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DILLUNS, 11 D’ABRIL DEL 2016

Sisu Lagares presenta
la tercera aventura dels
Wallace, situada a Mèxic
a En aquesta novel·la de l’autor besaluenc, els germans descobreixen la
cultura dels maies a El llibre es presenta avui a la biblioteca Carles Rahola
Helena Rosich, durant el concert de presentació del disc,
divendres passat a la casa de cultura de Girona ■ QUIM PUIG

Eloi Camps

Helena Rosich
publica el disc
‘Invitation’

GIRONA

L’escriptor besaluenc Sisu
Lagares presenta la seva
tercera novel·la, Els germans Wallace i el tresor
perdut dels maies (Curbet
Edicions) avui a la biblioteca Carles Rahola de Girona (18.30 h). La presentació del llibre la farà Guillem Terribas. L’obra forma part d’un projecte de la
Fundació Metalquimia.
Després de les seves peripècies a Escòcia en la primera novel·la –Els germans Wallace i l’espasa
de Sir William (2014)– i a
Girona en la segona –Els
germans Wallace i la llança de Sant Jordi (2015)–,
els germans Wallace es
traslladen a Mèxic en la
tercera entrega de la saga.
La decisió de situar la novel·la a Mèxic, explica Lagares, va ser d’un dels seus
dos fills, que li va proposar
d’ambientar-la al país centreamericà després d’haver-lo visitat en un viatge
familiar. De fet, l’escriptor
reconeix que els seus fills
són la principal font d’inspiració per crear els personatges dels Wallace. L’altra font d’inspiració és el
golf, esport que practica la
família Wallace i al qual
Lagares és aficionat.
Com en els llibres anteriors, Els germans Wallace i el tresor perdut dels

a La cantant gironina el va presentar

divendres a la casa de cultura
Xavier Castillón
GIRONA

Sisu Lagares amb les tres novel·les protagonitzades pels germans Wallace ■ ARXIU

maies comença amb una
part històrica per situar el
lector en l’escenari de l’acció; en aquest cas, es parla
de la civilització maia
–que té un punt de misteriosa, segons Lagares– i
de l’arribada dels conqueridors espanyols. L’autor

explica que busca introduir la història en les novel·les per “enriquir el coneixement dels lectors”.
També intenta transmetre “valors com l’esforç i la
bondat”. D’altra banda, assegura que tot i que és un
llibre per a mainada, els

adults també s’ho poden
passar bé llegint-lo.
Els germans Wallace i
el tresor perdut dels maies, il·lustrat per Àlex Santaló, també es presentarà
a la biblioteca de Sant Gregori, poble on resideix l’autor, el 22 d’abril. ■

La cantant gironina de
jazz Helena Rosich ha publicat el seu primer disc en
solitari, Invitation, que va
presentar divendres en
concert a l’auditori Viader
de la casa de cultura de Girona, on es van exhaurir
les entrades. Aquesta advocada que sent “passió
per la música” ja havia gravat prèviament un disc
amb el grup Jazzyments.
Invitation es va enregistrar als estudis 5Grama
de Francesc Ubanell, que
també hi va tocar la guitarra. El grup que ha acompanyat Rosich, tant en el disc
com en el directe, es completa amb Alexandre Carbonell (piano), Joan Martí
(contrabaix), César Martínez (bateria) i Adrià Bauzó (saxo i flauta).
Invitation recull deu

cançons que “giren entorn
de l’amor en moments i situacions diferents: l’amor
que neix, el sofriment,
l’amor tranquil, el desig,
l’amor clandestí o el desamor”. Vuit temes del disc
són estàndards jazzístics,
com ara el que li dóna títol,
Turn on the stars (Bill
Evans), They can’t take
that away from me (George i Ira Gershwin) i Stolen
moments, amb la lletra
que Mark Murphy va afegir el 1978 al clàssic del saxofonista Oliver Nelson.
Invitation es completa
amb dues adaptacions jazzístiques de temes inicialment aliens a aquesta òrbita: Blackbird, de The
Beatles, i Em dius que el
nostre amor, el poema de
Joan Vergés musicat per
Toti Soler. El disc es pot
adquirir als concerts i
també a la llibreria gironina Les Voltes. ■

Marina Calahorra guanya
el XIV Joves Fotògraf(e)s
Redacció
GIRONA

El projecte titulat Mentawai, progrés o retrocés, de
la fotògrafa gironina Marina Calahorra, ha guanyat
la XIV edició del Joves Fotògraf(e)s de les comarques gironines. La comissió avaluadora, formada
per representants de la Di-

putació de Girona i per especialistes i professionals
del món de la fotografia,
les arts i la cultura, ha seleccionat, per unanimitat,
aquest projecte i n’ha subratllat l’originalitat, la innovació i la qualitat artística i tècnica. El treball de la
guanyadora consta d’un
conjunt de quaranta fotografies en color per mitjà

de les quals Marina Calahorra deixa constància del
canvi de vida que ha experimentat recentment una
tribu indígena, els mentawai, arran de la presència
d’un grup islàmic a l’illa on
habiten.
El proper mes de juny es
farà la presentació de l’exposició al claustre de la Diputació de Girona. ■

Una de les fotografies de la sèrie guanyadora ■ MARINA CALAHORRA

comunicacio@ddgi.cat - 11/04/2016 11:14 - 88.8.253.140
Diari de Girona ■
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La dos
LLETRES

AL TWITTER

ELECCIONS
PROPERES?

LA FOTO DEL DIA
MARINA CALAHORRA

JOSEP MARIA
FONALLERAS
ESCRIPTOR

@fonalleras

«Es pot dir que
Cameron, amb
això dels
#PanamaPapers
ha fet un Pujol»

«Excepte el PSOE, la resta té
poca por d’acudir a la possible
convocatòria electoral»
egons el previst, l’anunciada reunió a tres bandes entre PSOE, Podem i Ciutadans va acabar sense cap
acord, a l’hora d’intentar una combinació de Govern que permeti evitar
una repetició de les eleccions. Com
passa en casos semblants, ens trobem
amb un problema d’incentius dels actors implicats. Excepte el PSOE, la resta té poca por d’acudir a la possible
convocatòria electoral del 26 de juny.
I és que no cal deixar-se enganyar
pels sondejos realitzats ﬁns ara. Malgrat que la majoria apunten a un càstig cap al partit liderat per Pablo Iglesias, aquest té una basa de la qual es
parla poc: la possibilitat de forjar una
aliança preelectoral amb la IU dirigida
per Alberto Garzón. Vots que es «van
perdre» a l’hora d’atorgar escons a
aquest últim, però que multiplicarien
el seu efecte si se sumessin amb Podem i les seves conﬂuències (ﬁns al
punt de poder amenaçar el segon lloc
del PSOE). Pel que fa a Ciutadans, els
seus líders també conﬁen que la seva
actitud «responsable» durant les negociacions sigui premiada pels votants... encara que mai de manera suﬁcient com per amenaçar l’hegemonia del PP en el centredreta que, malgrat l’allau de corrupció procedent de
València, seguiria sent la formació
més votada (ﬁns i tot amb alguns escons més, fent possible una aliança
postelectoral amb el partit de Rivera).
Així que el temps per evitar eleccions
corre... però, de manera especial, contra Sánchez (que és conscient que no
tindrà opcions de ser president si es
repeteixen els comicis).
Tot i que no avancem esdeveniments: com va succeir a Catalunya, caldrà estar atents als
moviments d’última hora
d’uns i altres, a ﬁnals d’aquest mes d’abril.

S

ÀLEX SÁEZ
EXDIPUTAT DEL PSC AL
CONGRÉS

@alexsaez

«Enhorabona
@camilros , nou
secretari general
de @ugtcatalunya.
Un bon lideratge
social en temps de
canvis.»
LUIS PIEDRAHITA
HUMORISTA

@PiedrahitaLuis

«Actriu porno
celebra el seu milió
de seguidors a
Twitter publicant
una foto seva
completament
vestida.»

Per a més informació, telèfon

872 08 07 00
o consulteu web: www.duplexrestaurant.es
Rda. Ferran Puig, 39 baixos · Girona

 La fotògrafa gironina Marina Calahorra ha guanyat el premi Joves Fotògraf(e)s que convoca l’INESPAI, Centre de la Imatge
de la Diputació de Girona, amb el projecte de 40 fotografies Mentawai, progrés o retrocés, sobre una tribu indígena d’Indonèsia. Calahorra rebrà 1.000 euros i entrarà en un dens programa d’exposicions que inclou el festival Visa Off de Perpinyà 2016.

LA FINESTRA

ÍÑIGO ERREJÓN

de Sils i Vallcanera, obra de Francesc
Anoro, Lluís Costa, Narcís Figueras i
Joan Llinàs.

SECRETARI POLÍTIC DE
PODEM

@ierrejon

«Hem explorat totes
les opcions i
arribats a aquest
punt consultarem
la gent. Ells tindran
l'última paraula.»
MÒNICA OLTRA
VICEPRESIDENTA DE LA
GENERALITAT VALENCIANA

@monicaoltra

«Montoro hauria de
deixar d'amenaçar
CA i preocupar-se
del dèficit que ha
generat l'Estat
#PleConsell»

Albert Cano

Per a les seves celebracions:
sopars de colla, aniversaris,
batejos, petits casaments…
Vine a:

Marina Calahorra guanya el premi Joves Fotògraf(e)s
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ART

PATRIMONI
SILS CLAVA CARTELLS IDENTIFICATIUS A PROP DE 140 MASIES
La Brigada Municipal de Sils en
els darrers mesos ha clavat
cartells identificatius a prop de 140
masies del municipi. Els cartells van
ser realitzats durant el curs 20142015 durant tres mesos pels alumnes de tercer i quart de l’Institut de
Sils, a l’hora dels tallers. L’Ajuntament va facilitar el material i els
noms de les masies es van consultar
al llibre Veïnats, camins i cases de pagès. Aproximació històrica als termes



ESTUDIANTS DE BELLES ARTS D’OLOT COL·LABOREN A PINTAR EL
MUR PERIMETRAL DE TV3
Un grup d’estudiants de quatre
escoles d’art de Catalunya, entre elles l’Escola de Belles Arts d’Olot,
van guanyar el concurs Pintar Murs
TV3. Els estudiants ja han començat
a elaborar diversos murals sobre la
tanca perimetral de les instal·lacions
de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA) a Sant Joan Despí. L’acció s’emmarca en l’acord de
col·laboració que van signar el desembre passat la CCMA i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat. A més de l’escola d’Olot, participen al projecte la Llotja, la Massana i
l’Escola d’Amposta.



Celebrem 10 anys!
i volem fer-ho amb tú…

• De dimarts a divendres gaudeix del teu menú diari al migdia per 8 €*
• Dissabtes i diumenges migdia per tan sols 12 €*
* oferta vàlida si fas la teva reserva per telèfon o bé per internet. Vàlid fins 30/4/2016
Preu normal de dimarts a divendres 10 € sense reserva
Preu normal cap de setmana 13,5 € sense resserva

LLENGUA
LES CONSULTES AL DICCIONARI DE
LA RAE PUGEN AL MARÇ UN 60%
«Resiliencia», «bizarro»,
«amor», «estado» i «ciencia»
són alguns dels 71 milions de consultes que va atendre el passat mes de
març el diccionari en línia de la RAE,
prop d’un 60% més de les rebudes
els mesos anteriors. La 23a edició
del Diccionario de la Lengua Española (DLE), publicada el 2014 i disponible gratuïtament a internet amb el
patrocini de l'Obra Social la Caixa, va
rebre al març un total de 71.134.198
consultes, mentre que fins ara eren
entorn dels 45 milions d'accessos.
Una de les raons d'aquesta important
pujada, de la qual estem molt satisfets, és el bon acolliment de les noves aplicacions gratuïtes del diccionari per a dispositius mòbils, tant per
a Apple com per a Android, que cada
vegada són més utilitzades.
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Marina Calahorra al claustre de la Diputació de Girona | Bonart
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EXPOSICIONS GIRONA

MARINA CALAHORRA AL CLAUSTRE DE LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA
bonart
El dia 28 de juny a les 11 h. al claustre de la Diputació de Girona, pujada de Sant Martí, 5 de Girona presenta l’exposició Mentawai,

progrés o retrocés? de Marina Calahorra, de la sèrie Joves Fotògraf(e)s de les Comarques Gironines. La mostra es podrà visitar
del 28 de juny al 15 de juliol.
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Mentawai, essència indígena en perill d’extinció | Núria Juanico

http://www.nuvol.com/noticies/mentawai-essencia-indigena-en-perill-d...

Mentawai, essència indígena en perill
d’extinció
27.06.2016
Núria Juanico (http://www.nuvol.com/autor/nuria-juanico). Girona
(http://www.nuvol.com/lloc/girona).
Comparteix a Twitter (https://twitter.com/intent/tweet?text=Mentawai, essència indígena en perill
d’extinció%20%7C%20http://www.nuvol.com/noticies/mentawai-essencia-indigena-en-perilldextincio/)
Comparteix a Facebook (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=http:
//www.nuvol.com/noticies/mentawai-essencia-indigena-en-perill-dextincio/&p[images][0]=http
%3A%2F%2Fwww.nuvol.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2F05_MarinaCalahorra.jpg&
p[title]=Mentawai%2C+ess%C3%A8ncia+ind%C3%ADgena+en+perill+d%26%238217%3Bextinci
%C3%B3&p[summary]=La+fotoperiodista+gironina+Marina+Calahorra+ha+retratat+la+situaci
%C3%B3+de+la+tribu%2C+que+es+troba+en+un+proc%C3%A9s+de+transici%C3%B3+)

(http://ww
/autor/nur
juanico)

(http

@nuria

Són molt poques les tribus indígenes que conserven la seva essència
sense deixar-se vèncer pels regals enverinats d’Occident. A Indonèsia, la
majoria d’indígenes han abandonat les formes de vida originals i s’han
reubicat a les grans ciutats seguint, de manera més o menys conscient,
l’estratègia de grans companyies i polítics per buidar les terres de
nadius i repartir-se després els recursos. Els mentawai són una de les
poques tribus que encara preserva els costums tradicionals i viu de
forma seminòmada en una de les illes de l’oest del país.

(http://www.nuvol.com/wp-content/uploads/2016/06/05_MarinaCalahorra.jpg)
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Una de les imatges de l’exposició | Marina Calahorra
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Mentawai, essència indígena en perill d’extinció | Núria Juanico

http://www.nuvol.com/noticies/mentawai-essencia-indigena-en-perill-d...

La fotoperiodista gironina Marina Calahorra ha retratat la situació
de la tribu, que es troba en un procés de transició entre la seva manera
originària de viure i les promeses seductores de grups externs perquè
abandonin el territori que els fa de llar. Les imatges de Calahorra, que
va guanyar el 14è premi Joves Fotògraf(e)s de la Diputació de Girona,
s’apleguen a l’exposició Mentawai, progrés o retrocés
(http://marinacalahorra.com/mentawai-progress-or-regress#
/id/i10847286), que s’inaugurarà el 28 de juny al centre de la imatge
Inspai de Girona (http://www.inspai.cat/home.seam).
“La situació és surrealista. Hi ha famílies indígenes que tenen motos
però a l’illa no hi ha carreteres ni els arriba la gasolina. Alguns han

(http://ad.nu
/ck.php?oapa
%3A%2F%2F
sys.com%2FB

aconseguit telèfons mòbils malgrat que no hi ha cobertura ni electricitat
a les cases”, explica Calahorra, que va viatjar a Indonèsia l’any passat
amb l’objectiu de plasmar aquesta realitat a través de les fotografies.
Tots aquests objectes arriben a l’illa de la mà d’un grup islàmic que vol
occidentalitzar els nadius i que els fa regals si es converteixen a l’islam.
El primer pas del grup va consistir en construir una mesquita enmig de
la selva i ara treballen per erigir una escola musulmana que inculqui els
valors de l’islam.
A les imatges de Calahorra queda palès el xoc occidental que ha sacsejat
la tribu. Joves amb tapalls conduïnt motos o arreglant mòbils de segona
mà en un entorn salvatge protagonitzen les fotografies de l’exposició i
posen damunt la taula una situació que ha passat de puntetes als
mitjans de comunicació. “La meva intenció a l’hora de fer les fotos era
contextualitzar els fets perquè la gent sàpiga que estan passant. És una
situació que ha passat a tota Indonèsia, però ara ja s’explica després
d’eliminar l’essència de les tribus. En el cas dels mentawai, en canvi,
encara conviuen totes dues maneres de viure”, assegura la
fotoperiodista.
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Una de les imatges de l’exposició | Marina Calahorra
“Ells no s’adonen del problema. Estan encantats amb els regals”,
reflexiona Calahorra, que explica que molts nens i nenes de l’illa gairebé
no havien vist mai la seva imatge. “Els feia fotos i després els les
ensenyava amb l’ordinador. La seva reacció en reconèixer-se a la
pantalla era fascinant”, detalla. Aquestes imatges s’allunyen de les dels
seus inicis com a fotoperiodista, ja que Calahorra va començar cobrint
les manifestacions de Barcelona el 2012 i, més tard, les de madrid.
“Com que aleshores m’era difícil sortir d’Espanya, vaig optar per deixar
constància al que estava passant al país”, diu.
Mentawai, progrés o retrocés consta d’una trentena d’imatges i
s’inaugurarà el 28 de juny a les onze del matí a Girona, on es podrà
visitar durant un mes. Després, la mostra serà itinerant i formarà part
d’alguns festivals de fotografia, com ara el Festival Visa Off 2016 de
Perpinyà i l’Imaginària de Castelló de la Plana.

Etiquetes:
Diputació de Girona (http://www.nuvol.com/tag/diputacio-de-girona/) Inspai (http://www.nuvol.com
/tag/inspai/) Marina Calahorra (http://www.nuvol.com/tag/marina-calahorra/)
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Luis Camargo exposa a
Girona ‘Rosada i blat’
a El fotògraf colombià mostra “una altra perspectiva del creixement” amb
fotografia i vídeo, a la Casa de Cultura a Posa èmfasi en la relació forma-funció
Xavier Castillón
GIRONA

El fotògraf Luis Camargo
(Manizales,
Colòmbia,
1958) inaugura avui a la
Casa de Cultura de Girona
(19.30 h) una versió ampliada de l’exposició Rosada i blat. Una altra perspectiva del creixement,
que ja es va poder veure a
l’Ecomuseu-Farinera de
Castelló d’Empúries. Camargo, que resideix a
Campllong, fa 18 anys que
suma art i ciència en els
seus projectes, per conscienciar que la humanitat
pot “créixer imitant la natura” i la seva “mil·lenària
lliçó de sostenibilitat”. No
és una utopia, sinó “un objectiu realitzable cap al
qual avança l’avantguarda
científica”.
El punt de partida de
l’exposició és exactament
el que indica el seu títol:
mostra en diferents fotografies molt detallistes
com “les fulles del blat han
assolit una forma que les
ajuda a condensar la rosada i elles mateixes recullen l’aigua de l’atmosfera;
és un disseny molt intel·ligent”, afirma Camargo,

La pianista russa Varvara participarà en el Festival de
Cervià de Ter el 15 d’agost ■ JORDI ROCA

Luis Camargo, amb la imatge fractal que tanca l’exposició ■ EDUARDO ZAZO

que emfatitza molt la relació entre la forma i la funció i entre la realitat i el
símbol, i amb l’ajuda dels
versos de Walt Whitman
(Fulles d’herba), posa els
grans camps de d’herba i
cereals com un gran exemple de democràcia: milions de plantes que creixen simultàniament cap
al Sol, com “una infinita
multiplicitat d’individualitats que manifesten constantment”. El cicle del

blat, de la germinació a la
mort i la collita, es mostra
també amb la tècnica fotogràfica de la filmació a intervals –més de 4.000 fotografies per reproduir en
un minut el creixement de
la planta, també dins de la
terra– i amb un vídeo en
què per mitjà d’imatges
aèries enregistrades amb
drons mostra els camps
com “llenços sobre els que
escriuen l’home, el vent,
els animals...”. En un altre

Calahorra retrata una
tribu en procés de canvi
a La guanyadora de

Joves Fotògraf(e)s
exposa a la Diputació
‘Mentawai, progrés o
retrocés?’

Joana Garreta
GIRONA

Marina Calahorra (Girona, 1988), guanyadora de
la 14a edició del premi Joves Fotògraf(e)s, impulsat
per Inspai Centre de la
Imatge de la Diputació, va
inaugurar ahir l’exposició
del reportatge fotogràfic
que la va fer mereixedora
d’aquest guardó, Mentawai, progrés o retrocés?
Aquesta exposició es pot
visitar al claustre de la Di-

Marina Calahorra, ahir a l’exposició ■ EDUARDO ZAZO

putació de Girona fins al
15 de juliol, i després serà
itinerant per diferents sales de les comarques gironines. La mostra també

formarà part d’esdeveniments i festivals, com ara
el pròxim Visa Off de Perpinyà i l’Imaginària de Castelló de la Plana, el 2017.

vídeo s’observen els cicles
biosfèrics del planeta. En
tots els casos, Camargo hi
observa els mateixos esquemes i estructures, formes presents a tota la natura que sintetitza en una
espectacular imatge fractal final: Cubo y dos soles.
Rosada i blat forma
també part del projecte Pa
de la Tramuntana, dels
Aiguamolls de l’Empordà,
per reivindicar la producció agrària autòctona. ■

Les fotografies de Calahorra mostren la vida
d’una tribu indígena d’Indonèsia, els mentawai, i
quins canvis està patint
aquesta cultura per l’arribada d’un grup islàmic que
ha portat noves tecnologies al llogarret, com ara
motos, telèfons mòbils i
generadors, i ha promogut
la construcció d’una mesquita i d’una escola, però
també ha provat de canviar els seus costums ancestrals.
Marina Calahorra va començar a interessar-se per
la fotografia l’any 2012 i va
estudiar un postgrau de fotoperiodisme a la UAB. Ha
treballat com a freelance a
Madrid i en projectes de
llarg recorregut a Europa,
Amèrica del Sud i Àsia.
Enguany és la primera
vegada que el guanyador
és triat per unanimitat
dins del jurat i que la convocatòria té una dotació de
mil euros. ■

Cervià de Ter
reivindica el
seu patrimoni
amb la música
a El festival programa tres concerts,

amb el Trio Ludwig, l’Ignasi Cambra
Quartet i el duo de Varvara i Pau Codina
Valèria Gaillard
BARCELONA

A l’ombra dels grans festivals d’estiu, però amb la
mateixa vocació d’oferir
música de qualitat, el Festival de Música de Cervià
de Ter arriba a la sisena
edició amb ganes de donar
a conèixer al públic la tasca que estan duent a terme al petit municipi gironí, bolcat en la recuperació del seu patrimoni medieval. “El festival contribueix a situar en el mapa
Cervià de Ter, un poble de
930 habitants amb arrels
antiquíssimes, que conserva un conjunt medieval
d’un interès extraordinari,
amb el monestir romànic
de Santa Maria i el Castell
de Cervià”, va explicar ahir
Gerard Oliver i Bofill, president d’Els Amics de Cervià Antic. Joaquim Soler,
regidor de Cultura del municipi, va afegir-hi que enllesteixen els treballs de reconstrucció del castell
–cinc anys enrere parcialment soterrat–, que es podrà visitar a partir de l’octubre.

El festival aposta per
concerts intimistes de
qualitat i intèrprets del
país. D’ençà que van començar han anat fidelitzat
el públic autòcton. Els concerts es fan a l’església de
Santa Maria, “d’acústica
excel·lent”, que té una capacitat per a 220 persones.
Per aquesta sisena edició, que gestiona la promotora privada Ibercamera,
han programat tres concerts: el 29 de juliol amb el
Trio Ludwig, liderat pel
violoncel·lista Arnau Tomàs, el 6 d’agost amb l’Ignasi Cambra Quartet i el
15 d’agost amb el violoncel·lista Pau Codina i la pianista Varvara. “La presència de la pianista russa és la
principal novetat, ja que hi
col·labora per primer cop”,
va apuntar ahir Josep Maria Prat, president de
Grupcamera.
Les entrades ja són a a la
venda mitjançant l’Associació Amics de Cervià Antic i el web Ibercameragirona.cat. El preu oscil·la entre els 12 i els 16 euros, i els
abonaments costes 30 euros. ■
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L’Ajuntament de Girona agrupa la
difusió cultural en una sola agenda
GIRONA | DdG

L’Ajuntament de Girona va presentar ahir la nova «agenda-revista» Girona Cultura, que agrupa la informació cultural de la ciutat amb voluntat
de millorar-ne la difusió, va explicar ahir el regidor Carles Ribas. La nova
publicació substitueix les anteriors existents i queda vinculada al club
Girona Cultura, que ha ha superat les 7.000 targes difoses entre la població. Ribas va explicar que les autoritats de Perpinyà volen que el carnet Girona Cultura es pugui expedir també a la capital del Rosselló, i que
està en estudi la possibilitat de regalar un carnet cada vegada que hi hagi
un naixement a la ciutat. La publicació té un tiratge de 10.000 exemplars.

Marina Calahorra, autora de les fotos i guanyadora del premi.

El reportatge d’islamització
d'una tribu indonèsia rep
el premi Joves Fotògraf(e)s
 La gironina Marina Calahorra és la guanyadora de la convocatòria de

JULIEN BENHAMOU

MÚSICA

Francesco Corti substitueix Minkowski al
la Diputació, on mostra una exposició que anirà al Vida Off de Perpinyà concert inaugural de Nits de Clàssica
GIRONA | DdG

Un reportatge de 30 fotograﬁes
sobre el procés d'islamització d'una tribu indígena d'Indonèsia fet
per Marina Calahorra ha guanyat
la 14a edició del premi Joves Fotògraf(e)s impulsat pel Centre de
la Imatge de la Diputació de Girona, Inspai.
L'autora de les imatges va passar vint dies amb aquesta tribu i,
segons ha explicat, les fotos busquen plasmar «contrastos surrealistes» provocats per l'aparició
d'un grup islàmic a l'illa que intenta «canviar» les costums i tra-

dicions dels mentawai.
Calahorra destaca, per exemple,
la construcció d'una mesquita
«enorme» enmig de la selva que
necessita un generador per poder
fer sonar la crida a l'oració. O la
creació d'una escola on ensenyen
l'islam als més petits.
L'exposició Mentawai, progrés o
retrocés? es pot veure al claustre de
la Diputació de Girona ﬁns a ﬁnals
de juliol i també formarà part de
certàmens i festivals fotogràﬁcs
com el Festival Visa Off 2016, a Perpinyà, i l'Imaginària, el 2017, a
Castelló de la Plana.

Fa aproximadament vint anys,
un grup de missioners cristians varen aparèixer a l'illa i els van suggerir de convertir-se a la seva religió. Aquests, però, no varen intentar canviar els costums dels
mentawai, a diferència del grup islàmic que ha aparegut a l'illa
aquest últim any.
Marina Calahorra va néixer a Girona l'any 1988 i es va començar a
interessar per la fotograﬁa l'any
2012. Va treballar a Madrid com a
fotògrafa freelance en manifestacions i els últims anys ha viatjat per
Europa, l'Amèrica del Sud i l'Àsia.

GIRONA | DdG

El Festival Nits de Clàssica de Girona ha anunciat que el director Marc
Minkowski, «per prescripció mèdica», ha de fer repòs i no podrà viatjar durant els propers 7 dies. En conseqüència, no podrà participar, tal
com estava anunciat, al concert inaugural del festival, a les 9 d’aquesta nit a la Catedral de Girona. No obstant, l’espectacle manté el mateix
programa, solistes i formació, tal com estava previst. Així, Les Musiciens
du Louvre actuaran sota la direcció de Francesco Corti, clavecinista, organista i director convidat de forma regular de la formació. L’organització del festival diu que intentarà portar Minkowski a Girona ben aviat.
CINEMA

El gironí Edmon Roch assumeix el càrrec
de Querejeta en l'Acadèmia de Cinema
MADRID | EFE

La pianista russa Varvara actuarà al
festival de música de Cervià de Ter
DdG

 El Trio Ludwig obrirà les

actuacions el 29 de juliol al
monestir, on també tocarà
l’Ignasi Cambra Quartet
GIRONA | DdG

La pianista russa i jove promesa Varvara actuarà el 15 d’agost
acompanyada del violoncel·lista
Pau Codina al monestir romànic
de Cervià de Ter, en una de les nits
musicals d’estiu de la sisena edició
del Festival de Música del Monestir de Cervià de Ter.
Ahir, 28 de juny, es van posar a
la venda les entrades a través de

Varvara.

l’Associació Amics de Cervià Antic i del web www.ibercameragirona.cat, a uns preus d’entre 12 i 16
euros, i descomptes de ﬁns al 50%
als joves de ﬁns a 25 anys.

El concert de Varvara és possible gràcies al suport de la Fundació Damm, van explicar els organitzadors ahir en una roda de
premsa a Barcelona.
La programació de l’estiu del
2016 inclou tres concerts. La inauguració anirà a càrrec del Trio
Ludwig el 29 de juliol (22h) amb un
programa de Mozart, Beethoven i
Brahms.
El sis d’agost actuarà el grup Ignasi Cambra Quartet, amb un programa d’obres de Schubert, Mozart
i Schumann.
L’actuació de Varvara del 15
d’agost inclourà obres de Bach,
Xostakóvitx i Shubert.

El gironí Edmon Roch, ﬁns ara vicepresident segon de l'Acadèmia de
Cinema espanyola, assumirà també la vicepresidència primera que ha
deixat vacant Gracia Querejeta, que va dimitir, segons va dir, al no poder compatibilitzar el lloc amb la seva activitat professional. Segons han
informat fonts de l'Acadèmia de Cinema, la decisió de reemplaçar en
el càrrec a Querejeta correspon al president, Antonio Resines, qui ha
optat per fer recaure aquesta responsabilitat també a Roch. Querejeta
estava en el càrrec des de maig de l'any passat.
LLIBRES

Patricia Langdon-Davies publica una
autobiografia de la infantesa i joventut
GIRONA | DdG

La Casa Irla de Sant Feliu de Guíxols va acollir ahir la presentació d’El
llibre del forat al mig, escrit per Patricia Langdon-Davies, 38è volum de
la col·lecció Josep Pla de la Diputació de Girona, que rememora els anys
d’infantesa i joventut de l’autora. El volum és autobiogràﬁc i connecta
amb el llibre de memòries El gat, unes llavors i quinze llibres, que va escriure Langdon-Davies, publicat el 2011. L’autora es va establir a Catalunya amb el seu marit, el famós reporter de guerra John Langdon-Davies, i van regentar el petit hotel Casa Rovira a Sant Feliu de Guíxols.

de canviar el curs del món. Les dinàmiques socioculturals, polítiques i econòmiques globals responen a una complexitat
d’interessos, ideologies o necessitats que
una sola icona no pot subvertir. A més,
l’espectacularitat visual dels mitjans de
comunicació ha contribuït a una certa
sedació de l’espectador-ciutadà contemporani que impedeix, juntament amb altres
factors de la condició occidental postmoderna, copsar, empatitzar i comprometre’s
amb una realitat de la qual tots som
partícips. Però aquí ve possiblement la
paradoxa: en l’estat actual de les coses,
necessitem més que mai que aquesta
informació circuli. On resideix, per tant, el
nus de la contradicció?
El Visa és una bona ocasió per fer una
ullada a una d’aquestes antinòmies, prestant atenció al sistema de valoració del
fotoperiodisme i com aquest es desconnecta de la seva funció social i comunicativa.
La majoria de les fotografies parlen del
conflicte llunyà, com ara els llatinoamericans o africans; però els jutges pertanyen
gairebé tots a la indústria occidental de
la informació. Els Estats Units (The New
York Times o Time Magazine), França
(amb nombroses entitats participants
com ara Le Monde o Le Figaro Magazine),
igual que la Gran Bretanya, Itàlia, Alemanya i fins i tot Catalunya (El Periódico). Tres excepcions confirmen la norma,
la Xina, Rússia i Turquia. És clar, la llista
de publicacions i fotògrafs guanyadors de
les edicions passades demostra l’efecte
mirall: els mateixos que premien són els
que tendeixen a resultar-ne premiats, en
un circuit tancat de producció, circulació
i recepció que té en el marc d’un festival
cultural el seu espai de consagració.
Visa pour l’Image se celebra a Perpinyà
del 27 d’agost a l’11 de setembre. Les exposicions s’hi podran veure del 29 d’agost
al 13 de setembre.

Marina Calahorra, representació gironina
Del 27 d’agost al 10 de setembre, dins del Festival Off de Visa pour l’Image de
Perpinyà, la guanyadora de la catorzena convocatòria de Joves fotògraf(e)s de les
Comarques Gironines exposarà el seu projectre Mentawai, progrés o retrocés? a la
Médiathèque de Perpinyà, al carrer Émile Zola. La inauguració s’ha programat de
les 16 h a les 19 h del dia 27 d’agost.
La mostra està impulsada per Inspai, Centre de la Imatge de la Diputació de
Girona, amb la voluntat de promoure la fotografia artística i documental, i alhora
estimular els fotògrafs i fotògrafes a crear i desenvolupar projectes.
L’exposició consta d’un conjunt de trenta fotografies en color, per mitjà de les quals
Marina Calahorra (Girona, 1988) deixa constància de la vida quotidiana dels mentawai. Durant anys, aquesta tribu indígena ha viscut d’acord amb els costums,
la ideologia i els hàbits propis, fins que fa aproximadament vint anys un grup de
missioners cristians van aparèixer a l’illa i els van suggerir de convertir-se a la
seva religió. Aquests, però, no van intentar canviar els costums dels mentawai, a
diferència del grup islàmic que ha aparegut a l’illa aquest últim any.
La construcció d’una mesquita enmig de la selva ha estat el primer pas del llarg
projecte d’aquest grup islàmic per desenvolupar l’illa. Fer que les dones es tapin,
que els nens vagin vestits, que es construeixi una escola on s’inculquin els valors de
l’islam o que es disposi d’electricitat, de motos o de telèfons mòbils són algunes de
les seves propostes.
Per desgràcia, el que s’amaga al darrere d’aquest pla no és res més que una altra
maniobra del govern per reubicar els nadius en altres zones i poder així explotar la
selva plantant-hi palmeres d’oli, tal com ja es fa, d’uns anys ençà, a la resta d’Indonèsia. La diferència és que a l’arxipèlag de Mentawai encara s’és a temps d’evitar
un altre desastre mediambiental.
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L’APUNT FINAL
Carmen Echazarreta
PROFESSORA DE LA UDG

 carmen.echazarreta@udg.edu

PODRIES
o tot és competició ni
ombres de dopatge. L’esperit solidari de dues atletes que s’ajuden per arribar a la meta ha destacat per sobre
de les marques assolides a Rio de Janeiro. Els inﬂexibles jutges van premiar la complicitat qualiﬁcant de
nou el gest esportiu de les dues que,
després de caure, es van ajudar mútuament. Un fet tan insòlit que va deixar bocabadat el públic assistent. A
banda, les exhibicions amoroses
d’alguns atletes que han formulat públicament peticions de matrimoni a
les seves parelles han ocasionat que
els jocs de Rio hagin acabat amb el
rècord d’històries apassionades.
Camaraderia i amor, dos aspectes
insòlits en la rivalitat màxima esportiva que es manifesta cada quatre
anys en uns jocs olímpics i que han
impregnat els que acaben de clausurar-se. L’esdeveniment esportiu ha
demostrat que es poden canviar les
regles del joc com es pot canviar el
rumb de la història. Per bé o per malament, no sempre es produeix el
que s’ha previst i deixa de succeir el
que convindria. Aquesta és la grandesa de la condició humana, perquè
tenim a les nostres mans la capacitat
de prendre decisions per sobre de les
institucions, dels governs i dels estats, només ajudats per l’eina de la
voluntat. Les eleccions que fem i les
seves conseqüències constitueixen,
en deﬁnitiva, la nostra vida.
La poetessa Joana Raspall ho ha
explicat molt bé al seu poema, Podries, animant-nos a la solidaritat
vers els refugiats que busquen el nostre asil perquè podem prendre la decisió d’ajudar-los: « [...] Per tot això
pensa/que importa tenir/les mans
ben obertes/i ajudar qui ve/fugint de
la guerra,/fugint del dolor/i de la pobresa./Si tu fossis nat/a la seva
terra/la tristesa d’ell/podria ser

N

CONTRACORRENT

Marina Calahorra
FOTÒGRAFA

«Si hi ha una situació
o un lloc que no
interessa a ningú,
m’interessa a mi»
La fotògrafa gironina Marina
Calahorra participa al festival Visa
Off de Perpinyà amb «Mentawai,
progrés o retrocés?». L’exposició,
que es va poder veure al claustre de
la Diputació, mostra els canvis a
què es veu obligada una tribu
indígena d’Indonèsia
P Sap que hi ha un cràter a Mart que
es diu Calahorra?
R Un cràter a Mart? Jo només sabia que
es diu Calahorra un poble de La Rioja,
que és el que surt a Google si poso el
meu cognom. Deu ser que això del
cràter encara no ha arribat a Google.
P Viatjaria a Mart, ara que ho sap?
R Doncs sí. Jo viatjaria a qualsevol lloc,
i si puc fer fotos a Mart i tot, sense dub-

tar-ho.
P Què porta una jove gironina ﬁns a
una tribu de la qual la gent ni tan sols
ha sentit a parlar?
R La curiositat innata. Més que innata,
diria que ja la tenia abans de néixer.
Aquesta curiositat em va empènyer a
anar-hi, i més encara sabent que era un
tema que no interessava a ningú. Si hi
ha un lloc o una situació que no interessen a ningú, això vol dir que a mi
m’interessen, vaig a contracorrent. Espero que no em passi com el gat, per ser
massa curiosa (riu).
P D’acord, però per això primer ha de
saber de la seva existència.
R Ho vaig saber a través d’una companya, també fotògrafa, que viu a Indonèsia. De fet, vam anar-hi juntes.

«Què és
progrés i què
és retrocés?
Aquesta és la
qüestió»

 Marina
Calahorra viatjaria
inclús a Mart si hi
pogués fer fotos

ENTREVISTA DE

Albert Soler
GIRONA

P Què va aprendre, dels mentawai?
R El mateix que a la majoria de viatges que faig: a no donar tant valor a
coses a les quals aquí, a casa nostra,
sobrevalorem. Aquella gent és més feliç que nosaltres sense tantes tonteries com les que tenim aquí.
P I què la va sorprendre?
R Tot. D’ells em va sorprendre tot. És
un món completament diferent del
que veiem dia a dia. Des de l’aparença
física ﬁns als costums, tot em va sorprendre. I tot en positiu.
P A la mostra destaca el perill que
corre aquella civilització.
R Per desgràcia, sí. En nom del progrés, és a dir d’interessos econòmics,
els fan canviar la seva forma de vida.
No crec que els quedi gaire temps.
P La veig encisada per la vida «salvatge».
R No m’importaria viure un temps
com ells. Potser no per sempre, ja que
trobaria a faltar tot allò al que ja estic
acostumada.
P Creu que és progrés, allò a què
s’està abocant els mentawai?
R Què és progrés i què és retrocés?
Aquesta és la qüestió. Allò que a alguns els sembla bo, a d’altres els
sembla dolent. El mateix fet pot provocar reaccions contradictòries a
gent diferent.
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El grec Triantafollys Liotis rep la
Medalla Albéniz de Camprodon
 El pianista va interpretar al Monestir de Sant Pere la cèlebre «Suite Iberia» del compositor
DIARI DE GIRONA

GIRONA | DdG

El Monestir de Sant Pere de
Camprodon es va quedar petit, dilluns a la nit, per veure en directe
la interpretació que el pianista
grec Triantafollys Liotis va fer la famosa Suite Iberia, considerada
per molts la gran obra mestra, i al
mateix la més complicada, del
compositor Isaac Albéniz. Distingit com a millor intèrpret d’Albéniz en el prestigiós Concurs Maria
Canals, Liotis va convèncer sobradament a la localitat que va
veure néixer un dels compositors
més cèlebres del segle XVIII, en el
marc del Festival Albéniz, que
aquest divendres tancarà la seva
31a edició amb la Mínima distància, del quartet de saxos.
Al ﬁnal del recital, Alfonso Alzamora, descendent directe d’Isaac
Albéniz, va fer entrega de la Medalla Albéniz a Triantafyllos Liotis
com a reconeixement a la seva interpretació. L'acte va comptar amb
la presència del cònsol de Grècia a
Barcelona, Fernando Turró Homedes, que va fer entrega a Liotis
del diploma commemoratiu. Per
la seva banda, l'alcalde de Camprodon, Xavier Sala, va felicitar Liotis per la seva «magistral interpretació» i va agrair la tasca dels organitzadors del certamen.
Des de l’any 2004 i en reconeixement als pianistes que interpreten la Integral de la Suite Iberia dins el marc del Festival, s’atorga la Medalla Albéniz, en reconeixement a la seva interpretació
i a la divulgació de la gran obra
mestra del compositor. El primer

El grec Triantafyllos Liotis va brillar dilluns en la interpretació de la famosa «Suite Iberia» d’Albéniz.

intèrpret a rebre aquesta Medalla
i per la seva llarga trajectòria pianística i per la seva labor envers l’obra d’Isaac Albéniz va ser la pianista Alicia de Larrocha.
Aquest mateix any va ser interpretada, per primera vegada a
Camprodon, la Integral de la Suite Iberia per la pianista Rosa Torres-Pardo, que també va rebre la
distinció. Les següents Medalles
han estat entregades als pianistes Albert Attenelle, Hisako Hiseki, Blanca Uribe i Luis Fernando, Gustavo Díaz-Jerez, Guiller-

mo González, Alain Neveux, Lluís Grané, Marta Zabaleta, Artur
Pizarro, i Mirian Conti.
Doble exposició
També en el marc del festival,
centrat enguany en l’entorn del
compositor camprodoní, el Museu Albéniz, situat a la seu provisional compartida amb l’oﬁcina de turisme, va inaugurar dilluns una nova exposició que recopila ﬁns a 15 obres pictòriques utilitzades al llarg dels anys
per fer els cartells de les diferents

Marina Calahorra representarà
Girona a Visa Off de Perpinyà
 La fotògrafa exhibirà un

conjunt de fotografies sobre
la vida d’una tribu indonèsia
enmig del fanatisme religiós
GIRONA | DdG

La fotògrafa gironina Marina Calahorra serà enguany la representant
de la demarcació del Festival Visa Off,
que es porta a terme de forma paral·lela al Visa Pour l’Image de Perpinyà, entre el 27 d’agost i el 17 de setembre. Calahorra presentarà al cer-

tamen Mentawai, progrés o retrocés?, conjunt de fotograﬁes que mostren el canvi de vida experimentat recentment per una tribu indígena,
els mentawai, arran de la presència
d’un grup islàmic a l’illa on habiten,
a l’oest d’Indonèsia. A través d’una
trentena de fotograﬁes, la gironina
mostra la lluita permanent de la tribu per no sotmetre’s als dictàmens del
fanatisme religiós que, en els últims
anys, s’ha propagat pel país asiàtic.
El projecte arribarà a Perpinyà
després d’haver guanyat la catorzena convocatòria del Joves Fotò-

graf(e)s de les Comarques Gironines, impulsada per INSPAI, Centre
de la Imatge de la Diputació de Girona. Carles Palacio, amb Polvorins,
va ser el representant gironí en l’edició de l’any passat.
El Visa Off és una proposta organitzada per la Cambra de Comerç i l'associació de comerciants
Les Vitrines de la ciutat francesa,
amb la col·laboració del mateix
Visa pour l'Image, que des de l'any 1995 mostra, exposicions de
fotògrafs amateurs i professionals
en diferents espais de la ciutat.

edicions del Festival Internacional de Música.
Els visitants de l'exposició tindran l'oportunitat, a més, de contemplar acabat el projecte d'Alfonso Alzamora, besnét de l'artista, que ha condicionat l'escala d'accés al Museu amb un mosaic de fotograﬁes relacionades
amb l'autor i les seves persones
més properes. Amb el títol Mosaic
Isaac Albéniz, aquesta composició vol ser una aproximació a la
ﬁgura de l'artista en diverses etapes de la seva vida.

La cantant
Susana Sheiman
obrirà la nova
temporada del
Sunset de Girona
GIRONA | DdG

La vocalista Susana Sheiman, una
de les veus més versàtils i aclamades
de l’escena jazzística espanyola,
obrirà la nova temporada del Sunset de Girona el pròxim dissabte 1
d’octubre. Acompanyada del seu
grup Open Gate -que integren Toni
Solà (saxo tenor), Artur Regada
(contrabaix), Xavier Algans (piano)
i Caspar Saint-Charles (batería)- la
madrilenya serà l’encarregada d’obrir la setzena temporada del local
gironí, que novament oferirà programació ﬁns el juny de 2017.
En el primer avançament de la
nova temporada, el Sunset ha anunciat també l’actuació del llegendari baixista Carles Benavent. El veterà músic arribarà acompanyat del
seu trio el dissabte 10 de desembre,
amb una doble sessió. Benavent
serà la ﬁgura més destacada d’una
programació que inclourà també
concerts estelars d’altres artistes internacionals com Dave Kikoski, Jonathan Kreisberg, Nitai Hershkovits
o Jean Paul Bourelly, a més de les ja
tradicionals jam sessions, i novetats
com les audicions comentades dirigides a estudiants de música i aﬁcionats al jazz. En total, el local oferirà unes dues-centes activitats relacionades amb el jazz.
La programació del primer trimestre es presentarà a principis de
setembre, i ja s’ha conﬁrmat que el
5è Jazz & Fires es farà entre els dies
28 d’octubre i 5 de novembre, i inclourà alguns dels actes oﬁcials del
15è aniversari, com el concert gratuït de piano d'Albert Bover, al qual
només es podrà accedir per sorteig.
ANIOL RESCLOSA

Marina Calahorra presentarà el seu projecte fotogràfic a Perpinyà.
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FINS AL 17 DE SETEMBRE
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Cop d’ull

Imatges impactants de tot el món
omplen el «Visa pour la image»

FALGUÉS FOTOGRAFIA

® Una vintena de fotògrafs internacionals exposen als llocs més emblemàtics

MARINA CALAHORRA

PERPINYÀ | REDACCIÓ

Des de dissabte i fins al vinent
11 de setembre la localitat francesa de Perpinyà acull una de les
cites culturals més reconegudes,
el Festival Visa Pour l’Image.
Una vintena de fotògrafs exposen els seus treballs més impactants partint de temàtiques
socials. Els temes d'enguany giren al voltant de la migració, a diferència de l’any anterior en què
l'estrella va ser l'èbola, però també hi ha lloc per al nou virus Zika,
l’horror dels centres de malalts
mentals, les guerres pel marfil,
l'escassetat d’aigua i altres temes
que no deixen lloc a la indiferència. Llocs emblemàtics i amb
molta història com el Convent de
les mínimes, l’Arsenal de les Carmes o bé l’església dels Dominicans són testimonis d’aquest art.

El fitag suma 11.000 espectadors en cinc dies

La Diputació de Girona porta una mostra de la vida dels mentawai
® La Diputació de Girona participa per catorzè any consecutiu en el Festival
Off de Perpinyà, amb l’exposició fotogràfica Mentawai, progrés o retrocés?
de Marina Calahorra. Es podrà veure a la Médiathèque de Perpinyà, fins al
17 de setembre, coincidint amb el festival mundial de fotoperiodisme Visa
pour l’Image. Consta d'un conjunt de trenta fotografies en color, per mitjà
de les quals l’artista deixa constància de la vida quotidiana dels mentawai.

Feiners: 6.00, 8.00 i 10.15 h

Breus

® El Festival de Teatre Amateur de Girona ha clos la seva setzena edició amb
unes xifres d’assistència excel·lents, que evidencien la bona marxa del
Festival. I és que enguany 11.000 persones, aproximadament, han gaudit
d'algun dels quaranta espectacles programats. L'increment de públic respecte
a l'edició anterior, que va tenir 10.000 espectadors, està propiciat per la bona
acollida que ha tingut el FITAG als Municipis, que ha reunit prop de 1.500
espectadors. A la imatge, l’obra a Can Laporta de Cronicas de un comediante,
de la companyia argentina El Bachin Teatro.

MARINA CALAHORRA EXPOSA AL VISA OFF

PEL·LÍCULA
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Feiners: 6.00, 8.00 i 10.15 h
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Més informació a: oci.emporda.info/cine

HORARIS DE LES PEL·LÍCULES
FINS A L’1 DE SETEMBRE DEL 2016
Tel. 902 101 008

Més informació a les cartelleres dels cinemes
Feiners: 6.00, 8.00 i 10.15 h

ENTRE 641 PARTICIPANTS

Seleccionats els
guanyadors del 36è
MiniPrint de Cadaqués
El jurat de la 36a edició del
Mini Print Internacional de Cadaqués, format per William
Barnhart (Estats Units), Litzco
Yamamiya (Japó), Cristina Pérez
i Alay (Espanya), Stephen Lawlor
(Irlanda), Victoria WestmacottWrede (Alemanya) i Danielle
Grosbusch (Luxemburg), ha triat
els següents sis guanyadors d’entre 641 artistes participants procedents de 53 països.
Els guanyadors són Lanfranco
Lanari, d’Itàlia, per l’obra Città
fantastiche – IV (Manera negra i
aiguafort). Veselin Damyanov Ves, de Bulgària, per l’obra The
garden of love and hate (Tècnica
mixta). Janne Laine, de Finlàndia, per l’obra Calm (Fotogravat
i aiguatinta). Kumi Obata, del
Japó, per l’obra Wind (Aiguafort,
aiguatinta i chine collée). Iñaki
Elosua Urkiri, de Bilbao, per l’obra Farewell – Zilarrezkoa (Collage i gofratge).Grazyna Kulikowska-Antczak, de Polònia, per
l’obra Dolce (Manera negra). Sobre els nou finalistes i els premis
es pot consultar informació al
web www.miniprint.org. REDACCIÓ
| CADAQUÉS

Feiners: 6.00, 8.00 i 10.15 h

Feiners:
6.00 i 8.00 h

Feiners:
6.00 i 8.00 h
català

Feiners:
6.00 i 8.00 h

Feiners:
10.15 h

Feiners:
10.15 h

Feiners:
10.15 h

www.catcinemes.cat
Feiners: 6.00, 8.15 i 10.30 h

A PARTIR DEL 9 DE MAIG I CADA DIMECRES FINS ACABAR EXISTÈNCIES AMB LʼENTRADA REGALEM UN PÒSTER DE CINE

ROSES

5

SALES

GRUP ALBÈNIZ

Gran Via • Pau Casals, 235
Tel. 972 15 46 46
17480 ROSES
www.cinemesalbeniz.com
www.cinemesroses.com

Més informació a: oci.emporda.info/cine

HORARIS DE LES PEL·LÍCULES FINS A L’1 DE SETEMBRE DEL 2016
Feiners: 6.25, 8.35 i 10.45 h
Dijous: 8.35 i 10.45 h VOSE- Apta
Feiners:
6.25 h

Feiners:
6.25 i 8.35 h

Feiners:
6.25 h

Apta

Apta

Apta

Tots:
8.35 i 10.45 h

Tots:
10.45 h

Tots:
8.35 i 10.50 h

16 anys

12 anys

7 anys

Feiners: 6.25, 8.35 i 10.45 h
PEL·LÍCULA
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| CULTURA I ESPECTACLES

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 22 DE SETEMBRE DEL 2017

El Bòlit exposa la ‘violència
suspesa’ de Jerusalem
a El col·lectiu mataroní Mapasonor i l’artista Domènec presenten una mostra conjunta realitzada a
través de la creació videogràfica a L’exposició s’inaugura demà al migdia a la seu de la Rambla
nen conjuntament Domènec i Mapasonor. També
hi haurà la peça de Domènec Real State i un vídeo
de Mapasonor de cinc hores de durada que permet
veure la realitat del dia a
dia a Jerusalem.

J.C.L.
GIRONA

Una de les imatges de ‘Jerusalem ID’ ■ BÒLIT

sultat, que es podrà veure
a partir de demà (la inauguració és a les 12 h) i fins
al 23 de setembre al Bòlit
La Rambla, és un conjunt
d’imatges que ofereixen

una mirada que analitza
aquesta violència suspesa
existent als territoris palestins i, per extensió, la
que es pot trobar arreu del
món.

A l’exposició, titulada
Jersualem ID –produïda
pel MAC (Mataró Art Contemporani)– s’hi podrà
veure el vídeo que dona
nom a l’exposició i que sig-

Inauguració, demà
Domènec és un artista
mataroní amb una llarga
trajectòria artística, i l’associació de creació documental Mapasonor es va
constituir com a instrument per promoure els
drets humans i la cultura
popular. Aquesta mostra
conjunta és una producció
del Mataró Art Contemporani (MAC) que s’ha adaptat a l’espai gironí. La inauguració tindrà lloc demà a
les dotze del migdia, a la
sala Fidel Aguilar. ■

Redacció
GARRIGÀS

Mirador Photo Garrigàs
inicia una nova etapa en
l’organització amb la celebració de la seva cinquena
edició. A partir de dissabte
a les 17 h i fins diumenge
en l’entrega de premis dels
concursos (14 h) se celebraran un seguit de talles
(Jordi Gamell de retrats i
selfies per a xarxes socials,
Josep Oliva de fotografia
vinyes i vi), un sopar i una
gimcana fotogràfica, que
tindran lloc al Centre Cívic. Paral·lelament es faran dues exposicions, una
de fotografies de Josep Oliva i una altra de Marina
Calahorra, guanyadora de
la XIV Edició de Joves Fotògraf(e)s de les Comarques Gironines, formada
per 30 fotografies que configuren un reportatge que
mostra el canvi de vida
que ha experimentat recentment una tribu indígena, els mentawai. ■

117711-1164528®

121022-1172178w

El col·lectiu mataroní Mapasonor i l’artista Domènec han realitzat, els darrers anys, diversos projectes artístics i socials a Israel i Palestina. Fruit d’un
treball comú, ara presenten a Girona una exposició
en què es dona visibilitat a
la ciutat de Jerusalem com
a laboratori de la que anomenen “violència suspesa”i que, a diferència de la
violència espectacular que
trobem més present als
mitjans de comunicació,
és silenciosa i gairebé no
es percep.
Els artistes proposen
una mirada reflexiva a la
ciutat santa i la seva difícil
situació mitjançant la
creació videogràfica. El re-

Demà arrenca
la 5a edició de
Mirador Photo
Garrigàs

118106-1168653w

