un
festí cromàtic.   | E. CAMPS

ISERN
Casa de la Paraula, Santa

Coloma de Farners. Carrer
Prat, 16.  � Fins el 30 de juny.
De dilluns a dissabte de 10 a
13.30 h. De dijous a dissabte de
17 a 20 h.



Finals dels anys seixanta. A
França es visualitzava, alesho-
res millor que a cap altre lloc, la
convivència d’un tipus de pintu-
ra representativa amb una altra,
la dels supports-surfaces, que
no volia representar res més en-
llà d’ella mateixa. No ha d’estra-
nyar-nos, en aquest sentit, que
de seguida s’articulés una con-
traofensiva en relació a l’esforç
antinarratiu que, per enten-
dre’ns, havia de sorgir de la res-
titució d’una determinada sinta-
xi pictòrica hereva de l’univers
textual o, si ho preferim, de la
superpoblada iconosfera. És a
dir: tot i que la utilització de la
paraula i del llenguatge escrit
com a mitjans artístics (i estè-

tics) es va produir originària-
ment en l’àmbit de l’art concep-
tual, a principis dels anys setan-
ta i a nivell internacional un pa-
rell d’exposicions van servir per
posar les bases d’allò que, enca-
ra avui, coneixem com a Narrati-
ve Art. El mateix Jean Le Gac (al
costat de figures com Baldessa-
ri, Vaccari, Gerz o Armand Gette)
van servir-se de fotografies i de
dibuixos per integrar-los en un
entramat textual on allò que
comptava era la construcció au-
tobiogràfica i, per extensió, la
projecció de la mirada subjecti-
va envers una realitat impura i
bigarrada. Sigui com sigui, l’ex-
posició que actualment Jean Le
Gac presenta a Perpinyà insis-
teix en això mateix: es tracta de
servir-se de tots els mitjans vi-
suals i textuals disponibles per
seguir teixint un atles que, com
el de Gerhard Richter, només té
sentit en la  mesura que no pot
tenir final.    | E. CAMPS

JEAN LE GAC
Espai d’Art Àcentmètres-

ducentredumonde,  Perpin-
yà. Avda. de la Grande Bretag-
ne, 3.  �Del 9 d’abril al 12 de
juny.  Tots els dies de 15 a 19h. 



CLAUDE CASANOVAS

EMA GIRONA  L’ESCOLA MUNICIPAL D’ART ACULL «LA CASA, UN REDUCTE DES D’ON
OBSERVAR EL MÓN» , UNA EXPOSICIÓ FRUIT DEL TREBALL DELS ALUMNES MÉS JOVES 

COL·LECTIVA
Centre Cultural la Mercè de Girona.

Pujada de la Mercè, 12.  �Del 4 de
maig al 10 de juny.  De dilluns a diven-
dres de 9 a 14 h i de 16 a 21 h.

No és la primera vegada que els
professors més rellevants de La Mer-
cè (ens referim als que treballen amb
el planter infantil, autèntica matèria
primera per a un futur incert) fan ser-
vir l’excusa de la casa per desvetllar en
els joves aprenents d’espectador (l’ob-
jectiu no hauria de ser, només, el de for-
mar artistes) l’atàvica necessitat hu-
mana d’ocupar espais i, de manera
anàloga, el desig perenne de dis senyar
estructures capaces de contenir el
més preuat dels espais, a saber, el que
pot ser habitat de manera confortable. 
La gràcia de l’invent —que en té mol-
tes— no rau en la multiplicitat d’o-
currències formals ni, per descomptat,
en una hipotètica lectura moralitzant
que se centrés en el privilegi que su-
posa viure sota cobert en una època de
refugiats; el sentit de tot plegat passa
per assumir allò que tan bé va descriure

Gaston Bachelard: abans que cap altra
cosa, una casa sempre és «un ésser que
cal considerar, al mateix temps, en la
seva unitat i la seva complexitat trac-
tant d’integrar tots els seus valors par-
ticulars en un valor fonamental». Ni
més ni menys: una casa és el nostre
racó en el món. És el nostre cosmos
més elemental. En ella, en la unitat de
la casa, sumem interessos particulars
amb la finalitat última de situar-nos en

el món. És a dir: la casa és un organi-
grama d’imatges (records inclosos)
que ofereix a l’home (i a l’infant) ele-
ments d’estabilitat. Bachelard creia
que per ordenar aquestes imatges
hem de tenir en compte dos punts
d’enllaç principals: 1) La casa és ima-
ginada com un ésser vertical, que s’e-
leva. La seva especificitat rau en la seva
verticalitat: la casa és una de les crides
a la nostra consciència de verticalitat;
i 2) La casa és imaginada com un és-
ser concentrat que ens crida a la nos-
tra consciència de centralitat. 

La formulació d’aquesta dualitat
(un pel abstracte) feta pel filòsof fran-
cès (1884-1962) de seguida guanya
claredat si l’il·luminem amb exem-
ples. L’ésser vertical es troba polaritzat
pel soterrani i per la golfa aèria: «Es pot
oposar amb facilitat immediata la ra-
cionalitat de la teulada a la irraciona-
litat del soterrani. La teulada ens diu
quina és la seva raó de ser: protegeix
l’home de la pluja i del sol (els geògrafs
ens recorden que, a cada país, la in-
clinació de les teulades és l’indicador
més segur del tipus de clima). […] A la
golfa, a més, es pot contemplar nua,



EUDALD CAMPS

Participants
Ernest Bon-
matí, Maria

Broch, Gerard
Camós, Roger

Casanova, David
Fontané, Pau

Fornells, Miquel
Izquierdo, Carla
Konate, Roser
Marquès, Berta
Muñoz, Genís
Subils, Marta

Capdevila, Non-
na Cardoner,
Sira Mallorquí,

Jana Marco, Indi-
ra Marco, Ferriol
Piquer, Martina
Pujolar, Laia

Ruiz, Iria Salsas,
Laia Vila,

Carolina Font,
Xènia Cabré,

Lola Daunis, Cla-
ra Antón, Mar
Arànega, Laia
Vila, Júlia Es-
parch, Esteve
Oliver, Nidia

Chamorro, Ma-
teu Gorshov,

Núria Foxà i Iri-
na Tartera.

 Primer va ser la casa
E. CAMPS
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L’Ajuntament de Castelló 

El centre cultural Sant Do-

L’editorial figuerenca Brau 

d’Empúries ha comprat el fons 
patrimonial de la família caste-
llonina Peya que consta de nou 
pergamins (1510-1596) i un con-
junt de documents municipals 
del finals del segle XIX: cinc lli-
bres de comptabilitat de l’Ajun-
tament de Castelló, un plec de 
minutes i actes del ple munici-
pal i tres expedients de respon-
sabilitat i d’apropiació indeguda 
de diner públic contra càrrecs 
polítics, dels anys 1898 i 1899. n

mènec de Peralada inaugurarà 
el divendres 2 de setembre l’ex-
posició Com un va buit, de l’ar-
tista Jordi Isern, que es podrà vi-
sitar fins al proper 20 de setem-
bre a la sala Miquel Mateu. A la 
mostra, el projecte guanyador 
de la darrera convocatòria del 
cicle Exposicions Viatgeres de  
la Diputació de Girona, Isern fa 
una mirada a l’interior de l’ho-
me i a la necessitat de cercar allò 
essencial.n

Edicions acaba de publicar Les 
libèl·lules de Catalunya, un 
recull exhaustiu que permet 
identificar les diverses espèci-
es que hi ha d’aquest insecte a 
casa nostra. El recull, elaborat 
pel Grup d’estudi dels odonats 
de Catalunya, fruit de 10 anys 
de recerca, conté setanta fitxes 
amb mapes de distribució, des-
cripció i els diversos noms en 
català. n

Redacció l castelló d’empúries  

Redacció l peralada  

A.Ventura l figueres  

nn

nn

nn

patrimoni HistÒric

exposició

novetat editorial

Y

Y

Y

Recuperen 
documents oficials 
de Castelló de 
finals del segle XIX

Inauguren ‘Com 
un vas buit’ de 
Jordi Isern al centre 
cultural de Peralada

Brau Edicions 
publica el recull 
‘Les libèl·lules de 
Catalunya’

L’escriptor Víctor Mora (Barce-

El poeta, dramaturg i prosis-

lona, 1931), pare literari del per-
sonatge del còmic El Capitán Tru-
eno, va morir la matinada de di-
marts a dimecres de la setmana 
passada a l’edat de 85 anys, se-
gons van fer públic l’Ajuntament 
de l’Escala i la fundació que por-
ta el seu nom, ubicada en aquest 
municipi. Mora va donar vida a 
aquest heroi el maig del 1956, en 
ple franquisme, per encàrrec de 
l’editorial Bruguera i fent equip 
amb el dibuixant Miguel Ambro-
sio Zaragoza, Ambrós.  El Capitán 
Trueno va estar als quioscos des 
del 1956 fins al 1968, i la tirada va 
arribar als 350.000 exemplars set-
manals. Van ser 618 aventures i, 
excepte 20 que corresponen a la 
temporada en què Mora va estar 
tancat a la presó Model –era mi-
litant del PSUC i va ser detingut 
amb la seva dona per la Brigada 
Social– totes són de pròpia mà. 
Des de llavors, a l’Estat espanyol, 
El Capitán Trueno s’ha reeditat 
i s’ha traduït a diversos idiomes. 
Molts quioscos encara el venen i 
no és estrany trobar noves reedi-
cions de les seves aventures.

Però a banda d’aquest heroi, 
Mora va crear també altres per-
sonatges de còmic de relleu del 

ta andalús Federico García Lor-
ca va ser afusellat la matinada del 
18 d’agost del 1936 després de la 
revolta militar de la Guerra Civil 
espanyola. De l’execució, dijous 
passat se’n van complir 80 anys 
justos. Per aquest motiu, el Mu-
seu del Joguet de Catalunya, a Fi-
gueres, ha volgut recordar i ho-
menatjar la figura del poeta de 
Granada posant dues roses sobre 
la vitrina d’algunes de les peces 
que conserva, amb les quals l’au-
tor havia estat relacionat. Con-
cretament, junt amb l’ós peluix 

A.Ventura / ACN l barcelona  

A.Ventura l figueres  

nn

nn

L’Escala plora la mort de Víctor Mora, 
pare literari del Capitán Trueno

El Museu del Joguet recorda García 
Lorca en els 80 anys del seu assassinat

L’escriptor, militant d’esquerres i exiliat pel franquisme, va morir dimarts passat, 17 d’agost, del mateix any en què 

l’heroi fill de l’Empordà en compleix 60 cavalcant entre la imaginació de nens i grans de diverses generacions 

necrolÒgica. lA CeRimòNiA exequiAl es VA CelebRAR diVeNdRes, Al tANAtoRi de bARCeloNA

Homenatge. hi CoNseRVA dues CARtes mANusCRites del poetA gRANAdí

Y

Y

Yfill de l’empordà

Trueno hi apareix una data 
i un lloc de naixement: 1162, 
Alt Empordà. Concretament, 
Mora va ubicar al castell caro-
lingi de Sant Martí d’Empúri-
es (l’Escala), la llar de l’heroi. 
Potser per això, l’any 1996 es 
va publicar una historieta del  
personatge en català, la úni-
ca que es coneix, amb el títol 
Capitán Trueno, fill de l’Em-
pordà. L’edició era de l’Ajun-
tament de Castelló d’Empúri-
es amb motiu del sisè festival 
Terra de Trobadors, amb una 
edició de 1.500 exemplars. El 
còmic, amb guió de Victor Mo-
ra i dibuix de Miquel Ambrosio 
Zaragoza Ambròs, era la ver-
sió catalana de la que s’havia 
publicat a Historia de los co-
mics editada per Josep Tou-
tain l’any 1982 i en la qual, per 
primer cop, el protagonista i la 
seva companya sentimental, 
la princesa Sigrid apareixen 
al llit. Ganes en deurien tenir, 
perquè la censura franquista 
no els havia permès mai con-
sumar aquesta unió, ja que no 
estaven casats.n

En la biografia del Capitán Y

A L’ESCALA. Amb la seva dona, a la biblioteca municipal Víctor Català, el 2010

MArquinA. El peluix, que en una estada a Cadaqués el poeta va batejar

HN
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tardofranquisme com El Jabato, 
El Corsario de Hierro o El cosa-
co verde, i va escriure una trente-
na de llibres, novel·les i contes en 
castellà, català i francès que han 
estat traduïts a diversos idiomes.

Com a escriptor, la primera 
novel·la que Mora va publicar va 
ser Els plàtans de Barcelona, cen-
surada per la dictadura i publica-
da en francès el 1966 a París. La 
novel·la, que fins al 1972 no es va 
publicar en català, és la primera 
part d’una trilogia que va comple-
tar amb París fash-back, el 1978, i 
El tramvia blau, el 1985.

vinculació empordanesa.  A 
l’Escala es troba la fundació Víc-
tor Mora, fundada fa 10 anys per 
l’Ajuntament del municipi amb 
la col·laboració de l’autor, que té 
l’objectiu de preservar, difon-
dre i propiciar l’estudi de  la seva 
obra en tots els seus vessants. A 
la seu de la fundació, a més, s’hi 
troben 10.000 llibres, a més de do-
cuments personals com ara foto-
grafies o correspondència proce-
dent de la seva col·lecció privada, 
que Mora i la seva esposa, Armo-
nía Rodríguez, van cedir al poble 
el 2004. n

Don Osito Marquina, que havia 
pertangut a Anna Maria i Salva-
dor Dalí, el museu conserva du-
es cartes manuscrites de García 
Lorca, del 1927 i del 1928, cedi-
des per Anna Maria Dalí, en què 
el poeta es dirigeix precisament 
a l’osset, que ell mateix va batejar 
amb aquest nom. Un dia el poeta 
va preguntar a Anna Maria Dalí 
com es deia el peluix i ella li va res-
pondre que “osset”. Llavors, Gar-
cía Lorca li va contestar que segu-
rament era parent del dramaturg 
Eduardo Marquina perquè se li 
assemblava molt. Així que el va 
rebatejar amb el nom de Don Osi-
to Marquina.n
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Cada setmana, a més de rebre
còmodament el seu exemplar,
poden gaudir dels nombrosos
serveis i activitats de franc o amb
importants descomptes, i només
per 90 euros anuals

Descomptes
especials
CAT CINEMES I ALBÉNIZ ofereixen un
descompte especial per la compra de
dues entrades a Figueres, els divendres,
i a Roses, de dilluns a dijous.

Cinemes

Excursió 
Cap de Creus
MAGIC CATAMARÀ de Roses ofereix una
excursió de 5.30 h + fondeig per banyar-se +
barbacoa a bord, 39 €, nens < de 6 anys
gratis i nens < de 14, 19 €. Tel. 972 253 533

Màgic Catamarans

Un tall de cabell
d’home gratuït 
PERRUQUERIA IL FIGARO de Figueres i
l’Escala, sorteja un tall complet mensual per
als nostres subscriptors. Més informació al
tel.: 972 772 189 i 606 978 480.

Perruqueria Il Figaro

Sorteig d’un
banyador al mes
SWIMFASTER, natació de sensacions,
sorteja un cop al mes un banyador d’home
o un de dona. Més informació al tel: 639
434 347. sergioaznar788@hotmail.com

Swimfaster

Animació, jocs,
màgia i ballaruga
ET BIOCÒMICS ofereix a tots els
subscriptors un descompte del 15% en
contractar els seus serveis. Més
informació al tel. 659 077 455

Litu Bambasses

El Centre Cultural Sant Domè-
nec inaugura l’exposició Com un
vas buit de Jordi Isern, divendres
2 de setembre a les 20h. Es trac-
ta d’un projecte expositiu gua-
nyador de la darrera  convocatò-
ria del cicle Exposicions Viatge-
res, que organitza la Diputació de
Girona. 

Com un vas buit és una mira-
da a l’interior de l’home, a la ne-
cessitat humana de cercar l’es-
sencial, però també s’hi evidencia
una reflexió profunda a l’entorn
de la concepció que té l’artista so-
bre l’art (entès com una via prin-
cipalment espiritual) i una vo-
luntat de recerca de noves mane-
res de relacionar lart i la societat. 

En totes les seves obres, Isern
cerca plàsticament una zona in-
definida entre realisme i abstrac-

ció: “dins d'una certa desmate-
rialització o inconsistència de la
imatge”, diu ell, i procura moure’s

en aquesta ambigüitat. L’exposi-
ció podrà visitar-se gratuïtament,
del 2 al 20 de setembre, a la Sala
Miquel  Mateu del Centre Cultu-
ral Sant Domènec de Peralada.

Llarga trajectòria
Jordi Isern (Barcelona, 1962) viu
a Sant Iscle d’Empordà i és doc-
tor en belles arts per la Universi-
tat de Barcelona. Ha realitzat
nombroses exposicions individu-
als i col·lectives tant a casa nos-
tra com a França, Cuba, Alema-
nya, el Japó, Dinamarca, Itàlia,
entre d’altres. 
L’any 1985 va obtenir la beca
d’arts plàstiques de la Generali-
tat; el 1986, la beca de pintura de
la Fundació Güell; el 2007, el I
Premi Honda de Pintura, i el
2010, el I Premi de Pintura de la
Fundació Vilacasas. 

PERALADA | REDACCIÓ

Jordi Isern inaugura «Com un vas
buit» al claustre Sant Domènec 

A PERALADA

La mostra, que s’inaugura divendres, és una mirada a l’interior de l’ésser humà�

Imatge de l’obra. EMPORDÀ

Els Amics dels Museus Dalí
hem programat, juntament amb
el Casino Menestral Figuerenc i
l’Arxiu Benejam, una sortida a
Portbou el proper diumenge 18 de
setembre titulada “Walter Benja-
min: els seus darrers dies a Port-
bou”. L’activitat forma part del ci-
cle Refugiats, el drama actual, que
organitzen ambdues entitats del
16 de setembre al 16 d’octubre
amb actes diversos a diversos es-
pais de Figueres i de la comarca.
La visita que arrencarà des de Fi-

gueres iniciarà el recorregut al
Centre Cívic Ca l’Herrero, on s’ex-
hibeixen documents de l’estada
de Walter Benjamin a Portbou.
Seguidament s’anirà a la casa-ho-
tel on es va suïcidar i al passatge
Walter Benjamin, a l’antiga ofici-
na de la Gestapo i a l’antiga dua-
na, i es farà una visita als diversos
elements que conformen el Me-
morial de Dani Karavan dedicat
a Benjamin. Finalment s’arribarà
al cementeri de Portbou, on hi ha
la tomba simbòlica del filòsof i es-
criptor alemany. La visita serà co-

mentada per Pilar Parcerisas,  his-
toriadora, crítica d’art i co guionis-
ta, juntament amb Manel Cussó-
Ferrer del llargmetratge L'última
Frontera, on es descabdellen in-
cògnites sobre la ruta que Benja-
min va seguir per creuar la fron-
tera. El preu de l’activitat són 5 €
per als socis dels Amics dels Mu-
seus Dalí i del Casino Menestral i
10 €per als no socis.  Es requereix
reserva prèvia   al 972 67 75 20 o
a través del correu amics@fun-
daciodali. La data límit per reser-
var és el 9 de setembre.

FIGUERES | REDACCIÓ

Es farà el 18 de setembre dins el cicle «Refugiats, el drama actual» que durarà un mes�

Preparen una visita sobre els darrers
dies de Walter Benjamin, a Portbou

� Basílica de Santa Maria
� Fins al setembre 

La Basílica  de Santa Maria de
Castelló d’Empúries acull l’expo-
sició temporal  de pintures de
Lluís Roura L’Empordà i Terra
Santa, que es va inaugurar re-
centment. Les obres de l’artista
estan situades a la Capella dels
Dolors de la Basílica  i es poden
visitar en els horaris de visita al
monument. REDACCIÓ | CASTELLÓ D’EM-

PURIES

«L’Empordà i Terra
Santa», de Lluís Roura

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

EMPORDÀ

� Castell de Sant Ferran de Figue-
res. � Dia 3, a les 20.00 hores. 

Dissabte s’inaugura a la seu so-
cial dels Amics del Castell de Sant
Ferran l’exposció col·lectiva   DI-
VERSIT  ART  que romandrà
oberta fins al dia 17  de setembre
a càrrec d’artistes  de l’Alt  Em-
pordà , Gironés, L a Selva i el Pla
de l’Estany com ara Joan Bus-
quets, Dolors Caballero, Paqui
Juanola Enric Puigsegur i Joan
Vilarrasa. REDACCIÓ | FIGUERES

Nova exposició al
Castell de Sant Ferran

FIGUERES

EMPORDÀ

� Església de Sant Martí d’Empúries.
� Macha Makarevich i Yves Rob-
be. � Dissabte 3, a les 20.00 hores. 

Entre romanticisme i moderni-
tat és el concert de piano que dis-
sabte se celebra dins el el Festival
L’Escala-Empúries, consolidat
com una de les principals pro-
postes d’estiu de música clàssica.
Macha Makarevich i Yves Robbe
hi interpretaran obres de Fauré,
Montsalvatgve, Mendelssohn,
Poulenc i Grieg. REDACCIÓ | L’ESCALA

Recital de piano a Sant
Martí d’Empúries  

L’ESCALA

EMPORDÀ

PLÀNNING
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dissabte, 10 de setembreY

Contes
contaller explica històries sobre 
coets i altres ginys voladors

nn figueres. El Petit Sport comença 
la temporada aquest dissabte, a les 5 
de la tarda, al Cercle Sport Figuerenc, 
amb una sessió de contes sobre coets 
i altres objectes voladors, a càrrec de 
Contaller.n

nn la jonquera. Els Banyetes i els Diables 
de l’Albera seran els protagonistes del cor-
refoc de la festa major de la Jonquera, que es 
farà el dissabte. A dos quarts de nou del ves-
pre començarà l’infantil i a les deu de la nit, 
el d’adults.n

Y

Correfoc 
els banyetes i els diables de 
l’albera visiten la jonquera

dissabte, 10 d’agost

nnL’Escala acull de divendres a diumenge la tercera edició del fes-

nnCadaqués celebra una nova edició de la seva tradicional Festa 

tival Jazz al Port, que té la particularitat que les actuacions són en 
format de sopar, aperitiu o cafè concert. Per a aquesta edició, obri-
rà el festival Janine Johnson Quartet, a les 21.00 h, a l’Octopuss Ta-
pas & Music Club. Dissabte actuaran en aquest mateix local Vernau 
Mier Frisson Sextet, a les 13.00 h; Mathilde Toussaint Quartet _a la 
foto_, a les 19.30 h, i la Bcn Gin Jazz Band de Gorka Benitez & Juan 
de Diego, a les 21.30h. Mathilde Toussaint & Sergi Sirvent actuaran 
a l’Octopuss el diumenge, a les 13.00 h, i tancarà el festival el Bour-
bon Sextet, a les 15.00 h, al jardí de la Clota.n

d’Istiu, que coincideix com cada any amb la setmana de la Diada 
de l’11 de setembre. Entre els actes destacats de la festa, que co-
mençarà dijous, a les 10 del matí, amb la penjada de la senyera, hi 
ha la popular cursa de dolls, una mena de càntir de color verd que 
es col·loca sobre el cap, que es farà el dissabte a la tarda; la cantada 
d’havaneres, a càrrec del grup Bergantí, divendres a la nit a Portdo-
guer, o la 24a Marxa al Cap de Creus, que sortirà a les 9 del matí de 
diumenge del passeig i arribarà a les 12 del migdia al cap de Creus 
amb esmorzar i botifarrada per a tots els participants.n

Jazz al Port de l’Escala

Festa major de Cadaqués

Y

Y

de divendres a diumenge, del 9 a l’11 de setembre

de dijous a diumenge, del 8 a l’11 de setembre

la jonquera

festa major l diversos espais

A les 11.30 h. Jocs de cucanya amb la Creu Roja a la plaça Nova
A les 12.00 h. Concert de violoncels amb Limoncello a la Societat
A les 19.00 h. Presentació del llibre Capmany. Un pessic de la nostra his-
tòria, de Climent Llosa, a la biblioteca
A les 20.30 h. Correfoc infantil amb els Banyetes de l’Albera
A les 22.00 h. Correfoc amb els Diables de l’Albera
A les 23.00 h. Ball amb l’Orquestra Excellence i Julay’s a la plaça Nova

maçanet de cabrenys

visita l plaça

A les 10.30 h. Visita guiada per Maçanet de Cabrenys

peralada

ball l passeig empordà

A les 21.00 h. Ball amb el grup Rumba Tramuntana

riumors

ball l plaça

A la nit. Ball amb el grup Xanadú

roses

fira l plaça catalunya

Durant tot el dia. Fira d’artesania

ball l sala annexa de l’espai cultural la ciutadella

A les 22.00 h. Ball amb el Duet Giravolt

sant llorenç de la muga

havaneres l plaça

A les 22.00 h. Havaneres amb Mar d’Amunt de Port de la Selva

vila-sacra

conferència l sala de lectura

A les 20.00 h. Col·loqui d’Isabel-Clara Simó

diumenge 11Y

la jonquera

festa major l diversos espais

A les 10.30 h. Cercavila amb els Grallers de l’Albera
A les 11.00 h. Acte institucional amb l’Orfeó Jonquerenc al MUME
A les 12.30 h. Sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera a la plaça Nova
A les 18.30 h. Sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera al carrer 
Major

sant llorenç de la muga

sortida l davant l’ajuntament

A les 8.00 h. Sortida a peu a Santa Magdalena i la Torre de Guaita

exposicionsmiquel duran mostra les noves 

maneres de veure el món 

nnL’artista nascut a Vilabertran, 
però resident a Agullana, Mi-
quel Duran, inaugura dissab-
te, a la sala d’exposicions de Ca 
l’Anita, de Roses, la mostra Llu-
ernari, amb 17 obres d’idèntic 
format (120 x 60 cm sobre fus-
ta) que parlen de la complexi-
tat com a forma d’entendre el 
món. La mostra es podrà visi-
tar fins al 25 de setembre. Du-
ran aposta per la complexitat 
de les formes, de l’estructura, 
de les composicions, dels ma-
terials; complexitat i fascinació 
com a elements provocadors 
de la imaginació creadora de 
realitat. n

‘menús de guerra. cuina d’avant-

guarda i supervivència’, al mume

nnAquests dies, i fins al 2 d’oc-
tubre, es pot veure al Museu 
Memorial de l'Exili MUME, de 
la Jonquera, Menús de guer-
ra. Cuina d’avantguarda i su-
pervivència, que posa el focus 
en la primera meitat dels anys 
trenta,  la Segona República, en 
què, com en tants d’altres or-
dres de la societat i la cultura, va 
significar, també per a la cuina, 
un moment de gran creativitat 
i d’una forta voluntat per oferir 
una mirada nova i modernitza-
dora, que va posar les bases del 
que és, ara, la cuina catalana, 
convertida en un autèntic refe-
rent mundial. n

‘com un vas buit’, de jordi isern, 

al centre cultural de peralada

nnEl centre cultural Sant Do-
mènec de Peralada acollirà, 
a partir del divendres 2 de se-
tembre, l'exposició Com un vas 
buit, de l'artista Jordi Isern, que 
es podrà visitar fins al pròxim 
20 de setembre a la sala Miquel 
Mateu. A la mostra, el projecte 
guanyador de la darrera con-
vocatòria del cicle Exposicions 
Viatgeres de la Diputació de Gi-
rona, Isern fa una mirada a l'in-
terior de l'home i a la necessitat 
de cercar allò que és essenci-
al però també reflexiona sobre 
la concepció de l’artista sobre 
l’art.n
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ge
nt nn peralada. La mostra, organitzada dins el marc del programa Exposicions Viatge-

res de la Diputació de Girona, ha fet itinerància per diferents sales de les comarques gi-
ronines, i ara passarà el mes de setembre al Centre Cultural Sant Domènec de Perala-
da, a la Sala Miquel Mateu, un dels emplaçaments clau del panorama artístic de l’Em-
pordà. Com un vas buit és el projecte expositiu més experimental de l‘artista, tenint 
presents els nous materials i llenguatges amb què ha estat treballant. Als habituals 
paper, ferro i fusta, Isern hi afegeix radiografies, llençols, roba, draps, gases, relacions 
amb objectes diversos (llibres, mantes, plats), etc. en què reflecteix la seva personal 
reinterpretació del cos humà  i  amb  la  llibertat  de  prendre‘n  consciència  autònoma. 
També és una mirada a l’interior de l’home, a la necessitat  de  cercar  l‘essencial i una  
reflexió profunda a l‘entorn de la concepció que té l‘artista sobre l‘art. n

Peralada inaugura una nova mostra itinerant 
centrada en l’obra de l’artista Jordi Isern

Josep M. Bernils l figueres

E l llibre Periodisme sota sos-
pita es pot considerar com 
la primera part de les me-

mòries del periodista gironí Nar-
cís-Jordi Aragó, traspassat el 22 
d’agost passat a l’edat de 84 anys. 
Publicat el 2013, detalla una part 
important de la seva trajectòria 
professional, concretament des 
del 1952 fins al 1977. Relata els 
seus inicis en el món de la prem-
sa i de la ràdio i quan explica la 
seva feina a Ràdio Girona, men-
tre feia entrevistes a personatges 
d’actualitat, confessa que en una 
d’aquestes “vaig conèixer una ac-
triu d’una companyia teatral de 
Figueres, la Mercè Huerta, amb 
la qual he compartit feliçment la 
resta de la meva vida”. 

No va ser només el seu matri-
moni amb una figuerenca, que 
tenia una gran sensibilitat cultu-
ral i que va destacar com a pinto-
ra, el que va fer-li mantenir vin-
cles amb l’Alt Empordà, sinó que 
al llarg de la seva dilatada trajec-
tòria professional va escriure so-
bre temes comarcals i va conèi-
xer personatges de casa nostra 
tan singulars com Salvador Da-
lí, Josep Pallach, Carles Fages de 
Climent, Joan Reglà i Just M. Ca-
sero. Per cert, s’atribueix a Aragó 
un article publicat el mes de març 
de 1958 a la revista mensual Vida 
Católica que duia per títol “Gero-
na teatral: Capital Figueras”. No 
sabem si ja influenciat per Huerta 
–que va morir justament un any, 
un mes i un dia abans que el peri-
odista–, el text reflectia la vitalitat 
que hi havia en aquell moment en 
el món del teatre a la ciutat a tra-
vés del mític grup Arlequín. 

Aragó havia escrit més d’una 
quinzena de llibres i havia col-

ESTAVA CASAT AMB LA PINTORA FIGUERENCA MERCÈ HUERTA, MORTA EL JULIOL DE L’ANY PASSATCULTURA

L’escriptor gironí, trapassat el 22 d’agost, va escriure sobre temes comarcals i va conèixer personalitats com Dalí, Fages, Pallach i Reglà

El periodisme empordanès d’Aragó

NARCÍS-JORDI ARAGÓ. A la foto, amb la seva dona, Mercè Huerta, i Puigdemont

laborat en diversos mitjans i di-
rigit les publicacions Presència i 
Revista de Girona. A més, va ser 
el primer president del Col·legi 
de Periodistes a Girona el 1985. El 
2002, va rebre la Creu de Sant Jor-
di i des de 1987 era membre de la 
Reial Acadèmia Catalana de Be-
lles Arts de Sant Jordi. El febrer de 
2015, juntament amb la seva do-
na, van cedir tot el seu fons docu-
mental i bibliogràfic a l’Ajunta-
ment de Girona. 

L’escriptor era nebot de l’arqui-
tecte noucentista Rafael Masó i 
també va donar la seva casa na-
tal, al carrer Ballesteries de Giro-
na, per ubicar-hi la seu d’un mu-
seu gestionat a través d’una fun-
dació. Entre d’altres, la donació 
va incloure l’epistolari del perio-
dista amb més d’un miler de per-
sonalitats de l’època i documents 
de gran interès com, per exemple, 
un recull de textos de l’escriptor 
cadaquesenc Carles Rahola.

l’eMpOrdÀ i aragÓ. Fent un repàs 
a les pàgines de Periodisme sota 
sospita trobem alguns d’aquests 
vincles d’Aragó amb la comar-
ca. Quan era director de la revis-
ta Presència, a l’edició del 17 de 
juliol de 1975, es va publicar l’ar-
ticle “Els aiguamolls de l’Empor-
dà, amenaçats”, signat per un jo-
veníssim Jordi Sargatal. 

Era la primera vegada que es 
donava pública la primera veu 
d’alarma sobre el risc de desapa-
rició d’aquell indret. “Nosaltres 
no n’érem conscients de tot, pe-
rò aquell article va marcar l’ini-
ci d’una dura campanya de lluita 
sense treva, d’accions testimoni-
als i de plantejaments quasi utò-
pics, mantinguts amb una fèrria 
tenacitat”, escrivia el periodista 
en el seu llibre de memòries.

La relació amb Salvador Dalí no 
va ser plàcida. La revista Presèn-
cia, que ell dirigia, va ser molt crí-
tica amb el pintor als anys 60 i 70 
per la seva proximitat amb el rè-
gim franquista. A les seves memò-
ries recorda un reportatge d’Emi-
li Casademont titulat “El Museu 
Dalí, una broma?”, on es denun-
ciava que “després de nou anys 
de promeses no s’havia fet res de 
res i que moltíssima gent ja estava 
farta de tanta pallassada”. El 1971 
es va publicar un diccionari irò-
nic on el mot Dalí es definia així: 
“En Vadoret de Figueres, que no 
el seu salvador, encara que algú 

sembla que s’ho cregui, de pintar 
no sabem si ho fa gaire, però de 
xerrar i dir bestieses no para. Ja 
fa deu anys que ve de tant en tant 
a dir-nos que ens farà el Museu”. 
Finalment, el setembre de 1974, 
es va inaugurar l’equipament. 
Aragó li va dedicar aquest breu 
comentari, no exempt de crítica: 
“Com a destrucció consciencio-
sa de la funció i del destí originari 
d’un edifici, es tracta segurament 
d’una obra mestra. Aquest teatre-
museu és tota una paradoxa da-
liniana. Com a teatre, ha quedat 
absolutament inservible; com a 
museu, és essencialment teatral. 
Llevat d’un parell de sales, tota la 
resta és faramalla i escenografia 
barata”.

Va conèixer el polític figuerenc 
Josep Pallach el 1969. “Es va mos-
trar obert i planer, cordial i sim-
pàtic. Ens vam entendre aviat. 
Em faria arribar els articles a tra-
vés d’un amic comú. De moment, 
els signaria amb pseudònim”, es-
criu. Finalment, però, Pallach s’hi 
va repensar i malgrat viure enca-
ra a França, va decidir escriure 
amb el seu nom per començar a 
clarificar la situació política del 
país, encara sota la dictadura. 

De l’historiador Joan Reglà, 
nascut a Bàscara, explica els en-
trebancs que va tenir per ser el 
primer director del Col·legi Uni-
versitari de Girona. “Jo vaig ser 
testimoni privilegiat del seu de-
sig, de la seva lluita i de la seva der-
rota”, afirma Aragó. Finalment, 
del poeta i escriptor Carles Fages 
de Climent esmenta diverses tro-
bades amb les figuerenques que 
sempre l’envoltaven (Montserrat 
i Maria Àngels Vayreda, Carme 
Guasch i Maria Perxés, entre d’al-
tres) que eren “les noies que abri-
gaven la nuesa del seu cor”. n

y el 1958 a ‘vida catòlica’

va escriure un reportatge 
memorable: “gerona tea-
tral: capital Figueras”

y el 1975 a ‘presència’

es va publicar el primer arti-
cle en deFensa dels aigua-
molls de l’empordà

acn
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Mercats
� Besalú, Caldes de Malavella,
Campdevànol, Castelló d'Empú-
ries, Girona, Hostalric, Lloret de
Mar, Palamós, Pals i Verges.

Castells
OLOT
� 20.30. Plaça Esteve Ferrer. As-
saig a la fresca de la colla castelle-
ra Els Xerrics.

Concerts
SANT FELIU DE GUÍXOLS
� 21.00. Taverna Cas Romagué.
Concert a càrrec de Ken Stringfe-
llow.

Fires
BEGUR
� 11.00 a 20.00. Platja de Sa Rie-
ra. Mercat d'estiu.

Infantils
CALELLA DE PALAFRUGELL
� 20.00. Jardins de l’Hotel La Tor-
re de Calella. Tallers familiars amb
elements de la platja. Cada di-
marts. Inscripció prèvia al telèfon
972 61 46 03..

CASTELL D’ARO
� 18.00. Centre BTT, parc de l’Es-
tació. Visita familiar al Mas Les
Eroles Anem a la granja?. Per in-
fants de 3 a 10 anys. Places limita-
des, cal reserva prèvia a l’Oficina
de Turisme.

LLANÇÀ
� Tallers infantils: de 10.00 a
14.00, a la platja de Grifeu; de
16.30 a 19.30, a la platja del port, i
de 18.30 a 20.30, a la plaça Major.

ROSES
� 19.00. Plaça Catalunya. Anima-
ció infantil amb l’espectacle Festa
a la plaça, a càrrec de la compa-
nyia Fefe i Companyia.

Conferències
GIRONA
� 18.00. Els Químics Espai Jove.
Xerrada informativa Les beques
d’estudi.

Gastronomia
BEGUR
� 2es Jornades Gastronòmiques
d’Indians. Restaurants partici-
pants: Hotel Sa Tuna, Hotel Aigua-
blava, Hotel Galena Mas Coman-
gau, Hotel mas Ses Vinyes, Hotel
Parador d’Aiguablava, Hotel Res-
taurant Clàssic, Cafè Bagú, Can
Climent Platillos, Casa Juanita,
Rostei, Sa Caleta, Sa Rascassa,
Toc Al Mar, Tothora i Turandot.
Fins al 25 de setembre.

MOLLÓ
� Jornades gastronòmiques de la
Trumfa. Restaurants participants:
Can Calitxó, El Costabona, L’En-
clusa, Can Bertran, Can Jordi, Les
Planes, Restaurant Panoramix.
Fins al 30 de setembre.

SANTA CRISTINA D’ARO
� Destapa Santa Cristina, ruta de
tapes per establiments del muni-
cipi. Fins a l’11 de setembre.

TOSSA DE MAR
� Campanya gastronòmica La cui-
na del cim i tomba, als següents
restaurants: Bahia, Ca la Carme,
Can Carlus, Can Pini, Capri, Cas-
tell Vell, El Petit de Can Carlus, La
Cuina de l’Àvia, Marina, Mestre
d’Aixa, Minerva, Sa Muralla, Sa
Proa, Santa Marta, Túrsia, Víctor i
Victòria. Fins al 30 de setembre.

Inauguracions
GIRONA
� 12.00. Sala d’exposicions de la

Casa de Cultura. Inauguració de
l’exposició Clarianes de bosc, de
Víctor Masferrer.

Diversos
CAMPRODON
� Trenet turístic de la Vall de Cam-
prodon. Als matins de 10.00 a
13.30, rutes per la Vall de Cam-
prodon, i tardes de 17.00 a 20.30,
rutes per Camprodon Vila,
ACTVC. Fins a les 11 de setembre.

LA JONQUERA
� 19.00. Rocòdrom municipal. Es-
calada. Dins la Setmana de l’Es-
port.

LLANÇÀ
� 10.00 a 14.00. Platja del port. Bi-
blioplatja.

PALAMÓS
� 15.30 a 16.30. Mas Guàrdies.
Sessions de gimnàstica per a do-
nes afectades de càncer de ma-
ma. Cada dimarts. Més informa-
ció al telèfon 972 31 70 24.

RIUDELLOTS DE LA SELVA
� A partir de les 15.00. Pistes de
petanca. Club de petanca.

ROSES
� 11.00 a 19.00. Monument al Tu-
rista. Performance reivindicativa
sobre la sanitat.
� 20.30. Teatre municipal. Projec-
ció del documental La revolució
cantada.

Visites
EMPÚRIES
� 11.30 i 17.15. MAC-Empúries. Vi-
sita romana Coneix Empúries, a
càrrec de Iulia Domitia o Caius
Aemilius. Al matí, en castellà, i a la
tarda en català.

LLANÇÀ
� 11.00. Oficina de Turisme del
port. Visita guiada Els tresors del
mar.
� 22.00. Valleta. Visita guiada Nit
d'estels a l'Albera. Reserves al te-
lèfon 972 38 08 55 o a www.lla-
cactiu.cat.

PALAMÓS
� 16.30, 17.00 i 17.30. Museu de la
Pesca. Visita guiada a la subhasta
del peix de la llotja de Palamós.

ROSES
� 10.30. Espai Cultural La Ciuta-
della. Visita guiada Passejades
d’història, en francès. A les 11.30,
en català/castellà; a les 17.00, en
castellà/francès; a les 18.00, en
castellà/francès; i a les 19.00 en
català/castellà.
� 17.00. Castell de la Trinitat. Visi-
ta guiada Un mirador fortificat. A
les 17.30, 18.30 i 19.30, en català,
castellà i francès.

Cap de setmana
OLOT
� Ruta nocturna en bicicleta per
la via verda i sopar de productes
locals, per dissabte, de 19.30 a
00.00, des del Parc Nou a l’antiga
estació de les Planes d’Hostoles.
Més informació i reserves, al telè-
fon 646 92 73 72 o a info@bicicar-
ril.com.

VILAJUÏGA
� Sortida per conèixer els ortòp-
ters de l’Empordà. Dissabte, a les
16.00, des del Centre d’Acollida
Turística. Places limitades. Més
informació i inscripcions al telè-
fon 972 67 05 31.

Exposicions
ANGLÈS
� Sala d’exposicions de la bi-
blioteca Joaquim Bauxell. Els
colors de Girona, de Jordi Gamell
Balaguer. L’exposicó romandrà
oberta fins al 17 de setembre.

BANYOLES
� Monestir de Sant Esteve. Car-
les Fontserè. L’aventura artística.
L’exposicó romandrà oberta fins
al 9 d’octubre.
� Museu Darder. Els insectes: ani-
mals amb sis potes, fotografies
presentades al XV Concurs de fo-
tografia de la natura. Fins al 4 de
desembre.
� Sala d’exposicions El Tint. Ver-
tidos, de José Arias. Fins al 9 d’oc-
tubre.

BLANES
� Casa Saladrigas. Viatge a la
fantasia, d’Esteban Moroto. Fins
l’11 de setembre.
� Casa Saladrigas. Exposició
Focs i festes 2016. Fins a l’11 de
setembre.
� Galeria L’Arcada. Col·lecció
permanent. Fins el 15 de setem-
bre.
� Sala M. Luisa García-Tornel.
Homenatge a l’artista Josep Pons
Girbau, amb motiu del 50è aniver-
sari de la seva mort. Fins al 30 de
setembre.

CADAQUÉS
� Galeria Cadaqués. A Joseph
Beuys. Fins a l’11 de setembre.
� Museu. Dalí, Duchamp, Man
Ray. Una partida d’escacs. Fins al
17 d’octubre.
� Societat l’Amistat. Exposició
de Pilar Villuendas. Fins l’11 de se-
tembre.

CALDES DE MALAVELLA
� Hotel Balneari Vichy Catalan.
Exposició de pintures de Núria
Majoral. L’exposicó romandrà
oberta fins al 9 de setembre.

CASAVELLS
� Palau de Casavells. Obres de
Joaquim Chancho. Fins al 30
d’octubre.

CASTELL D’ARO
� Castell de Benedormiens. Pin-
tura de Robert Llimós. Caps de
setmana i festius, fins a l’11 de se-
tembre.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES
� Basílica de Santa Maria. L’Em-
pordà i Terra Santa, de Lluís Rou-
ra. Fins al 31 de desembre.
� Ecomuseu-Farinera. Anima Na-
turae, un viatge audiovisual pels
racons més verges de l’Empordà.
Fins al 25 de setembre.
� Museu d’Història Medieval de
la Cúria-Presó. La desmesurada
vida de Ramon Llull en els 700
anys de la seva mort (1316-2016).
Fins al 23 de setembre.

CELRÀ
� Centre cultural La Fàbrica.
Pintures de Joël Capella en home-
natge a Francesc Ferrer Guàrdia.
Fins al 30 de setembre.

CERVIÀ DE TER
� Museu Raset. La Quietud, un
viatge artístic de mons místics
abstractes. Es pot visitar tots els
diumenges o concertant visita.

EMPÚRIES
� Museu d’Arqueologia de Cata-
lunya. Una mar de vinyes. Nunc
est bibendum. Fins a l’11 de se-
tembre.

FIGUERES
� Biblioteca Fages de Climent.
Exposició Alberes 15. Fins al 16 de
setembre.
� Col·legi d’Arquitectes. Premis
d’Arquitectura de les Comarques
de Girona 2016 i mostra fotogràfi-
ca de la Delegació de l’Alt Empor-
dà del COAC (2000-2016). Fins al
2 d’octubre.
� Museu de l'Empordà. Els car-
tells de la Muga Caula. Fins al 18
de setembre.
� Museu del Joguet. Exposició
de petit format Músics de l’acústi-
ca quan eren petits. Fins al 18 de
setembre.
� Seu Social dels Amics del
Castell de Sant Ferran. Exposi-
ció col·lectiva Diversit Art. Fins al
17 de setembre.

GIRONA
� Bòlit_La Rambla, sala Fidel
Aguilar. Caminar sobre el gel. Èpi-
ca i disfuncionalitat en la pràctica
artística. Fins l’11 de setembre.
� CaixaFòrum. Sorolla. Apunts a
la sorra. Fins al 2 d’octubre.
� Casa de Cultura. Exposició Vi-
sions del nanomón. Fins al 29 de
setembre.
� Casa de Cultura. Exposició Ce-
ràmika. L’estat de la qüestió. Fins
al 15 d’octubre.
� Casa de Cultura. Exposició Fita
/ Ceràmica. Fins al 15 d’octubre.
� Casa Pastors. Girona Plató. Un
recorregut cinematogràfic i televi-
siu per la ciutat de Girona. Fins al
30 de setembre, i del 29 d’octubre
al 6 de novembre.
� Fundació Rafael Masó. Masó:
Interiors. Fins al 25 de setembre.
� MAC Girona. 3 mosaics, 3 mu-
seus. 140 anys dels mosaics ro-
mans de Bell-lloc (Girona). Fins a
l’11 de setembre.
� Museu d’Art. Avui toca el Prado.
L’exposicó romandrà oberta fins
al 2 d’octubre.

� Museu d’Art. Santiago Rusiñol
en terres gironines. Fins a l’1 de
novembre.
� Museu d’Art. Vitralls. La llum de
la Catedral de Girona. Fins al ge-
ner.
� Museu d’Història dels Jueus.
Exposició temporal Llegat: Paisat-
ge humà dels calls. Fins al 30 de
setembre.
� Museu d’Història dels Jueus.In
memoriam, d’Elyn Aviva. Fins al
30 de setembre.
� Museu del Cinema. Sota l’ai-
gua. 100 anys de la primera pel·lí-
cula submarina. Fins al 29 de ge-
ner.
� Passatge d’Aristides Maillol i a
l’Espai expositiu Santa Caterina
de l’edifici de la Generalitat. Ex-
posició commemorativa dels 350
anys de la primera pedra de l’an-
tic Hospital de Santa Caterina a
Girona. Fins al 12 de novembre.
� Pere Quera. Mostra de la histò-
ria del cronometratge olímpic i els
seus principals avanços. Fins al 15
de setembre.
� Sala d’exposicions de la Casa
de Cultura. Clarianes de bosc, de
Víctor Masferrer. Fins al 8 d’octu-
bre.
� Casa de Cultura. Exposició itine-
rant Ceràmika. Fins al 14 d’octu-
bre.

L’ESCALA
� Alfolí de la Sal. Víctor Català.
Los cent mil ulls de l’infinit. Fins al
25 de setembre.
� Museu de l’Anxova i de la Sal.
Exposició i projecció del docu-
mental Un mar de vinyes. El con-
reu de la vinya i el vi a Empúries,
l’Escala i el Montgrí, a càrrec de
Carles Xuriguera. Fins al 31 de de-
sembre.

L’ESTARTIT
� Sala d’exposicions municipal
de l’EMD. Vila Gegantera 2016.
Fins al 18 de setembre.

LA JONQUERA
� Hall del MUME. Arquitectura
Española, 1939-1975, de Domè-
nech. Fins al 31 de desembre.
� MUME. Menús de guerra. Cuina
d’avantguarda i supervivència.
Fins al 2 d’octubre.

LLAFRANC
� Torre de Guaita de Sant Se-
bastià. Paisatge dibuixat, pintura
de Lluís Bruguera. Fins al 9 d’oc-
tubre.

LLORET DE MAR
� Casa de Cultura. Exposició Pre-
mi ses obreres. Fins al 19 de se-
tembre.

OLOT
� Biblioteca Marià Vayreda. Re-
fugiats, l’odissea cap a Europa.
Fins al 30 de setembre.
� Museu dels Sants. Identitats
ImPossibles. Gènere, desig i icono-
grafia. Fins al 20 de novembre.
� Sala Oberta. Miquel Blay, senti-
ment olotí. Fins al 15 de gener.
� Cafè Art-Fontanella XII. Exposi-
ció de les fotografies d’Anna Forn
Planes i les obres d’art digital de
Lluís M. Plans.

PALAFRUGELL
� Espai Arteca de la biblioteca.
Exposició de pintura All teh world
is a stage, de Rodolfo Candelaria.
Fins al 30 de setembre.
� Museu Can Mario. Sur les che-
mins du bambou i Fet al teller BDN
. Fins al 27 de novembre.
� Museu del Suro. Escenes del
suro, il·lustracions de Miquel Ros i
Saballs. Fins al 17 de maig del
2017.
� Sala Empordà Museu Can Ma-
rio. Les pieds dans le plat, de Nar-
cís Santamaria. Fins al 6 de se-
tembre.

PALAMÓS
� Museu de la Pesca. Anem a la
platja, mostra produïda per la Xar-
xa de Museus Marítims de la Cos-
ta Catalana. Fins al 19 de setem-
bre.

PERALADA
� Centre de Turisme Cultural de
Sant Domènec. Com un vas buit,
de Jordi Isern. Fins al 20 de se-
tembre.

PERATALLADA
� Sala municipal El Teatret. Ce-
ràmiques de gres, d’Eugeni Penal-
va. Fins al 18 de setembre.

PLATJA D’ARO
� Parc dels Estanys. Les pedres
parlen, escultura de gran format
de Josep Canals. Fins al 29 de ge-
ner.

PORQUERES
� Restaurant del Bosc de Can
Ginebreda. Exposició d’Anna Ma-
ria Constanseu, pintures; i de Nú-
ria Pallisera, escultora. Fins al 30
de setmbre.

PUIGCERDÀ
� Museu Cerdà. L’ànima de la fus-
ta, d’Evelí Adam. Fins al 30 d’octu-
bre.

ROSES
� Ca l’Anita. Lluernari, del pintor
Miquel Duran. Fins al 25 de se-
tembre.

SALT
� Coma Cros. Marta Font, l’art
nostre de cada dia. Fins al 22 de
setembre.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
� Espai Cendrós. Amat íntim, en
el marc dels actes que comme-
moren els 25 anys de la mort del
pintor Josep Amat. Fins al 10 de
setembre.
� Monestir - Espai Carmen
Thyssen. La il·lusió del Far West.
Fins al 30 d’octubre.

SANT GREGORI
� Biblioteca. Exposició fotogràfi-
ca Els Blaus. Fins al 30 de setem-
bre.

SANT JOAN DE LES
ABADESSES
� Espai Art l’Abadia - Palau de
l’Abadia. Exposició Fil de la nit, de
Frederic Amat. Fins al 18 d’octu-
bre.
� Espai Art L’Abadia. Obres de
Josep Uclés. Fins al 23 d’octubre.
� Palau de l’Abadia. Exposició La-
boratori de Daguerreotípia Blan-
xart. Fins al 31 d’octubre.
� Palau de l’Abadia. Ramon Olive-
ras. Lutier. Passió per un ofici. Fins
al 31 de desembre.
� Palau de l’Abadia. Exposició Un
tomb per la Vila Vella, de Francesc
Anglada. Fins al 2 d’octubre.
� Vestíbul de l’Ajuntament. Ex-
posició de fotografia quatre dèca-
des de l’Agrupació Sardanista de
Sant Joan. Fins al 16 de setembre.

SANT PERE PESCADOR
� Casal Cultural. Un traç damunt
la pedra, de Prim Fullà. Fins a l’11
de setembre.

SANTA CRISTINA D’ARO
� Hostal de la Gavina, Hotel Ca-
la del Pi, NM Suites Hotel,
S’Agaró Hotel i Hotel Mas Tapio-
las. Glam&Click, fotografies. Fins
al 30 de setembre.
� Sala d’exposicions de La Cai-
xa. Exposició d’olis de Jaume
Congost i gloria Orozco. Fins al 7
de setembre.

TORROELLA DE MONTGRÍ
� Atrium. Casa Quintana Badia.
Tríptic provençal, de Roca Sans.
Dissabtes, fins al 29 d’octubre.
� Capella de Sant Antoni. Magic
Moments, de Mike Sullivan. Fins al
19 de setembre.

L’agenda

‘Com un vas buit’ de Jordi Isern

L’exposició de Jordi Isern ■ AJUNTAMENT DE PERALADA

PERALADA10.00-14.00/15.00-18.00 ART
L’exposició Com un vas buit, de l’artista Jordi Isern
(1962), es pot visitar fins al 20 de setembre al Cen-
tre Cultural Sant Domènec, dins del programa Ex-
posicions Viatgeres de la Diputació de Girona.
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divendres, 16 de setembreY

Exposició
del 16 de setembre al 16 d’octubre 
cicle de xerrades sobre refugiats

nn figueres. El Casino Menestral i al-
tres entitats organitzen una exposició 
sobre el drama actual dels refugiats a 
partir de la pel·lícula L’Última Fronte-
ra. Serà el tret de sortida del cicle d’ac-
tes per parlar dels refugiats.n

nn figueres. Amb motiu del número 15 la di-
recció d’Alberes va proposar, el repte de re-
alitzar una obra utilitzant un DIN A3 en el 
qual hi ha impresa la capçalera de la revista 
Alberes i el número 15. Els treballs es veuran 
exposats fins al 16 a la Biblioteca.n

Y

Exposició
el 2 de setembre van llançar el n. 15 
de la revista ‘alberes’ 

divendres, 16 de setembre

nnEl director de cinema, Manuel Cussó-Ferrer, captivat per la figu-

nnDos actors de la comarca, la Rebecca Alabert i en Marià Llop, se-

ra de Benjamin, al llarg de la seva trajectòria ha anat aplegant una 
nodrida biblioteca personal que conté a l’entorn d’uns 300 exem-
plars i reuneix bona part de l’obra benjaminiana i les seves traduc-
cions a altres llengües. Així mateix, també hi trobem un important 
nombre de les publicacions aparegudes a l’entorn de la figura. En el 
marc del cicle “Refugiats”, Cussó-Ferrer desembala part d’aquesta 
biblioteca per algunes de les pistes més visibles, aquelles que d’un 
cop d’ull ens evidencien diferents claus del complex univers del 
pensament de Benjamin.n

ran els conductors del nou Club de Lectura de Teatre per a joves a 
partir de 14 anys de la Biblioteca de Figueres. Els dos joves actors 
seran els encarregats d’encomanar la seva estima pel teatre, per 
llegir-lo, per veure’l i viure’l, tot debatent les millors propostes que 
ens ofereixen el Teatre Nacional de Catalunya i Figueres a Escena. 
Les trobades del Club de Lectura seran els dissabtes a les 12 h del 
migdia: el 8 d’octubre, 12 de novembre, 10 de desembre, 14 de ge-
ner, 11 de febrer, 11 de març, 8 d’abril, 13 de maig, 10 de juny. Ins-
cripcions obertes a la biblioteca de l’1 a 17 de setembre.n

‘La Constel·lació Benjamin’

Club de Lectura de Teatre

Y

Y

Del 19 De setembre al 15 D’octubre

inscripcions obertes fins al 17 De setembre

A les 19.00 h. Concert amb l’orquestra Costa Brava a la plaça 
Major 
A les 23.00 h. Ball amb l’orquestra Costa Brava

port De la selva

pel·lículal sant pere De roDes

A les 20.00 h. Projecció de la pel·lícula El Nom de la Rosa

diumenge 18Y

boaDella i les escaules

muga caulal societat escaulenca i pels carrers De les escaules

A les 11.00 h. Projecció-vermut dels llibres Fluxchamp i Fotomuntatges 
Dadá de Merz Mail
A les 11.30 h. Flux documental 30 anys fotografiant performances de Pi-
etro Pellini
A les 12.00 h. Accions simultànies per part de tots els artistes de la tro-
bada 

figueres

concertl centre cívic creu De la mà

A les 18.00 h. Concert de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà  

pont De molins

jornades europeesl santuari el roure

A les 16.30 h. Visita guiada a càrrec de Ferran del Campo  
A les 18.00 h. Concert a càrrec de l’orquestra Versatile   

roses

activitats variadesl Diferents espais

A les 10.00 h. Fira d’entitats i trobada de puntaires a la rambla Riera Gin-
jolers    
A les 12.00 h. Visita guiada al monestir medieval de Santa Maria a l’Espai 
Cultural la Ciutadella. Inscripcions al 972 151 466 
A les 18.00 h. Ball amb Gemma i Blanca a la sala annexa de l’Espai Cultu-
ral Ciutadella     

sant llorenç De la muga

sortidal plaça major

Al matí. Caminada popular a Albanyà per la carretera vella 

dilluns 19Y

figueres

conferèncial biblioteca fages De climent

A les 19.15 h. Conferència L’Europa dels refugiats a càrrec de Josep Ra-
moneda

exposiciól biblioteca fages De climent

A les 19.15 h. La Constel·lació Benjamin, del director de cinema Manel 
Cussó-Ferrer

eXposicionsmiquel Duran mostra les noves 

maneres De veure el món 

nnL’artista nascut a Vilabertran, 
però resident a Agullana, Mi-
quel Duran, inaugura dissab-
te, a la sala d’exposicions de Ca 
l’Anita, de Roses, la mostra Llu-
ernari, amb 17 obres d’idèntic 
format (120 x 60 cm sobre fus-
ta) que parlen de la complexi-
tat com a forma d’entendre el 
món. La mostra es podrà visi-
tar fins al 25 de setembre. Du-
ran aposta per la complexitat 
de les formes, de l’estructura, 
de les composicions, dels ma-
terials; complexitat i fascinació 
com a elements provocadors 
de la imaginació creadora de 
realitat. n

‘menús De guerra. cuina D’avant-

guarDa i supervivència’, al mume

nnAquests dies, i fins al 2 d’oc-
tubre, es pot veure al Museu 
Memorial de l'Exili MUME, de 
la Jonquera, Menús de guer-
ra. Cuina d’avantguarda i su-
pervivència, que posa el focus 
en la primera meitat dels anys 
trenta,  la Segona República, en 
què, com en tants d’altres or-
dres de la societat i la cultura, va 
significar, també per a la cuina, 
un moment de gran creativitat 
i d’una forta voluntat per oferir 
una mirada nova i modernitza-
dora, que va posar les bases del 
que és, ara, la cuina catalana, 
convertida en un autèntic refe-
rent mundial. n

‘com un vas buit’, De jorDi isern, 

al centre cultural De peralaDa

nnEl centre cultural Sant Do-
mènec de Peralada acollirà, 
a partir del divendres 2 de se-
tembre, l'exposició Com un vas 
buit, de l'artista Jordi Isern, que 
es podrà visitar fins al pròxim 
20 de setembre a la sala Miquel 
Mateu. A la mostra, el projecte 
guanyador de la darrera con-
vocatòria del cicle Exposicions 
Viatgeres de la Diputació de Gi-
rona, Isern fa una mirada a l'in-
terior de l'home i a la necessitat 
de cercar allò que és essenci-
al però també reflexiona sobre 
la concepció de l’artista sobre 
l’art.n
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