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‘Borgen’ o ‘Polònia’?
M

entre la cua per fer-se una
foto assegut a la rèplica
del tron de ferro continuava al vestíbul del Teatre Municipal, a la platea del mateix equipament arrencava ahir al vespre
la primera temporada del Plot Series Fest, un festival impulsat per
l’Ajuntament de Girona, Movistar+ i Mirut Produccions, que neix
aprofitant aquest moment d’ebullició que viuen les sèries de televisió i, com destaquen els seus
organitzadors, amb la voluntat
d’apuntalar la capitalitat de Girona en relació amb aquest fenomen actual. Joc de trons n’és una
mostra, com abans-d’ahir es va
comprovar al mateix escenari,
amb dues sessions plenes a vessar per veure l’estrena de la nova
temporada de la sèrie d’HBO rodada a la ciutat.
El primer acte del nou certamen era tota una declaració d’intencions: començar amb un debat al voltant de la sèrie danesa
Borgen –amb la presència de set
parlamentaris catalans– i la projecció del primer episodi d’aquesta sèrie amb la qual s’emmirallen
els polítics i els intel·lectuals ara
que The wire ha traspassat a l’estatus de clàssic. Però ja sabem
que tot sovint el poble va per un
costat i la política, per un altre,
perquè l’acte va atraure més polítics que no pas públic en general.
Dit això, la taula rodona va do-

Els organitzadors i parlamentaris, ahir, en el primer acte del Plot Series Fest ■ JOAN SABATER

nar prou de si ben portada per la
periodista Gemma Esteba, l’única
gironina present dalt de l’escenari, com va destacar algú, contrariat. Perquè a baix, n’hi havia
molts de la majoria de partits polítics, tots repartits en capelletes,
a excepció d’uns ben avinguts líders locals del PP, C’s i el PSC.
Si van actuar gaire? No ho va
semblar, almenys ahir, amb intervencions que destil·laven prou
sinceritat. Sense anar més lluny,
Miquel Iceta (PSC), que va reconèixer que no havia vist “sencera”

la sèrie per la qual els havien convidat (un eufemisme usat freqüentment per no dir que només
s’han vist un parell d’episodis). O
Joan Coscubiela (Catalunya Sí
Que Es Pot), que es va fer un fart
de fer spoilers sense adonar-se’n,
malgrat que els seus companys el
van començar a advertir, i van
acabar renyant-lo literalment. No
ho podia evitar, el pobre, autodeclarat “forofo” de Borgen. També
Eulàlia Reguant (CUP), que va saber riure’s de si mateixa quan va
confessar que tenia “admiració

per la policia, en contradicció a
l’estereotip que es té de la CUP”,
perquè les seves sèries preferides
en realitat són les policials, com la
danesa Broen o The fall.
Ells, juntament amb Jordi Cuminal (CDC), Adriana Delgado
(ERC), David Mejía (C’s) i Joan
Milián (PP) van coincidir sobretot
en una cosa: les dificultats per
conciliar la vida personal amb
aquesta professió que té molt de
vocació, tal com es reflecteix a la
perfecció en la sèrie. Als espectadors no ens va estranyar, perquè

si és veritat que dediquen aquestes jornades laborals tan llargues
de dotze i tretze hores com es va
dir, arribar i posar-se a veure sèries deu ser perquè o bé viuen
sols o les seves respectives parelles són tan malaltes de sèries
com ells.
Al llarg de l’hora de debat es va
parlar de tot i més. De si “la política catalana és més ficció que
Borgen” (Iceta), que “la política
en realitat s’assembla més a Polònia que no pas a Borgen” (novament el trekkie de l’Iceta), que
Dalí seria un bon guionista d’una
nostrada sèrie política (Coscubiela), que “alguns funcionaris en
realitat manen més que molts alcaldes” (Cuminal)... així com de
les relacions d’amor i odi entre
polítics i periodistes i altres punyalades a traïció en què no aprofundirem aquí, que per alguna cosa pertanyem a un dels gremis
afectats.
El Plot Series Fest de Girona
continua avui amb una segona
jornada dedicada a Sèries i dones, amb la participació de Clàudia Maluenda i Laura Rubirola, i la
projecció de The catch. Tot just
s’acaba de plantar la llavor
d’aquest festival embrionari que
aquest any té una durada de sis
dies i que estem segurs que tindrà continuïtat si per a properes
edicions es replanteja el Teatre
Municipal com a seu del festival.

L’ésser i la natura, en les
Exposicions Viatgeres
a Els artistes Víctor

Masferrer i Àlex
Nogué guanyen la
convocatòria 2016

Redacció
GIRONA

Clarianes de bosc, de Víctor Masferrer, i Un tren en
pot amagar un altre,
d’Àlex Nogué, han estat
els projectes guanyadors
de la convocatòria 20162017 del programa Exposicions Viatgeres, que organitza la Diputació de Girona. Una d’aquestes dues
exposicions s’inaugurarà
a la Casa de Cultura al setembre i l’altra, el setembre de l’any vinent.

Malgrat que l’exposició
inclou fotografia i dibuix,
Clarianes de bosc és un
projecte escultòric. Víctor
Masferrer
(Barcelona,
1980) reflexiona sobre la
relació de l’ésser humà
amb l’entorn natural a través d’un procés de treball
personal: planta càmeres
al bosc d’on en treu imatges de llarga exposició que
documenten el pas del
temps. El jurat ha elegit el
projecte com un dels dos
guanyadors “perquè és
una proposta expositiva
plenament contemporània, amb una forta càrrega
poètica, realitzada amb
una formalització exquisida” i en subratlla “la reflexió que ha fet l’artista so-

bre la creació de la imatge
a partir de la natura”.
Àlex Nogué (els Hostalets d’en Bas, 1953) ha
partit, per la seva banda,
d’imatges fotogràfiques
del seu entorn immediat.
Material de base sobre el
qual ha actuat per transformar-lo en un document
que verifica una acció: les
fotografies són intervingudes amb collage i pintura. El jurat ha escollit el
projecte “perquè és una
proposta contundent i per
la conceptualització que fa
del paisatge en pintura,
que revela els passos del
procés de representació
de la realitat i mostra una
didàctica de la creació del
quadre”. ■

A dalt, un detall de l’obra d’Àlex Nogué, i a baix, de Víctor Masferrer ■ DIPUTACIÓ DE GIRONA

comunicacio@ddgi.cat - 27/04/2016 10:27 - 88.8.253.140
■ Diari de Girona
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Els diputats veuen a «Borgen»
un reﬂex de la política catalana
 Un debat i la projecció d’un capítol de la sèrie danesa inauguren el Plot Girona Series Fest
MARC MARTÍ

Víctor Masferrer
i Àlex Nogué
guanyen a les
«Exposicions
Viatgeres»
GIRONA | DdG

Víctor Masferrer i Àlex Nogué
són els guanyadors de la convocatòria 2016-17 del programa Exposicions Viatgeres, en la seva tercera edició. D’una banda, Clarianes de bosc, de Masferrer, és un
projecte escultòric on l’artista reﬂexiona sobre la relació de l’ésser
humà amb l’entorn natural a través d’un procés de treball molt personal en el qual planta càmeres de
fotograﬁa al bosc per extreure’n
imatges de llarga exposició que documentin el pas del temps. De
l’altra, Un tren en pot amagar un altre, de Nogué, parla de la gran
quantitat d’imatges que envaeixen
la vida quotidiana de les persones
i, tot i que s’identiﬁca el seu signiﬁcat d’una manera molt ràpida, fan
perdre la capacitat d’embadalir-se
mentre es miren.
G. Esteba (moderadora), J. Cuminal (CDC), A. Delgado (ERC), D. Mejías (C’s), M. Iceta (PSC), J. Coscubiela (CSQP), J. Milián (PP) i E. Reguant (CUP).
GIRONA | D.B.

Set diputats del Parlament de
Catalunya, tots ells «seriòﬁls», van
coincidir ahir que la sèrie danesa
Borgen és la que més bé reﬂecteix
la política catalana, si bé inicialment Miquel Iceta(PSC) va matisar que la política catalana s’assembla al Polònia de TV3.
A més d’Iceta, Jordi Cuminal
(CDC), Adriana Delgado (ERC),
David Mejías (C’s), Joan Coscubiela (Catalunya sí que es pot),
Joan Milián (PP) i Eulàlia Reguant
(CUP) van participar ahir a la tarda al Teatre Municipal de Girona
en el debat que va donar el tret de
sortida al nou Plot Girona Series
Fest, que es celebrarà ﬁns di-

umenge a la ciutat. Tot seguit es va
projectar el primer capítol de Borgen, la sèrie danesa que planteja la
possibilitat que un partit menor
acabi presidint el país després de
negociacions i pactes perquè les
eleccions no han donat majoria
absoluta.
Les similituds entre la política
catalana i la trama de la sèrie són
una evidència per Jordi Cuminal,
que va destacar l’encert de Borgen
a l’hora de reﬂectir les diﬁcultats
dels polítics per conciliar la vida familiar i la laboral. Cuminal va arribar a admetre ser dels que a les
dues de la matinada li costa no mirar un capítol més.
Adriana Delgado considera que,

efectivament, els catalans estem
«més acostumats a negociar i a
pactar», tal com fan els polítics de
Borgen, a direrència dels de Madrid, ﬁns ara sotmesos al bipartidisme.
Per David Mejías, Borgen és un
exemple de com «arribar a pactes
des de la diferència». Malgrat veure més similituds amb Polònia, Iceta va reconèixer que cap altra sèrie s’acosta més a la realitat catalana que Borgen, i es va confessar
seguidor de Sexo en Nueva York.
Coscubiela va destacar que si
existeix Borgen és gràcies a una televisió pública danesa «ﬁnançada
amb un cànon», i va dir que Borgen la podria haver escrit Josep Pla,

com Dalí podria ser el guionista del
Parlament català.
Milián va valorar el tractament
dels xoc dels valors i els interessos
personals de la sèrie, i Reguant va
aﬁrmar que pot existir un Borgen
a la catalana, però va comparar la
sèrie amb El Príncep, de Maquiavel, perquè els personatges
su«cumbeixen al poder i acaben
deixant de banda les bones intencions».
L’alcaldessa de Girona, Marta
Madrenas, i Albert Piñeira per la
Diputació van participar en la presentació del festival, al costat de
Pep Prieto i Pep Taberner, dos
dels organitzadors, i Bruno Vilarasau del patrocinador Movistar +.

Un diari inèdit de Dalí, venut per 91.800 €
SOTHEBY’S

 La llibreta data de 1930 i

permet seguir la vida de
l’artista en aquells anys,
fins i tot què menjava
PARÍS | ACN/EFE

La casa de subhastes Sotheby’s
va vendre ahir a París un diari
inèdit de Dalí per 91.800 euros. La
llibreta, del 1930, conté una trentena de dibuixos originals, notes
manuscrites i comptes de despeses i està valorada en entre 40.000
i 60.000 euros.
El quadern de Dalí es va subhastar en el marc d’una audició
que durarà vins avui i que compta amb 495 peces més, totes procedents de la mateixa biblioteca
privada R & B. L, en una sessió de-

Una doble pàgina del diari de Dalí.

dicada al dadaisme i al surrealisme. Sotheby's calcula que el conjunt de la col·lecció es vendrà per
entre 3,5 i 5 milions d'euros.

El diari inèdit de Dalí «és absolutament magníﬁc», segons Heilbronn. En la llibreta, de 42 pàgines
i tapes de cuir, Dalí fa servir tinta

negra, blava i vermella. «La seva
lletra és molt petita, extremadament difícil de llegir, i amb la seva
fonètica, molt especial, escriu com
parla, i cal rellegir diverses vegades
per poder entendre els seus textos», per exemple un comentari sobre la tècnica dels «cadàvers exquisits» o «textos literaris».
Entre aquestes notes manuscrites, apareixen «croquis i dibuixos de caps de dona amb peixos al
cap, cavalls», estudis d'El cavaller
de la mort o, ﬁns i tot, un autoretrat del pintor, acompanyat de
Gala i de l'escriptor surrealista
René Crevel. «Són esborranys del
que acabaran sent les seves pintures dels anys 30 i 35», destaca
Heilbronn. Dalí, en el mateix quadern, fa els seus comptes i es pot
saber què ha menjat, per exemple.

El Govern multa
68 empreses per la
vulneració dels
drets lingüístics
BARCELONA | ACN

El Govern va sancionar 68 empreses amb activitat a Catalunya
per vulneració dels drets lingüístics, 47 de les quals amb seu social
a Catalunya i 21 amb seu social
fora del país, segons una resposta
parlamentària del Departament
d'Empresa i Coneixement. L'import de les sancions imposades va
ser de 140.000 euros, 54.000 euros
dels quals corresponen a empreses amb seu social a Catalunya
mentre que 85.400 euros amb seu
social a fora. La recaptació ﬁnal del
Govern va ser 31.000 euros.

La manca de
consens atura el
conveni per cedir
les obres de Sixena
BARCELONA | ACN

La falta de consens polític i territorial ha aturat l'aprovació en el
consell executiu del Govern del
conveni que establia cedir a l'Aragó 53 de les 97 obres d'art procedents del Monestir de Sixena
(Osca) emplaçades, ﬁns al moment, en el Museu Nacional d'Art
de Catalunya. Neus Munté, consellera de la Presidència i portaveu
del Govern, va dir ahir que «tot i la
no entesa, hi ha bona sintonia
entre els governs, que busquen el
màxim concens possible».
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L’escultura de Pia Crozet
trenca el silenci expositiu
La Casa de Cultura inaugura una mostra retrospectiva
ARA
GIRONA

La primera gran exposició retrospectiva dedicada a l’escultora Pia
Crozet (Roanne, 1950), una de les figures més rellevants de l’art contemporani gironí i català del canvi
de segle, s’inaugura avui a la Casa de
Cultura de Girona. La mostra, titulada L’eloqüent silenci de l’escultura,
proposa una àmplia mirada a la trajectòria de l’artista, formada a França i establerta des dels anys setanta a Girona. La selecció, que aplega
més d’una vuitantena de peces,
il·lustra la convivència harmònica
entre figuració i abstracció en l’obra
de Crozet, i demostra el domini excepcional de la tècnica i el coneixement dels materials de l’artista. A

partir de maquetes i documentació
de projectes, l’exposició també presentarà el vessant d’escultura pública que encara es manté inèdit.
Coincidint amb la mostra, que es
podrà visitar fins al 28 de maig, s’ha
editat un catàleg que en deixarà testimoni més enllà del període expositiu. El projecte suma esforços de
les Fundacions Domènec Fita i Colomer-Sanz, i de la Casa de Cultura
de Girona.
De Companys a l’Holocaust

L’obra exposada és de procedències i etapes creatives diferents amb
l’objectiu que el visitant pugui copsar la força expressiva que es desprèn del seu intens i extens treball,
fruit de l’experimentació amb volums i materials diversos. A partir
de maquetes i documentació, l’ex-

Algunes de les
obres que
s’exposen a la
mostra de Pia
Cruzet: Cases
de l’Onyar (01),
Cap de corda
(02) i
Maternitat
(03). CASA DE
CULTURA DE GIRONA

posició, comissariada per María
José Balcells i Clara Rebollo,
també presentarà el vessant
d’escultura pública projectada i
encara inèdita, que és fruit, en
molts casos, de sincers homenatges a personatges i fets històrics (el president Lluís Companys, l’Holocaust jueu o l’extermini armeni).
Imaginació creativa

Creadora incansable i versàtil,
des de la seva etapa de formació
fins a l’actualitat Pia Crozet ha
desenvolupat un treball molt variat gràcies a l’ampli ventall de
llenguatges i disciplines utilitzades: dibuix, gravat, collage o disseny de joies i altres objectes.
Aquesta última producció, en
ocasions resultat de la seva manera de conrear les relacions
personals o de resoldre problemes de la vida quotidiana, és la
més desconeguda i nova per al
públic general.
Des dels seus inicis artístics,
l’obra de Pia Crozet, companya
inseparable de Josep Tarrés, ha
sigut presentada en diverses exposicions tant a Catalunya com
a França i Alemanya.e

Clarianes de bosc, de Víctor Masferrer, i Un tren en pot amagar un altre,
d’Àlex Nogué, són els projectes guanyadors de la convocatòria 20162017 del programa Exposicions viatgeres que organitza la Diputació de
Girona. El jurat els va escollir d’entre les divuit propostes que havien
presentat diversos artistes de les comarques gironines, la majoria de
pintura encara que algun també
d’escultura.
Precisament el de Masferrer, tot
i que també inclou fotografia i dibuix, és un projecte bàsicament escultòric. L’artista reflexiona sobre
la relació de l’ésser humà amb l’entorn natural a través d’un procés
molt personal: planta càmeres fotogràfiques al bosc per treure’n imatges de llarga exposició que documentin el pas del temps. Segons
Masferrer, amb aquesta acció pretén situar-se a la frontera del que és
orgànic i està en transformació, i
testimoniar l’espai de confluència
entre dos mons: l’humà i el natural.
La percepció de les imatges

El treball de Nogué ofereix una
mostra del seu laboratori creatiu, a
la manera d’un assaig sobre la percepció de les imatges. Parteix de fotografies del seu entorn immediat i
a partir d’aquí hi intervé, principalment amb collage i pintura, per
construir altres significats que pretenen rescatar l’enigma d’una percepció inicial i fugissera.
Aquesta és la tercera convocatòria d’Exposicions viatgeres. Els projectes guanyadors es podran veure
en dues exposicions que recorreran
les comarques gironines. La primera s’inaugurarà aquest setembre a la
Casa de Cultura, i l’altra, el setembre de l’any vinent.e

Víctor
Masferrer.
Clarianes
de bosc.

“Clarianes de bosc”, de Víctor Masferrer, guanyadora del programa
Exposicions Viatgeres, es presenta a la Casa de Cultura de Girona
La Casa de Cultura de Girona presenta,
del 6 de setembre al 8 d’octubre del 2016,
l’exposició Clarianes del bosc, de Víctor
Masferrer, un dels dos guanyadors del
programa Exposicions Viatgeres que
impulsa la Diputació de Girona. L’altre
guanyador, Àlex Nogué, amb Un tren en
pot amagar un altre, serà la mostra itinerant prevista per l’any 2017.
Malgrat que l’exposició inclou fotografia i dibuix, Clarianes de bosc, de Víctor
Masferrer, és bàsicament un projecte
escultòric. L’artista reflexiona sobre la
relació de l’ésser humà amb l’entorn natural a través d’un procés de treball molt
personal: planta càmeres de fotografia
al bosc (fetes amb fusta de pollancre) per

Restaurant

extreure’n imatges de llarga exposició que
documentin el pas del temps. L’artista
explica que amb aquesta acció pretén
situar-se a la frontera d’allò orgànic i en
transformació, i testimoniar l’espai de
confluència entre dos mons: el terrestre i
el celeste, l’humà i el natural, l’orgànic i el
mecànic.
El jurat ha elegit aquest projecte com
un dels dos guanyadors “perquè és una
proposta expositiva plenament contemporània, amb una forta càrrega poètica,
realitzada amb una formalització exquisida”. També ha valorat “la reflexió que ha
fet l’artista sobre la creació de la imatge
a partir de la natura” i ha subratllat
“l’observació que ha fet de la realitat mit-

Maràngels
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jançant uns sistemes tècnics fotogràfics
antics, tot unint art i ciència”.
Víctor Masferrer (Barcelona, 1980) viu a
Sant Julià de Ramis. És llicenciat en filosofia per la Universitat de Girona i ha cursat estudis artístics a l’Escola Massana.
Des de l’any 2007 ha estat realitzant
exposicions individuals i col·lectives a
les comarques de Girona, Barcelona i a
Menorca, i ha guanyat diverses beques,
com ara la Kreas (Girona, 2011), la
Saltus, artista en residència (2012), la de
la Fundació Fita (2014), Rad-Art (Itàlia,
Salt –Les Bernardes–, 2014), i ha estat
artista resident a La Volta (Girona, 2015).
Víctor Masferrer i Àlex Nogué han guanyat la tercera convocatòria del programa Exposicions Viatgeres. La primera
va tenir lloc ara fa quatre anys i en van
resultar guanyadors Jordi Martoranno i
Jordi Urbón; en la segona, ara fa dos anys,
els autors dels projectes escollits van ser
Adrià Ciurana i Jordi Isern. Aquestes
exposicions han estat recorrent les comarques gironines i s’han pogut veure en més
d’una dotzena de llocs cadascuna.
L’objectiu de la Diputació de Girona amb
el programa Exposicions Viatgeres és
acostar 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 gironins.
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Víctor Masferrer planta
ulls al bosc per enregistrar
el misteriós pas del temps
a L’artista va presentar ahir a la Casa de Cultura de Girona la seva Exposició
Viatgera a A ‘Clarianes de bosc’, fa servir càmeres fotogràfiques artesanes
Eva Vàzquez
GIRONA

“Què veuria l’arbre si aixequés els ulls?”, es preguntava Víctor Masferrer, i
com que no en feia prou de
mirar enlaire i imaginarse esperant pacientment,
va concebre la idea d’una
càmera que pogués ser enterrada i adoptés per ell el
punt de vista d’un arbre, o
d’un cuc, que li permetés
desentranyar el misteri
d’aquest silenci tan pregon que deu haver-hi a
bosc quan no hi passa res
més que el pas del temps.
D’aquest interrogant va
néixer Clarianes de bosc,
el conjunt de fotografies,
dibuixos i càmeres que ha
fet servir per a les seves observacions i que va inaugurar ahir a la Casa de Cultura de Girona, dins el programa d’Exposicions Viatgeres de la Diputació.
Que tothom desterri,
però, la imatge d’una càmera convencional, fins i
tot de les més rudimentàries. Víctor Masferrer
(Barcelona, 1980) crea els
seus propis artefactes modelant fusta de pollancre
fins que obté un recipient
en forma d’ou, una espècie
de llavor que planta al peu
d’algun exemplar de la
mateixa pollancreda d’on
ha extret la fusta del seu
aparell amb dues obertures a cada extrem: a la de

Un visitant observa les càmeres, ahir a Girona ■ MANEL LLADÓ

dalt, enfocant al cel, hi encasta una lent que, per
mitjà de llargues exposicions, a vegades de dies
sencers, li retornen la
imatge d’un món nocturn,
blavís, vagament agitat
per un brancatge fantasmal; a la de baix, enfonsada al subsòl, deixa que hi
entrin les sals, els fongs, la
humitat, i que intervin-

guin en el resultat fotogràfic amb la mateixa inclemència amb què ho fa per
damunt la llum. “És una
manera de reflexionar sobre com ens relacionem
amb la natura i també sobre com mirem”, explicava ahir aquest artista, establert a Sant Julià de Ramis, que es declara fascinat per les celestografies

Imma Tubella publica ‘Un
secret de l’Empordà’
Redacció
GIRONA

Imma Tubella (la Bisbal
d’Empordà, 1953), que va
ser rectora de la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC) del 2006 al 2013,
debuta com a novel·lista
amb Un secret de l’Empordà (Columna; Espasa
en castellà). El llibre par-

teix de fets reals: la desaparició d’unes joies en
l’accident d’un luxós RollsRoyce que corria a tota velocitat, l’agost del 1935,
per la carretera d’Albons a
Viladamat. Al cotxe, hi
viatjaven el príncep georgià Alexis Mdivani i la seva
amant, la baronessa Maud
Thyssen, madrastra del
marit de Tita Cervera.

La novel·la fa un salt en
el temps, al juliol del 1992,
quan dos homes que s’acaben de conèixer rememoren l’accident i el secret
que s’hi amaga. La conversa desplega la història dels
ocupants del cotxe i les seves relacions amb personatges com ara Sert i Dalí,
en el context de l’Europa
d’entreguerres. ■

pioneres de l’escriptor
suec August Strindberg.
“Eren plaques nocturnes
amb les quals obtenia resultats molt còsmics i inquietants”, com si revelessin una visió negada a l’ull
nu, alguna veritat oculta
que un simple paper fotogràfic estès a terra podia
arribar a copsar. També
Masferrer ha estudiat els
instruments òptics i les
tècniques primerenques
de reproducció d’imatges
per crear els seus propis ginys fotogràfics i propiciar
amb ells “una reflexió sobre el món en què vivim”.
Hi ha un acte de resistència en tot plegat que expressa molt bé la crítica
d’art Maria Palau en el
text del catàleg: “Mirar és
una manera de ser al món.
Mirar és una actitud de
compromís amb el món.”
Per això l’opció artesanal
de Masferrer no és gens
banal, no és pintoresca, sinó deliberadament política. Com a artista contemporani, dóna importància
al procés, però no desdenya “la presència física de
l’obra”, aquesta cosa tan
anacrònica, per exemple,
de donar-se temps per fer
una fotografia. L’exposició
es podrà veure a Girona
fins al 8 d’octubre i després viatjarà a altres municipis com ara Lloret, Ripoll, Blanes, la Jonquera,
Torroella i Castellfollit. ■

Una de les escultures que Álvaro Soler Arpa presentarà a
Les Bernardes de Salt, divendres que ve ■ LES BERNARDES

Les Bernardes
obre el curs
amb Soler Arpa
a La casa de cultura de Salt programa

quatre exposicions fins a l’octubre
Redacció
SALT

La casa de cultura Les Bernardes de Salt comença la
temporada amb un programa d’activitats que inclou quatre exposicions
fins a l’octubre, dues de les
quals són inèdites, i l’habitual oferta de cursos formatius, que l’any passat
van aplegar 400 inscrits i
que presenten com a novetat els dedicats a l’italià, la
robòtica, la joieria i la salut. La primera inauguració serà demà (20 h), a la
sala Bernardes Photo que
coordina Martí Artalejo,
amb la mostra de 32 retrats Empremtes, del fotògraf Eugeni Prieto, que ja
es va poder veure al Museu
de la Mediterrània de Torroella. L’endemà, divendres dia 9, l’artista Álvaro

Soler Arpa, ambaixador
de l’ONG Plastic Pollution
Coalition i membre de la
Royal British Society of
Sculptors,
presentarà
Evolució Tòxica, en què
reuneix una sèrie de criatures mutants amb un elevat sentit de denúncia, sota el comissariat de Laura
Cornejo. El 15 de setembre, la metgessa i artista
saltenca Montse Gispert
Negrell inaugurarà Experimentació amb cicuta”, a
la sala 29 m2, on explora la
bellesa letal d’aquesta
planta verinosa tan comuna als marges de Salt i Girona. Agustín Randomagus, per la seva banda, posarà en dubte, a partir del
dia 16, les convencions
masculines amb els collages sensuals de Brute in
Flowers, que ha comissariat Pere Parramon. ■
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Breus
PROJECCIONS AL PATI DE L’ANTIC HOSPITAL

Sant Feliu de Guíxols s’afegeix a la
Mostra de Cinema Etnogràfic
GIRONA | DdG

La ciutat de Sant Feliu de Guíxols participarà en les projeccions de la
6a Mostra de Cinema Etnogràﬁc. Les projeccions tindran lloc els propers 9 i 10 de setembre al pati de l’Antic Hospital amb entrada gratuïta. El divendres 9 de setembre es projectarà L’exili de la Marededéu de
Núria, de Sergi Guix, que descriu com la imatge venerada d’aquesta Marededéu va ser salvada pel capellà del santuari i inicià un exili de 4 anys.
El dissabte 10 de setembre es podrà veure Mar de vinyes, d’Antoni Martí, que participarà a la presentació del seu ﬁlm, testimoni de la vida de
l’últim carboner ﬁns el conreu de vinyes centenàries.

Víctor Masferrer mostra les cambres fosques elaborades amb fusta de pollancre policromada.

L’artista Víctor Masferrer
presenta fotograﬁes
però diu que és escultor
 La Casa de Cultura de Girona inaugura la mostra «Clarianes de bosc»
GIRONA | D.B.

L’artista Víctor Masferrer exposa a la Casa de Cultura de Girona
Clarianes de Bosc, una proposta
que crida l’atenció per la seva singularitat i que vol suggerir una reﬂexió sobre la creació de la imatge i la relació de l’ésser humà amb
l’entorn natural.
La mostra inclou un seguit de
fotograﬁes fetes amb càmeres de
fusta de pollancre que documenten el pas del temps. També formen part de la mostra aquestes càmeres de fabricació pròpia, que recorden un gerro ceràmic pel seu
acabat policromat.
A més, la mostra inclou algunes
cianotípies, una antiga tècnica fotogràﬁca de la qual Masferrer s’ha
servit per elaborar els seus peculiars quadres.

La mostra, que s’inscriu en el cicle Exposicions Viatgeres de la Diputació de Girona, es podrà veure a la capital ﬁns al 8 d’octubre,
per iniciar després una itinerància.
Pere Vila, president de la Diputació de Girona, va participar ahir a
l’acte de presentació al costat de
l’artista i del director de la Casa de
Cultura, Lluís Freixas.
Masferrer ha inclòs a l’exposició
una peça volumètrica que enllaça
amb la seva anterior exposició,
Tacte i llum, que es va veure el 2014
a la Fundació Fita de Girona.
La resta de peces de Clarianes
de bosc són fotograﬁes, escultures
i dibuixos. I és que Masferrer es dedica a plantar càmeres fotogràﬁques d’elaboració pròpia fetes de
fusta de pollancre al mig del bosc
per crear uns fotogrames que do-

cumenten el pas del temps.
A l’interior dels cilindres de
fusta hi posa paper fotogràﬁc sensible a la llum i la deixa impressionar, en alguns casos durant diversos dies.
L’experiment dóna com a fruit
unes imatges aconseguides a partir d’una tècnica analògica que, degudament retocades amb procediments digitals, són les fotos que
es poden contemplar a l’exposició.
El jurat va elegir aquest projecte com el guanyador de les Exposicions Viatgeres en considerar
que és una proposta expositiva
plenament contemporània.
L’artista posa a la venda les obres a preus que oscil·len entre 180
i 1.500 euros. Poblacions com ara
Lloret, Ripoll, Blanes o Castellfollit acolliran la mostra.

Álvaro Soler i Agustín Randomagus
estrenen exposicions a Les Bernardes
GIRONA | DdG

La Casa de Cultura Les Bernardes de Salt ja ha presentat les novetats del nou curs 2016-2017 amb
les primeres quatre exposicions de
setembre a octubre i un catàleg de
formació i activitats d’octubre a
juny, que tindrà com a novetats l’italià, la robòtica, la joieria i el caminar.
La Casa de Cultura del Gironès

comença la nova etapa amb dues
exposicions inèdites a Salt i Girona, com són les de l’artista Álvaro
Soler Arpa, ambaixador de l’ONG
Plastic Pollution Coalition i membre de la Royal British Society of
Sculptors, que presenta una sèrie
de criatures fantàstiques inventades agrupades sota el títol Evolució Tòxica, i Agustín Randomagus,
que després d’exposar a Bèlgica i

Holanda presenta els seus sensuals collages amb el nom de Brute
in Flowers, ambdues comissariades per Laura Cornejo i Pere Parramon.
Segons el director de Les Bernardes, Robert Fàbregas, «el centre fa un salt de qualitat important
pel renom de les exposicions i per
l’aposta per la formació amb la incorporació de més cursos».

DdG

A CÀRREC DE MARCEL GORGORI

L’Ateneu de Banyoles programa com a
novetat un curs d’introducció a l’òpera
GIRONA | DdG

Òpera, gospel, música per a adults i musicoteràpia i dansa moviment
teràpia protagonitzen els cursos formatius que l’Ateneu – Centre Municipal d’Estudis Musicals de Banyoles ha programat per al període de
setembre a desembre de 2016. Destaca especialment com a novetat el
curs d’audició musical Qui té por de l’òpera? que, sota la batuta del conegut divulgador i periodista Marcel Gorgori, ofereix una introducció
a la lírica dirigida i apta per a tots els públics. L’habitual curs d’iniciació musical per a adults, Avui, música, es desdoblarà en dos grups.
CINEMA

Sorrentino farà pel·lícula sobre
Berlusconi i el seu cercle més proper
VENÈCIA | EFE

Paolo Sorrentino realitzarà una pel·lícula sobre l’exprimer ministre
italià Silvio Berlusconi i el seu cercle més proper, que es titularà Loro
(Ells) i que començarà a rodar l’estiu de 2017. Segons publica Variety
dins del seu especial sobre el Festival de Venècia, Sorrentino ja està escrivint el guió de la pel·lícula, que serà el nou projecte del director italià després de la sèrie The Young Pope.

AVUI DIMECRES  3,50 €
ALBÈNIZ CENTRE 972 410 110
ALBÈNIZ PLAÇA 972 410 660
www.cinemesalbeniz.cat
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VÍCTOR
MASFERRER, GUANYADOR D’EXPOSICIONS VIATGERES, A
considerem que acceptes la utilització. Més informació
LA CASA DE CULTURA
bo na rt
La Ca sa d e Cultura d e G iro na presenta , d el 6 d e setembre a l 8 d ’o ctubre d el 2016, l’expo sició Cla ria nes d el
bo sc, d e Vícto r Ma sferrer, un d els d o s gua nya d o rs d el pro gra ma Expo sicio ns Via tgeres q ue impulsa la
Diputa ció d e G iro na . L’a ltre gua nya d o r, Àlex No gué, a mb Un tren en po t a ma ga r un a ltre, serà la mo stra
itinera nt prevista per l’a ny 2017.
Ma lgra t q ue l’expo sició inclo u fo to gra a i d ibuix, Cla ria nes d e bo sc, d e Vícto r Ma sferrer, és bà sica ment un
pro jecte escultò ric. L’a rtista re exio na so bre la rela ció d e l’ésser humà a mb l’ento rn na tura l a tra vés d ’un
pro cés d e treba ll mo lt perso na l: pla nta cà meres d e fo to gra a a l bo sc (fetes a mb fusta d e po lla ncre) per
extreure’n ima tges d e lla rga expo sició q ue d o cumentin el pa s d el temps. L’a rtista explica q ue a mb a q uesta
a cció pretén situa r-se a la fro ntera d ’a llò o rgà nic i en tra nsfo rma ció , i testimo nia r l’espa i d e co n uència entre
d o s mo ns: el terrestre i el celeste, l’humà i el na tura l, l’o rgà nic i el mecà nic.
El jura t ha elegit a q uest pro jecte co m un d els d o s gua nya d o rs “perq uè és una pro po sta expo sitiva plena ment
co ntempo rà nia , a mb una fo rta cà rrega po ètica , rea litza d a a mb una fo rma litza ció exq uisid a ”. Ta mbé ha
va lo ra t “la re exió q ue ha fet l’a rtista so bre la crea ció d e la ima tge a pa rtir d e la na tura ” i ha subra tlla t
“l’o bserva ció q ue ha fet d e la rea lita t mitja nça nt uns sistemes tècnics fo to grà cs a ntics, to t unint a rt i ciència ”.
Vícto r Ma sferrer (Ba rcelo na , 1980) viu a Sa nt Julià d e Ra mis. És llicencia t en

lo so a per la Universita t d e

G iro na i ha cursa t estud is a rtístics a l’Esco la Ma ssa na . Des d e l’a ny 2007 ha esta t rea litza nt expo sicio ns
ind ivid ua ls i co l·lectives a les co ma rq ues d e G iro na , Ba rcelo na i a Meno rca , i ha gua nya t d iverses beq ues, co m
a ra la Krea s (G iro na , 2011), la Sa ltus, a rtista en resid ència (2012), la d e la Fund a ció Fita (2014), Ra d -Art (Ità lia ,
Sa lt –Les Berna rd es–, 2014), i ha esta t a rtista resid ent a La Vo lta (G iro na , 2015).
Vícto r Ma sferrer i Àlex No gué ha n gua nya t la tercera co nvo ca tò ria d el pro gra ma Expo sicio ns Via tgeres. La
primera va tenir llo c a ra fa q ua tre a nys i en va n resulta r gua nya d o rs Jo rd i Ma rto ra nno i Jo rd i Urbó n; en la
sego na , a ra fa d o s a nys, els a uto rs d els pro jectes esco llits va n ser Ad rià Ciura na i Jo rd i Isern. Aq uestes
expo sicio ns ha n esta t reco rrent les co ma rq ues giro nines i s’ha n po gut veure en més d ’una d o tzena d e llo cs
ca d a scuna .
L’o bjectiu d e la Diputa ció d e G iro na a mb el pro gra ma Expo sicio ns Via tgeres és a co sta r l’a rt i la cultura a la
ciuta d a nia , pro mo ure la crea ció a rtística i po tencia r sinergies i lliga ms d e co l·la bo ra ció entre els d iferents
pro fessio na ls i especia listes d el ca mp d e l’a rt giro nins.
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Víctor Masferrer. Una clariana d’art
antic
8.09.2016
Clara Vicenç i Romaguera (http://www.nuvol.com/autor/clara-vicenc-iromaguera). Girona (http://www.nuvol.com/lloc/girona).

Clara Vicenç i
Romaguera
(http://www.nuvol.com/au
vicenc-i(http://www.nuv ol.com/autor/clararomaguera)
v icenc-i-

Comparteix a Twitter (https://twitter.com/intent/tweet?tex t=V íctor Masferrer. Una clariana d’art
romaguera)
antic%20%7 C%20http://www.nuv ol.com/critica/una-clariana-dart-antic-enmig-dart-nou/)
6 articles publicats
Comparteix a Facebook (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
s=1 00&p[url]=http://www.nuv ol.com/critica/una-clariana-dart-antic-enmig-dart-nou/&p[images]
[0]=http%3A%2F%2Fwww.nuv ol.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F201 6%2F09%2FClarianes-dehttp://laimportanciadelesparaules.blogspot.com.es/
bosc680x 31 7 .jpg&p[title]=V %C3%ADctor+Masferrer.+Una+clariana+d%E2%80%99art+antic&p[summary ]=Qu%C3%A8+v euria+l%E2%80%99arbre+si+aix
equ%C3%A9s+els+ulls%3
(http://laimportanciadelesparaules.blogspot.com.es/)

10 minuts tan sols. 10 minuts on l’espectador té la oportunitat de

@claravromaguera
(http://www.twitter.com/claravromaguera)

veure una exposició d’art contemporani basada en les tècniques

+ Altres articles d'aquest autor
Milestone Project: el patrimoni del nostre futur
(http://www.nuv ol.com/noticies/milestoneperseverança continuen essent factors clau en un món que cada cop
project-el-patrimoni-del-nostre-futur/)
La fórmula màgica del Qüestionari Proust
exigeix més rapidesa. 10 minuts visitant les Clarianes de bosc
(http://www.nuv ol.com/noticies/la-formulamagica-del-questionari-proust/)
(http://www.ddgi.cat/exposicions/faces/expo_detail.jsp?
Borgen: la política catalana feta ficció
(http://www.nuv ol.com/noticies/borgen-laexposicio=%22Clarianes+de+bosc%22&id=1054&nb=1&utm_source=nuvol&utm_medium=banner&utm_campaign=orige
politica-catalana-feta-ficcio/)
Víctor Masferrer.
Dibuix ants de v ides
(http://www.nuv ol.com/noticies/dibuix antsde-v ides/)
Albert Sánchez Piñol: "El 'V ae V ictus' està més
actualitzat que la V iquipèdia"
(http://www.nuv ol.com/entrev istes/sanchezpinol-en-els-moments-suprems-de-la-historiade-cataluny a-el-poble-sempre-ha-estat-alalcada/)

antigues de la fotografia. 10 minuts per entendre que la paciència i la

(http://www.nuv ol.com/wp-content/uploads/201 6/09/Clarianes-de-bosc.jpg)

Clarianes de bosc de Víctor Masferrer es pot veure a la Casa de
Cultura de Girona
Què veuria l’arbre si aixequés els ulls? Aquesta és la pregunta
que es va formular l’artista gironí abans de començar el seu projecte
expositiu. La seva resposta es pot trobar durant aquest mes de
setembre a la Casa de Cultura de Girona en una exposició que ha
estat una de les guanyadores de la convocatòria del cicle “Exposicions
Viatgeres” que organitza la Diputació de Girona.

(http://www.lasetmana.cat/)

Masferrer ho tenia clar: volia que la seva obra mostrés “la
confluència entre dos mons: el terrestre i el celeste, l’humà i el
natural, l’orgànic i el mecànic”. Per a fer-ho, l’artista va crear càpsules
de pollancre que actuen com a “càmeres-llavor”. Càmeres perquè
tenien l’objectiu d’extreure imatges de llarga exposició i llavor
perquè van ser plantades al mig del bosc durant el seu procés de
creació de la imatge. Utilitzant la primera tècnica fotogràfica que va
existir, l’artista està rebutjant l’ ”era digital” on les imatges han de
tenir el màxim de resolució i detalls possibles. A part de tenir poca
resolució i moltes ombres, les imatges de l’exposició tenen molta
vida. Això és deu a que l’artista també va fer a la càmera un forat per
la part del terra provocant que, a part de captar el cel i les copes dels
arbres, les càmeres també s’impregnessin de la humitat i dels fongs
del bosc.
Malgrat tot, l’exposició que es pot visitar no és una mostra
fotogràfica sinó més aviat una mostra escultòrica, ja que les grans
protagonistes són les càmeres de pollancre. Per a Masferrer és més
important el procés creatiu de la fotografies que les imatges en si. És
per això que en l’exposició les imatges passen a tenir un segon pla,
compartint importància amb dibuixos i pintures que estan fetes amb
làmines de pollancre.
“Clarianes de bosc” continuarà mostrant a Girona la relació entre
natura i creació fins el 8 d’octubre, moment en el qual la mostra
començarà el seu itinerari cap a diverses sales de les comarques
gironines. Poblacions com Ripoll, Blanes o la Jonquera també
tindran la oportunitat de viure els seus propis “10 minuts”. Us podeu
descarregar el dossier de l’exposició aquí.
(http://www.ddgi.cat/exposicions/catalegs/1054-cataleg.pdf)

Víctor Masferrer- «Clarianes de bosc»

(http://ad.nuv ol.com/openx /www/deliv ery /ck.php?
oaparams=2__bannerid=7 7 1 __zoneid=67 __cb=946c98885e__
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1 Com ha de ser el bibliotecari del futur?
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3 Discursos prehistòrics
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4 "No tenim el públic que ens mereix em"
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5 Llull amb ulls d’av ui
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8 El salt de perx a de Rajoy
(http://www.nuv ol.com/v iny etes/el-salt-deperx a-de-rajoy /)
9 El núv ol que ens desbancarà
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Barcelona és un vesper.
Vola per Barcelona amb
una Vespa!
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Entrelligant el cel i la terra
“Clarianes de Bosc” de Víctor Masferrer és la nova exposició
viatgera que farà itinerància per les comarques gironines de la mà
de la Diputació de Girona: es pot visitar a la Casa de Cultura ﬁns
el 8 d’octubre
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INICI AGENDA CONCURSOS

Quina relació tenim amb la natura i els espais que ens envolten? Som capaços
de posar-nos als ulls de la natura? Què veuria un arbre si tingués ulls? Víctor
Masferrer busca aquest plànol zenital per trobar una inﬂuència a mig camí del
cel i de la terra. I aquest és el resultat de “Clarianes de Bosc”: crear una relació
directa entre el cel i la terra a partir d’un objecte càmera que estigui fusionat
amb el lloc i pugui recuperar el misteri d’aquest espai.
“Clarianes de bosc” és el nom amb què
Víctor Masferrer ha volgut batejar aquest
projecte expositiu guanyador, juntament
amb “Un tren en pot amagar un altre”,
d'Àlex Nogué, de la darrera convocatòria
del cicle Exposicions Viatgeres que
organitza la Diputació de Girona. Tal i com
va succeint amb la resta d’exposicions
guanyadores que l‘han precedit, l’exposició comença el seu cicle itinerant a la
sala d‘exposicions de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona (on es podrà
veure ﬁns el 8 d'octubre) i després iniciarà un periple de tot un any per diversos
municipis de les comarques gironines.

L'artista reflexiona
sobre la creació de la
imatge a partir de la
natura

Clarament inﬂuenciada pel Land Art, corrent artístic sorgit a ﬁnals dels 60 en el
qual paisatge i obra es troben inextricablement relacionats, “Clarianes de bosc”

http://surtdecasa.cat/girona/arts/entrelligant-el-cel-i-la-terra
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és bàsicament un projecte escultòric. Tot i això, l’exposició també inclou fotograﬁa
i dibuix. I és que l’artista Víctor Masferrer també ha volgut reﬂexionar sobre la
relació de l’ésser humà amb l’entorn natural a través d’un procés de treball molt
personal: planta càmeres de fotograﬁa al bosc (fetes amb fusta de pollancre) per
extreure’n imatges de llarga exposició que documentin el pas del temps.
Així doncs, l’objectiu de Víctor Masferrer és situar-se a la frontera d’allò orgànic i
en transformació, i testimoniar l’espai de conﬂuència entre dos mons: el terrestre
i el celeste, l’humà i el natural, l’orgànic i el mecànic. L'exposició es compon per
una banda de les càmeres realitzades per l’artista amb fusta de pollancre i per
una altra, els resultats d'aquest experiment: dibuixos i fotograﬁes col·locades
estratègicament a la sala per acabar de completar la voluntat de transcriure la
natura per mitjà de la seva obra.
Masferrer és dels que pensa que l’art ha de fer connexions que aparentment són
inexistents i que per això combina materialització i conceptualització amb una
necessaria dosis d’escapisme. Segons diu, l’art és una conversa inﬁnita: cal que
tingui un estat latent, ha de parlar contínuament i no es pot explicar en
un solel
Todo
discurs. L’artista sentia la necessitat d’estar en contacte amb la matèria i sentir el
para la
món en sí. És per això que va sortir a l’exterior. I aquest és el resultat: una

confort
noche.

proposta expositiva plenament contemporània, amb una forta càrrega poètica,
realitzada amb una formalització exquisida. Una imprescindible reﬂexió sobre la
creació de la imatge a partir de la natura i una interessant observació que ha fet
de la realitat mitjançant uns sistemes tècnics fotogràﬁcs antics, tot unint art i
ciència.

Víctor Masferrer- «Clarianes de bosc»

Reportatge: el Passeig de Sant
Joan, nou centre gastronòmic

L’artista
Víctor Masferrer (Barcelona, 1980) viu a Sant Julià de Ramis, és llicenciat en
ﬁlosoﬁa per la Universitat de Girona i ha realitzat estudis artístics a l’Escola
Massana. Des de l’any 2007 ha estat realitzant exposicions individuals i
col·lectives a les comarques de Girona, Barcelona i a Menorca, i ha guanyat
diverses beques, com ara la Kreas (Girona, 2011), Saltus, artista en residència
(2012), la de la Fundació Fita (2014), Rad-Art (Itàlia, Salt —Les Bernardes—, 2014), i
ha estat artista resident a La Volta (Girona, 2015).

Catalunya torna
a cridar
'independència'

Acudim a la
preestrena a
Madrid de

La FIFA ratifica
la sanció al R.
Madrid i

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 més d’una dotzena d’edicions a les
espatlles, el programa preserva la ﬁnalitat de posar a disposició dels municipis
propostes expositives de qualitat. “Clarianes de bosc” es va presentar a la Casa
de Cultura de Girona el passat 6 de setembre i es podrà visitar ﬁns el 8 d’octubre.
A partir d’aquí començarà a fer itinerància per la província de Girona fent parada
a municipis com Lloret de Mar, Ripoll, Blanes, Ripoll, La Jonquera, Torroella de
Montgrí o Castellfollit de la Roca.

M és informa c ió:
Vols conèixer més exposicions viatgeres?
www.ddgi.cat/exposicions

Vols conèixer una mica més en Víctor Masferrer?
https://victormasferrer.com/

http://surtdecasa.cat/girona/arts/entrelligant-el-cel-i-la-terra
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Víctor Masferrer posa ulls a la natura

Concert solidari
a la sala
La Mirona de Salt

M. COSTA-PAU
GIRONA

Les càmeres fetes de fusta de pollancre que l’artista Víctor Masferrer va plantar al subsòl d’una pollancreda protagonitzen la mostra
Clarianes de bosc, que es pot veure a
la Casa de Cultura de Girona, dins el
cicle Exposicions viatgeres. Amb les
càmeres, que tenen forma d’ou o de
llavor, l’artista en va extreure imatges de llarga exposició amb l’objectiu de documentar el pas del temps
i “posar-se als ulls de la natura, de
descobrir què veurien els pollancres
si aixequessin la vista”. Les càmeres
van ser col·locades al bosc creant
una “circularitat d’arbres retratantse a si mateixos”.
Amb aquest treball experimental
l’artista vol reflexionar sobre la relació de l’ésser humà amb la natura. Segons Masferrer, el seu objectiu és situar-se a la frontera del que
és orgànic i en transformació per
testimoniar l’espai de confluència
entre dos mons: el terrestre i el celeste, l’humà i el natural, l’orgànic i
el mecànic.
Escultura, fotografies i dibuixos

A més del treball escultòric integrat
per les càmeres construïdes amb
pollancre, la mostra inclou les imatges fotogràfiques recollides durant

ARA
GIRONA

Una de les obres de la mostra Clarianes de bosc, de Víctor Masferrer. DIPUTACIÓ DE GIRONA

l’experiment i diversos dibuixos. El
projecte expositiu Clarianes de bosc
va guanyar, juntament amb Un tren
en pot amagar un altre, d’Àlex Nogué, l’última convocatòria del cicle
Exposicions viatgeres, que organitza la Diputació de Girona.
Com la resta d’exposicions guanyadores que l’han precedit, la de
Víctor Masferrer inicia el seu itinerari a la Casa de Cultura de Girona,
on es podrà veure fins al 8 d’octubre, i posteriorment farà un periple
per sales de diversos municipis de
les comarques gironines, com Lloret, Ripoll, Blanes, la Jonquera,
Torroella de Montgrí o Castellfollit
de la Roca.
D’entre els projectes presentats, el jurat del cicle Exposicions

Orgànic
L’artista
exposa el seu
treball creat
amb càmeres
plantades
entre arbres

viatgeres va elegir el projecte de
Víctor Masferrer en considerarla “una proposta expositiva plenament contemporània, amb
una forta càrrega poètica, realitzada amb una formalització
exquisida”. El jurat també va
destacar “la reflexió que ha fet
l’artista sobre la creació de la
imatge a partir de la natura”.
Víctor Masferrer (Barcelona,
1980) viu a Sant Julià de Ramis
i ha realitzat exposicions individuals i col·lectives a les comarques de Girona i Barcelona i a
Menorca. Ha guanyat diverses
beques, com la Kreas (Girona,
2011), la Saltus, artista en residència (2012) o la de la Fundació
Fita (2014).e

La sala La Mirona de Salt acollirà
dissabte un concert en què actuaran
diversos artistes per recaptar fons
per a l’ONG Pell de Papallona DEBRA, que ofereix assistència, formació i suport a les famílies d’afectats
per la malaltia, i també als professionals que els atenen. La pell de papallona (epidermòlisi ampul·lar) és
una malaltia poc freqüent que provoca una extrema fragilitat de la pell,
fins al punt que una abraçada o una
carícia pot danyar-la. Als afectats
se’ls formen butllofes i ferides per
tot el cos de per vida.
La cita començarà a les 19 h, amb
un espectacle familiar i l’actuació
d’un grup d’animació infantil. A
partir de les 21 h s’iniciarà el concert, amb les actuacions de Sanjosex, Eduard Canimas, The Absent,
Pau Brugada, Buena Onda, Minerva, Fina!, Gir i Mireia Vilalta. A més,
s’ha organitzat un sopar –hi haurà a
la venda tiquets a 8 euros–, la recaptació del qual, així com la del concert (8 euros per entrada anticipada
i 10 a taquilla), es destinarà a la Fundació DEBRA.e
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LO

LAURENT MARTIN «LO»

 Can Mario, Palafrugell. Pça
de Can Mario, 7.  Del 18 de
juny al 25 de novembre. H:
www.fundaciovilacasas.com

Es faria difícil parlar d'Oteiza
o de Julio González sense pensar el ferro, de Dan Flavin sense
tenir en compte la importància
dels fluorescents i dels neons o,
per exemple, de Joseph Beuys
sense considerar la seva relació
amb els materials orgànics; de
la mateixa manera, l'aventura
plàstica de Lo està indestriablement lligada a la utilització de la
canya de bambú per diverses
raons. En primer lloc, i flirtejant
amb certs aspectes propis de
l’art povera, la canya esdevé el
material humil que li permet alliberar la seva subjectivitat sense haver de retre comptes a cap
tradició artística anterior, com
ara la del ferro o la de la pedra.
La canya, de la mateixa manera

que els materials «recol·lectats», posseeix la dignitat inapel·lable de tot allò que existeix amb humilitat. Però, a més,
la curiosa morfologia de la canya li permet un segon alliberament: es tracta de la seva ductilitat, del seu caràcter esfèric, de
l'espai buit que conté, de la distància regular entre els nusos
de la seva tija. L'escultura realitzada en canya esdevé, d'aquesta manera, construcció paramusical i paranatural, síntesi entre
natura i cultura, principi del desenvolupament d'una imaginació
material (però també formal i figurativa) que té un caràcter essencialment poètic. I és que, en
darrera instància, l'artista no imposa res, no maltracta els materials, sinó tot el contrari, deixa
que ells mateixos dictin els
seus propis ritmes, en cerca els
espais que contenen, els disposa en el buit, els situa en l'espai
de la creació. | E. CAMPS

MIQUEL DURAN

JOSEP UCLÉS

MANEL BEA

Sant Pere, 1  Del 6 d’agost
al 25 de setembre. De dilluns
a divendres de 18 a 21 h. Festius de 12 a 14 h.

de Sant Joan de les Abadesses.
 Fins el 23 d’octubre.
De dilluns a dissabte d’10 a 14
h i de 16 a 19 h. Festius de 10
a 14 h.

de Guíxols. Carrer de l’Hospital, 3
 Del 3 de setembre al 15
d’octubre. Dijous, divendres i
dissabtes de 18 a 21 h.

 Galeria Patrick J. Domken,
Cadaqués. Horta d’en Sanés,
11.  Del 10 al 29 de setembre. Cada dia de 12 a 13.30 h i
de 17.30 a 21.30 h.

Qui era Manel Bea (Barcelona,
1934 - 1996)? Doncs algú que
va fer de la pràctica pictòrica, ni
més ni menys, que una aventura de caire vital. Les seves obres
més significatives —des de mitjans anys vuitanta en endavant— són una síntesi de recursos visuals: la utilització d’un
gran fons monocrom assenyalant que es tracta d’un paisatge
mental, el dibuix elèctric, quasi
automàtic, hereu de la millor escola surrealista, la incorporació
de textures i matèria informe,
tot plegat, conforma un itinerari
marcat per la honradesa dels
plantejaments, per la justesa
dels objectius i per la coherència global. | E. CAMPS

Allò que defineix a Quim Serrano (Blanes, 1952) no és una
pintura concreta, ni una sèrie de
treballs especialment reeixida,
sinó una determinada cosmovisió essencialment eclèctica:
creador d’espais i d’escenografies innat —com ho era, a la seva
manera, en Lluís Güell—, la seva
capacitat per modificar l’entorn
té molt a veure amb la fusió entre vida i art que caracteritza la
seva pròpia existència. En
aquest sentit, no ha d’estranyarnos que, salvant les distàncies,
hagi trobat en Goya el perfecte
interlocutor: l’exposició que presenta a la Galeria Patrick J. Domken suposa una relectura dels
«Caprichos». | E. CAMPS

 Ca L’Anita, Roses. Plaça de

És en l'actual context de pandèmia visual que tenen sentit
aventures pictòriques com la de
Miquel Duran (Vilabertran,
1954): la successió de capes
que conflueixen en la rica superfície de l’obra ens parlen d’un
temps pausat i madurat al taller,
lluny i a recer de les urgències
encarregades de reduir la nostra
percepció temporal a una dissort de present perpetu on només té sentit allò que s’esdevé,
sense filtres ni misteri, a la pantalla on naufraguen diàriament
el nostres ulls. Avui dia, pintar
com Miquel Duran, és un acte de
resistència. | E. CAMPS

 Espai Art l’Abadia. Monestir

Una de les bones notícies
d’aquest estiu és, sense cap
mena de dubte, la possibilitat
de retrobar a Sant Joan de les
Abadesses la mirada polièdrica i
inabastable de Josep Uclés (Badalona, 1952 – La Roca del Vallès, 2013), un artista capaç,
«malgrat la distància en el
temps —com afirma Glòria
Bosch—, de sorprendre’ns per la
unitat dels seus treballs dins un
diàleg de reciprocitat que transita per una espiral infinita». Pintura, sigui com sigui, rica en els
seus registres que transcendeix
els tòpics surrealistes a base
d’explorar espais de naturalesa
intel·lectual. | E. CAMPS

 Galeria JECSALIS, Sant feliu

SERRANO BOU

CASA DE CULTURA «CLARIANES DE BOSC» SERÀ UNA DE LES «EXPOSICIONS VIATGERES»

Recuperar la llum
VÍCTOR MASFERRER
Perfil biogràfic.

 Víctor Masferrer
va néixer a Barcelona (1980) tot i
que, amb només
cinc anys, va recalar a la Menorca
dels seus ancestres. Amb la majoria d’edat va tornar
al Principat per estudiar art i filosofia, dues disciplines que conviuen
sense conflicte en
la seva particular
mirada escultòrica.
Actualment, viu i
treballa al castell
de Medinyà, un espai ben anacrònic
per a un autor decididament contemporani.

 Casa de Cultura de Girona. Plaça de
l’Hospital, 6  Del 6 de setembre al 8
d’octubre. De dimarts a divendres d’11 a
20 h. Dissabtes d’11 a 18 h.
EUDALD CAMPS

Víctor Masferrer compta amb les
dues úniques característiques que, en
la proporció o equilibri que es vulgui,
haurien de singularitzar tota personalitat creativa que gosés anomenarse artística, és a dir, la intel·ligència i la
sensibilitat. En aquest sentit, el jurat encarregat d’escollir les exposicions viatgeres de la Diputació de Girona, no només va encertar sinó que també va evitar equivocar-se: detectar-lo enmig
d’un paisatge tirant a paupèrrim que
ha de suportar els dictats de polítics minúsculs, no deu ser fàcil. Amb tot, la
bona notícia és que s’ha tingut en
compte la densitat argumental i la
bellesa sòbria d’un projecte perfectament ancorat en la solidesa dels seus
plantejaments. Que l’artista estudiés ﬁlosoﬁa diu molt a favor seu: Masferrer
gestiona conceptes i ordena les coses
sense pròtesis metafísiques ni paranys
emocionals; tragina idees a la recerca

d’una llum primigènia; sap que res o
tot és el que sembla en funció de la nostra permeabilitat. Ras i curt: Víctor
Masferrer encaixa a la perfecció en
aquella tipologia d’artista que opta
per fer incursions periòdiques al sector de l’art amb la voluntat de mantenir certa distància proﬁlàctica o, per dirho d’una altra manera, la perspectiva
d’un oﬁci que, com tots, llangueix
sota el pes inﬂexible de la tecniﬁcació
impersonal.
L’humanisme de Masferrer és de ﬁliació teleològica i metalingüística.
Pensa i repensa quin és l’origen de les
seves imatges. Reconeix l’hipertròﬁa
del mercat. Salvant les distàncies, recorda una mica a aquella novel·la de
Jünger protagonitzada per dos botànics
que contemplen, atònits des del seu
penya-segat de marbre, la ﬁ del món:
descobrir que hi ha dues històries, la
nostra i la dels altres, deu ser l’inici de
dues menes de viatges radicalment
oposats. Pots fer com Epicur i plantar
ﬂoretes al teu jardí o matar-te com Sòcrates per no renunciar a la teva veritat. El que resta, enmig dels dos extrems, és un immens pantà palúdic on
la tònica ve marcada pel bregar amb el

E. CAMPS

fang. Un fang que també pot ser performatiu. Masferrer reivindica la possibilitat humana d’afaiçonar la matèria com a principi bàsic de resistència
enfront una realitat que, per deﬁnició,
ens resulta aliena. El «fer», en aquest
sentit, esdevé una forma de pensament: treballar amb les mans (enlloc
de conﬁar cegament en els nostres ulls)

és, paradoxalment, l’estratègia de la que
se serveix l’artista en un intent per rehabilitar la visibilitat. Una visibilitat que
no pot ser evident però si reveladora:
apareix en forma de clariana després
d’haver transitat llargament per la penombra d’un bosc frondós. O, en paraules de María Zambrano, la ﬁlòsofapoeta que reverbera rere tota l’exposi-
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ASSUMPCIÓ MATEU I
QUIM COROMINAS

 Canònica de Santa Maria

de Vilabertran. Monestir de
Vilabertran  Fins al 25 de
setembre. Horaris: www.bolit.cat
«Diàlegs. Pintura, música i
patrimoni és un cicle estival que
uneix tres puntals de la cultura:
la pintura, la música i el patrimoni», explicaven, ara fa tot just
un any, els responsables de la
iniciativa. Ni més ni menys: «En
el marc de la Canònica de Santa
Maria de Vilabertran on […] té
lloc la Shubertíada (un festival
internacional dedicat al món del
lied romàntic i a la música de
cambra), s’obre ara un cicle d’exposicions dedicat a la pintura
contemporània programat a
quatre mans entre el Bòlit, Centre d’Art Contemporani Girona i
l’Agència Catalana del Patrimoni
Cultural […] Aquesta primera

col·laboració entre ambdues entitats té com a objectiu convertir la Canònica de Santa Maria
de Vilabertran en un espai de
referència de la difusió de l’art
contemporani de Girona».
La primera experiència, protagonitzada per Montserrat Costa i
Jordi Martoranno, va ser engrescadora i, en certs aspectes, assenyalava una possible via a seguir, a saber, la que transiten diversos artistes no figuratius (en
el sentit de que practiquen un
art no narratiu) fàcilment agermanable amb l’abstracció característica de la música. L’elecció,
enguany, d’Assumpció Mateu i
de Quim Corominas (dos sòlids
valors de la pintura catalana) rebla en l’encert: des de posicionaments diversos, comparteixen amb l’art sonor la seva sensibilitat per la variació i el cromatisme, per la vida i els seus
ritmes més secrets. | E. CAMPS

COL·LECTIVA

COL·LECTIVA

RALPH BERNABEI

PIERRE D. LA

Ciutadans, 19.  Fins el 18
de setembre. De dilluns a dissabte de 10 a 20 h. Diumenges
i festius d’11 a 14 h.

ducentredumonde, Perpinyà. Avda. de la Grande Bretagne, 3.  Del 24 de juny al 25
de setembre. Tots els dies de
15 a 19 h. Festius obert.

lera. Carrer Francesc Ribera, 22.
 Del 20 d’agost al 19 de setembre. De dimarts a diumenge de 18.00 a 21.30 h.

d’Empordà. Carrer de ponent,
25  Del 10 de setembre al
15 d’octubre. De dilluns a divendres d’11.30 a 13.30 h i de
17 a 20 h. Dissabtes tarda de
17 a 20 h.

 CaixaForum, Girona. Carrer

Aquesta exposició parla de
l’excepcionalitat creativa d’algunes persones amb Trastorns de
l’Espectre de l’Autisme. L’objectiu, en aquest sentit, seia
«transmetre la fascinació per algunes de les seves creacions,
en què la imaginació desbordant, el sentit de la composició i
la minuciositat es relacionen
amb la idea d’ordre». Amb tot,
no s’aspira a explicar la complexitat de l’autisme: presenta la
creació artística com una eina
de comunicació extraordinària,
un llenguatge universal que
permet estimular i desenvolupar les capacitats personals
més enllà del llenguatge parlat
o escrit. | E. CAMPS

 Espai d’Art Àcentmètres-

No es tracta d’una altra
«col·lectiva d’estiu» per diverses raons. La primera i més important rau en l’excusa escollida. O, potser millor, en la seva
absència: els responsables del
centre d’art contemporani de
Perpinyà n’han tingut prou agafant les primeres dues lletres de
l’abecedari a l’hora de seleccionar els artistes que l’integren,
és a dir, que la confiança en la
coherència del seu fons els ha
permès la temeritat de prescindir de les habituals excuses camuflades rere les més diverses
pròtesis conceptuals. | E. CAMPS

 Galeria d’Art Horizon, Co-

La contemplació en directe,
l’any 2010, de la muntanya Niesen a Suïssa, va provocar una
impromta poderosa en la memòria de Ralph Bernabei (Nova
York, 1955) que no ha deixat de
reverberar. Al final, la imatge de
l’enorme volum i el seu reflex
aquàtic ha esdevingut el fil conductor de la darrera proposta
d’aquest artista instal·lat des de
fa anys a Colera: el resultat són
obres on l’espectre rocós dialoga amb els nombrosos recursos
plàstics de l’autor, començant
per les taques orgàniques de
color i acabant pels traços de dibuix carregats d’energia i musicalitat. Una proposta rica i interessant. | E. CAMPS

 Espai Tònic, La Bisbal

Pedro Perún (Zaragoza,
1969) és pierre d. la i a la inversa. Fundador del mític grup
Écrevisse, viu des de l’any 2011
a Girona. Actualment s’encarrega de programar les exposicions
per a l’(A)parador de la Llibreria
22. També forma part de l’Associació ad’Art. L’exposició que
present a l’Espai Tònic de La
Bisbal suposa una oportunitat
única, segons els seus organitzadors, «per reprendre el fil de
la seva obra, després de portar
un temps dedicant-se a donar
visibilitat a obres d’altres artistes». | E. CAMPS

E. CAMPS

A PARTIR D’AVUI I FINS DIUMENGE, L’ART D’ACCIÓ S’APODERA DE
LES ESCAULES I DE LA GALERIA DOLORS VENTÓS DE FIGUERES

Torna La Muga Caula
FRANZISCA SIEGRIST

Homenatge a
Ben Patterson
 La sobtada
mort d’un dels
fundadors del moviment Fluxus (i
autor del cartell
d’enguany) ha reorientat l’ànima
del certamen afirmant-ne el seu tarannà dadaista.

XII LA MUGA CAULA

 Les Escaules d’Empordà i Galeria

ció de Masferrer: «La clariana del bosc
és un centre on no sempre és possible
entrar; des del llindar se la mira i la presència d’algunes petjades d’animals no
ajuda a fer aquest pas. És un altre regne que una ànima habita i guarda […]
No s’han de cercar (aquestes clarianes).
No s’ha de cercar. És la lliçó immeditada de les clarianes del bosc: no s’ha

d’anar a cercar-les, ni tampoc esperar
res d’elles». Per això Masferrer, en darrera instància i malgrat el seu equipatge
conceptual, pot treballar de manera intuïtiva: perquè, en lloc de buscar productes determinats, es limita a deixar
que les imatges se’ns manifestin a través de la magniﬁcència del seu aparèixer lluminós.

Dolors Ventós de Figueres. Calçada
dels Monjos, 26.  Fins al 25 de setembre (exposició). Horaris a
www.lamugacaula.cat
EUDALD CAMPS

No s’arriba a fer dotze edicions de res
(i menys d’un festival dedicat a l’art
contemporani) si no és des del talent
i la perseverança. En aquest sentit, La
Muga Caula segueix creixent. L’objectiu, expliquen els seus responsables, és

arribar al públic mitjançant cinc formats o àmbits d’actuació: «A través de
les accions BE (Breu i Espontani) d’un
minut (format Fluxus) d’avui divendres,
les accions consecutives del dissabte,
de 20 minuts aproximadament (format
internacional propi de la majoria de
festivals), les accions duracionals-simultànies de 2 hores de durada del diumenge al mati, així com les seves expressions plàstiques a l’exposició Refugi Dadà de la Galeria Lola Ventós».
Una cita imprescindible capaç d’atreure artistes internacionals.
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Agenda i Cartellera
Mercats
Besalú, Caldes de Malavella,
Campdevànol, Castelló d'Empúries, Girona, Hostalric, Lloret de
Mar, Palamós, Pals i Verges.

Lletres
GIRONA
Presentació  A les 7 de la tarda
a la Llibreria 22, presentació del
llibre «Bèsties», de Joan Santanach. Intervindran: Carles Duarte,
poeta / Maite Muns Cabot, editora
i poeta i l’autor Joan Santanach.

Tallers
GIRONA
Bricolatge  A les 5 de la tarda a
l’espai els Químics taller sobre
bricolatge, fusteria i pintura.

Congressos
GIRONA
Tecnologia  Al llarg del dia a
l’edifici PII de l’Escola Politècnica
Superior Congrés Cyberweek.
L'objectiu principal d'aquest congrés és apropar les noves tecnologies a l'empresa gironina promovent el talent i la transferència de
tecnologia entre el món acadèmic
i el professional.

Gastronomia
TOSSA DE MAR
Cim i Tomba Fins el 30 de setembre campanya de la cuina del
Cim i Tomba amb la participació
dels restaurants: Bahia, Ca la Carme, Can Carlus, Can Pini, Capri,
Castell Vell, el Petit de Can Carlus,
L’Ajustada, La Cuina de l’Àvia,
Mesre d’Aixa, Minerva, Sa Barca,
Santa Marta, Tursia, Víctor i Victòria.

Exposicions
BANYOLES
Exposició  El Museu Darder
de acull, de forma permanent,
l’Espai d’Interpretació de l’Estany, un equipament museístic
de nova generació, equipat amb
les tecnologies més modernes i
amb un discurs expositiu innovador. Una mirada al passat, al
present i al futur de les ciències
naturals.
- També de forma permanent
es pot visitar, a l’espai del soterrani del Museu Darder, una
col·lecció que ens permet entendre i recrear com era la visió
que al s. XIX i principis del s. XX
es tenia de les ciències naturals.
Més informació a: www.museusdebanyoles.cat
BEGUR
Exposició  La sala d’exposicions del Centre Cultural Escoles
Velles de Begur acull fins el
proper 10 de setembre l’exposició «Cercant honra i profit. Els

oficis indians». La mostra està
formada per 10 lones, que expliquen temes diversos, com el
cafè, el tabac, el corall, la ramaderia, els llumins, el rom Bacardi o el sidral Mundet, sense oblidar el tema dels esclaus o de la
formació dels mariners.
CAMPRODON
Exposició  El Monestir de
Sant Pere de Camprodon acull,
fins el pròxim dia 11 de setembre, l’exposició L’absència, amb
obres del pintor camprodoní
Manel Surroca i Claret, en motiu
del centenari del seu naixement.
La mostra té com a objectiu
custodiar Manel Surroca amb
aquells artistes que el van
acompanyar en la seva formació
i producció. Per aquest motiu,
en aquesta exposició també hi
són presents obres del seu germà, Anton Surroca, el seu pare,
Jacint Surroca, mestres com Darius Vilàs, Joaquim Claret, Frederic Marès, Josep Morell, membres del Grup Lais com Ramon
Rogent, Santi Surós, Enric Planasdurà, Maria Jesús de Sola i
també de la seva principal influència, Joan Ponç.

museus, mostra a través d’imatges, audiovisiuals, objectes i maquetes, un recorregut pels diferents paisatges i les indústries
de l’Empordà ja des del s. XVIII.
Es podrà visitar en horari del
museu fins l’1 d’octubre.

AVUI DESTAQUEM

Exposició  En sis diferents espais del municipi es pot visitar
aquesta instal·lació exterior que
vol donar a conèixer com era
abans el territori on es va construir la urbanització d’Empuriabrava, així com les característiques d’aquesta marina residencial que la fan única al món. Es
pot visitar durant tot el dia fins
el pròxim 31 d’octubre.

Palafrugell

Exposició de gravats «El fum
imprès» al Museu del Suro
 Fins el pròxim 24 de setembre es pot visitar al Museu del Suro de
Palafrugell l’exposició «El fum imprès», que recupera la història del
tabac cubà a través de la col·lecció de vitoles, etiquetes, caixes d'havans i altres elements litogràfics de la indústria tabaquera cubana.

CASTELL D’ARO
Exposició  Segona exposició
d’estiu a les sales municipals
d’art del Castell de Benedormiens de Castell d’Aro, amb de
45 obres pictòriques d’Artigau,
que donen una visió panoràmica
de més de cinc dècades de trajectòria artística. Es pot visitar fins
el 17 de setembre (de dimarts a
divendres 18-21 h i caps de setmana i festius 11-13 h i 18-21 h),
en entrada lliure i gratuïta.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Exposició  El Museu de la
Ciència i la Tècnica de Catalunya
- La Farinera, acull de forma
permanent una exposició que
incorpora tota una sèrie de suports a la visita: maquetes, audiovisuals, mostres... que permeten conèixer d'una manera
amena i experimental els diversos continguts del museu. Així,
es poden veure les seccions «De
molí fariner a Farinera», «La
font d’energia», «El blat, la farina i el pa» i «El procés productiu». Per a més informació i horaris, visiteu el web del museu:
www.ecomuseu-farinera.org

Els actes per publicar a l’agenda s’han d’enviar
amb 72 hores d’antelació com a mínim a l’adreça
de correu fets.diaridegirona@epi.es

BÒLIT

Girona

Exposició «Sortir-se de la línia»
 El Bòlit_LaRambla, Sala Fidel Aguilar acull, fins el pròxim 11 de setembre, l’exposició «Sortir-se de la línia». Amb el comissariat de Rita
Andreu, la mostra desplega als dos espais expositius del Bòlit els
projectes d’Irene Bou, Azahara Cerezo, Anna Dot, Enric Farrés Duran, Mireia Ferron, Francesc Ruiz Abad, Irene Solà i Damià Vives i
s’escampa per la ciutat a través d’un recurs educatiu.

DARNIUS
Exposició  La Sala d'Exposicions Municipal de Darnius acull,
fins el pròxim 31 de desembre,
l’exposició del centenari de Josep Maria Gironella. Oberta
cada dia fins el 16 de setembre,
quan es podrà visitar només els
dissabtes, diumenges i festius
de 12 a 14h. i de 16:30 a 20h.
EL PORT DE LA SELVA
Exposició  Fins l’11 de setembre, la sala d’exposicions
del carrer Major acull «Gisela Una nina diferent de les altres».
Horari de visites: de dimarts a
diumenge de 18 h a 21 h.
EMPURIABRAVA
Exposició  A l’Ecomuseu-Farinera, es pot visitar l’exposició
«Empordà Industrial». Aquesta
mostra, fruit de 2 anys de recerca i de la col·laboració de tres

Torroella de Montgrí

Exposició «Clarianes de bosc»
El Museu de la Mediterrània acull, fins al 23 d’octubre, l’exposició «Clarianes de bosc», de Víctor Masferrer. Masferrer reflexiona sobre la relació
de l'ésser humà amb l'entorn natural a través d'un procés de treball molt
personal: planta càmeres de fotografia al bosc per extreure'n imatges de
llarga exposició que documentin el pas del temps.

FIGUERES
Exposició  El Museu de la Tècnica de l’Empordà acull, de forma permanent, una exposició
de peces que formen part del
fons del mateix museu, i és una
de les millors col.leccions dedicades a les màquines que simbolitzen el temps de la Revolució
Industrial. Horari: De dimecres a
dissabte de 10 h a 13 h i de 16 h a
19 h. Diumenges de 10.30 h a 13
h. Dimarts de 16 h a 19 h.
Exposició  Fins el 24 de setembre, el Museu de l’Empordà
acull l’exposició «Fort, el temps
no importa». Joaquim Fort de
Ribot (1924-2005) fou un personatge discret que va preferir de
quedar sempre en un segon terme. És sobretot conegut per les
fotografies que va fer durant els
anys cinquanta i seixanta en
companyia del seu amic, el farmacèutic Alexandre Deulofeu i
que il·lustren els seus llibres sobre l'Art romànic. Aquesta mostra vol donar a conèixer al gran
públic aquesta producció fotogràfica de naturalesa eclèctica.
Exposició  El Museu del Joguet de Catalunya presenta «La
gran aventura del Cacaolat»,
una exposició sobre una marca
pionera al món en la producció
industrial del batut de cacau i
que ha sabut elaborar elaborar
un producte de gran qualitat,
singular, únic i inimitable. Té 84
anys d'existència i ha viscut els
grans esdeveniments històrics
del nostre país (la Guerra Civil,
la postguerra i les crisis econòmiques) i forma part de l'imaginari col·lectiu de diferents generacions de casa nostra. Aquesta
exposició presenta materials i
documents inèdits i també fotografies originals i envasos recopilats durant més de trenta anys
de recerca. Es podrà visitar fins
el pròxim 1 d’octubre.
GIRONA
Exposició  El Museu d’Art de
Girona acull, fins el pròxim 1
d’octubre, l’exposició «Prudenci
Bertrana, pintor». Amb motiu de
la celebració de l’Any Bertrana,
el museu gironí dedica aquesta
àmplia exhibició que mostra el
vessant artístic d’un dels escriptors més destacats del Modernisme i recull bona part de la
seva obra pictòrica: dibuixos,
il·lustracions, retrats i paisatges.
Exposició  Fins el 5 de novembre es podrà visitar al Museu d’Art de Girona, l’exposició

«Assemblea Democràtica d’Artistes de Girona (ADAG). Autoorganització, lluita simbòlica i
pràctica social, 1976-1978». Es
tracta d’una mostra en homenatge al col·lectiu ADAG, que va
representar una de les principals experiències organitzatives
i d’acció política antifranquista
del món artístic a Catalunya i a
l’Estat espanyol.
Exposició  Al Museu del Cinema es pot visitar «Llum! La llanterna màgica i la imatge digital.
Complicitats entre els segles XIX
i XXI». Aquesta mostra, a més de
divulgar la llanterna màgica a
través dels fons del Museu del
Cinema, també vol suggerir al
visitant algunes complicitats
que, malgrat les distàncies, trobem entre aquest espectacle
precinematogràfic i els usos de
la imatge digital. Fins al 28 de
gener de 2018.
Exposició  El Caixa Forum Girona acull, fins al 10 de setembre, «Accés directe: Paisatges
tòxics». La mostra ofereix la
oportunitat de veure juntes, una
petita selecció d'obres d'aquests
dos grans creadors, a través de
litografies, en el cas de Joan
Brossa, i de fotografies, en el
cas de Chema Madoz. Els dos artistes exploren la ironia, l'associació, la descontextualització i
el valor de l'objecte com a llenguatge generant imatges sorprenents, desconcertants, transgressores i màgiques; en definitiva, poètiques.
Exposició  El Bòlit_LaRambla,
Sala Fidel Aguilar acull, fins el
pròxim 11 de setembre, l’exposició «Sortir-se de la línia». Amb
el comissariat de Rita Andreu, la
mostra desplega als dos espais
expositius del Bòlit els projectes
d’Irene Bou, Azahara Cerezo,
Anna Dot, Enric Farrés Duran,
Mireia Ferron, Francesc Ruiz
Abad, Irene Solà i Damià Vives i
s’escampa per la ciutat a través
d’un recurs educatiu.
Exposició  Coincidint amb el
centenari de la mort de Fidel
Aguilar la Casa Pastors acull
l’exposició «Un meteorit fugaç:
Fidel Aguilar (1894-1917)». Es
tracta d’una mostra que examina l’aportació singular que va
representar la seva obra en el
context de l’art català de principis del segle XX. L’exposició presenta més de tres-centes escultures, dibuixos, ex-libris i talles
en fusta o pedra –amb un gran
nombre d’obres desconegudes o
inèdites– a més de relleus i motius ornamentals. Es podrà visitar fins el 10 de setembre, de
dimarts a diumenge, d’11 a 18 h.
Dilluns tancat.
Exposició  El Museu d’Història
dels Jueus acull de forma permanent una exposició sobre la
història de la comunitat jueva.
Està dividada en diversos àmbits: Festivitats i tradicions; El
cicle de la vida; Els calls; La diàspora; La sinagoga; El cementiri;
L'herència cultural; El pa de
cada dia; La coexistència de cultures i La societat conversa i la
inquisició. Per a més informació
contacteu amb el museu al telè-

fon 972 216 761 o a l’adreça callgirona@ajgirona.cat
Exposició  Fins al 22 de setembre, el Museu d’Arqueologia
de Catalunya a Girona (Sant
Pere de Galligants), acull la mostra «El Geni Culinari: innovacions que marquen la nostra cuina». Aquesta exposició té com a
objectiu mostrar les restes arqueològiques des de la perspectiva culinària. L'alimentació és
un tema que desperta cada cop
més l'interès de la societat, tant
pel que fa a la qualitat del que
mengem com a la creativitat
gastronòmica i al component
identitari de la nostra cuina, que
es manifesta especialment en la
revifada i la recuperació de la
cuina tradicional.
LA BISBAL D’EMPORDÀ
Exposició  Fins el proper 18
de setembre, el Terracotta Museu acull l’exposició «Tano Pisano: Ceràmica». Aquesta mostra
vol esdevenir una retrospectiva
del treball en ceràmica realitzat
per l’artista italià de reconeixement internacional, Tano Pisano. Una obra que ha elaborat
amb l’assessorament i l’estreta
col·laboració d’artistes, artesans
i ceramistes de la Bisbal d’Empordà i comarca.
Exposició  Al Castell Palau, exposició «No tocar» de José Luis
Castaño. Fins al 8 d’octubre.
LA JONQUERA
Exposició  El Museu Memorial de l’Exili acull, fins al pròxim 29 d’octubre, l’exposició
«El Món dels Vencedors» d’Ignasi Prat. En aquesta exposició, comissariada per Àlex Brahim,
l’artista porta a terme una mena
de cartografia del poder franquista mitjançant el retrat de les
estances dels seus principals jerarques. Estetització del poder,
feixisme petri, impunitat, desaparició del relat dels vençuts
són algunes de les qüestions
que evoca aquest suggeridor
treball fotogràfic.
L’ESCALA
Exposició  El Museu de l’Anxova i de la Sal acull de forma permanent una exposició que mostra un recorregut temàtic sobre
la història de la pesca i la salaó al
municipi de l'Escala, des dels
seus inicis, així com la procedència i la textura dels diferents tipus de sal, en comerç marítim, la
importància dels alfolins i dels
usos de la sal en l'alimentació i
en l'imaginari popular, a més
d’altres aspectes de la tradició.
Horari: De dilluns a dissabte de
10 h. a 13 h. i de 17 h a 20 h. Diumenges de 10 h a 13 h.
Exposició  El Museu de l’Anxova i la Sal acull, fins al proper
31 de desembre, l’exposició
«Una mar de vinyes». El conreu
de la vinya en els pobles de l’entorn del Montgrí era practicat
des de la més remota antiguitat.
Fenicis, grecs i romans escamparen per la Mediterrània les excel·lències del vi. Un element
que era present a tots els àpats,
no només com a beguda, sinó
com a aliment per l’aportació
calòrica.
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Agenda i Cartellera
Mercats
Amer, Banyoles, Begur, Cassà
de la Selva, Llançà, Maçanet de
la Selva, Salt, Sant Antoni de
Calonge, Sant Pere Pescador,
Sarrià de Ter i Vilablareix.

Donació sang
AIGUAVIVA
Campanya De les 6 de la tarda
a les 9 del vespre, al pavelló polivalent, campanya de donació voluntària de sang.
SANTA CRISTINA D’ARO
Campanya De les 6 de la tarda
a les 9 de la nit a la sala d’exposicions de «la Caixa» campanya de
donació voluntària de sang.

Lletres
GIRONA
Contes A les 6 de la tarda a la
la de primera lectura de la biblioteca Carles Rahola sessió de contes.

Tallers
GIRONA
Ràdio A les 5 de la tarda als
Químics Espai Jove taller de producció de ràdio.

Inauguracions
FIGUERES
Exposició Al centre cívic Can Xirau obertura de l’exposició Disset
mirades a dotze mesos.
GIRONA
Exposició A les 7 de la tarda al
centre cívic del barri vell-Mercadal inauguració de l’exposició de
Quim Moreta.

Jornades
PALAMÓS
Formació A les 9 del matí a la
Cambra de Comerç jornada de
formació sobre l’e-commerce.

Gastronomia
TOSSA DE MAR
Cim i Tomba Fins el 30 de setembre campanya de la cuina del
Cim i Tomba amb la participació
dels restaurants: Bahia, Ca la Carme, Can Carlus, Can Pini, Capri,
Castell Vell, el Petit de Can Carlus,
L’Ajustada, La Cuina de l’Àvia,
Mesre d’Aixa, Minerva, Sa Barca,
Santa Marta, Tursia, Víctor i Victòria.

Visites
L’ESCALA
Empúries El criptopòrtic de la
Domus dels mosaics és un espai
subterrani i cobert ubicat sota la
superfície del peristil, el jardí
principal d'aquesta gran casa
romana. Horaris de visita guiada: De dilluns a divendres de
12.30 a 13.30h, Dissabtes i diumenges : de 12h a 13h i de 13h a
14h. Durada: 1h Preu: 3€ /persona ( No inclou l'entrada al jaciment. Menors de 5 anys gratuit).
Visita guiada i projecció en català. Aforament limitat a 25 perso-

nes per sessió. Es recomana reserva prèvia al telèfon 972 77 59
76 o al correu reservesempuries@gencat.cat
La Casa dels Mosaics de la ciutat romana d’Empúries és una
de les millors conservades del
conjunt arqueològic i constitueix
un dels elements icònics del jaciment per les seves grans dimensions i pel fet de conservar, in
situ, un magnífic conjunt de mosaics originals romans. La visita
a la Casa dels Mosaics s’incorpora a la visita guiada de les cases
romanes que es realitzarà els
matins de dilluns a diumenge.
OGASSA
Visita a la Conca Minera 
Tots els dissabtes, diumenges i
festius, visites guiades a la Conca MInera d’Ogassa. Primera
sortida: a les 10 del matí, segona sortida: a les 12 del migdia.
OLOT
Visita al volcà  Des de l’oficina de turisme d’Olot es proposa
cada diumenge al matí una visita guiada al volcà del Montsacopa. Es tracta d’una passejada,
assequible a tothom i d’una hora
i mitja de durada, que ens portarà fins al capdamunt d’aquest
volcà. Durant el recorregut es
faran diverses parades en llocs
d’interès. Punt de sortida: oficina de turisme d’Olot (C/ Francesc Fàbregas, 6). Hora de sortida: 12:00h. Preu: 2.50€ per persona. Menors de 6 anys gratuït.
Més informació a: tel 972 26 01
41 o turisme@olot.cat
PALAMÓS
Castell de Sant Esteve  Palamós organitza diverses visites
guiades al Castell de Sant Esteve
de Mar. Situat en un indret privilegiat sobre la platja de la Fosca,
amb vistes a la façana marítima
de la vila de Palamós. La visita
guiada ofereix les claus per entendre la història del castell des
dels seus orígens, interpretar la
seva estructura a partir de les
restes consolidades i comprendre les diferents funcions que va
complir. La visita és gratuïta
però cal una inscripció prèvia al
Museu de la Pesca. Per a més informació sobre dates de la visita
i reserves prèvies, truqueu al telèfon 972 600 424.
Llotja del peix Cada divendres, a 2/4 de 5, a les 5 i a 2/4 de
6, visita guiada a la subhasta del
peix de la llotja de Palamós. 1,5€
/ pax. Places limitades. Amb inscripció prèvia al Museu de la
Pesca, telèfon 972 600 424.

AVUI DESTAQUEM

GIRONA

Presentació del llibre «La casa de
la frontera» de Rafael Vallbona
 La Llibreria 22 de Girona acull aquesta tarda la presentació del llibre La casa de la frontera de Rafael Vallbona. L’acte, que començarà
a les set de la tarda, anirà a càrrec del periodista i escriptor Martí Gironell. La casa de la frontera és un establiment situat al barri de la
duana de Puigcerdà, al bell mig de la ratlla amb França. Des del
1892, quan dos cerdans la van comprar per instal·lar-hi un hostal
que pertany a la família Grau.

Torroella de Montgrí

Exposició «Clarianes de bosc»
al Museu de la Mediterrània
El Museu de la Mediterrània acull, fins al 23 d’octubre, l’exposició «Clarianes de bosc», de Víctor Masferrer. Masferrer reflexiona sobre la relació
de l'ésser humà amb l'entorn natural a través d'un procés de treball molt
personal: planta càmeres de fotografia al bosc per extreure'n imatges de
llarga exposició que documentin el pas del temps. Amb aquesta acció pretén situar-se a la frontera d'allò orgànic i en transformació.

RIPOLL
Monestir  El Monestir de Ripoll i el Centre d’Interpretació
proposen visites guiades al conjunt monàstic de Santa Maria de
Ripoll, amb l’objectiu de descobrir la història del bressol de Catalunya, gaudint d’una fascinant
descoberta d’aquest espai tan
emblemàtic. Cada diumenge, a
2/4 d’11 del matí. Informació i
reserves: al telèfon 972 70 45 56
/ a l’adreça de correu electrònic:
reserves@terradecomtes. cat
ROSES
Ciutadella  Obert cada dia de
dilluns a diumenge, de 10 a 20
h. Més informació i reserves al
tel. 972 15 14 66 o
patrimoni@roses.cat
- Visites guiades «Passejades
d'historia». Diàries. Consulteu
horaris i idiomes a
www.roses.cat. Preu: 5 €, menors de 7 anys, gratuït.
- Activitats familiars autoguiades: «La motxilla d’en Milfulles».
L’arbre més gran de La Ciutadella ajudarà a descobrir com vi-

Els actes per publicar a l’agenda s’han d’enviar
amb 72 hores d’antelació com a mínim a l’adreça
de correu fets.diaridegirona@epi.es
vien i a què jugaven els nens
grecs i romans, els monjos i els
soldats. Activitat lliure en horari
d’obertura de La Ciutadella (en
català i castellà). Preu de lloguer
de la motxilla: 3 €
- «Safari al museu». Joc de pistes per trobar els animals amagats dins el museu de La Ciutadella. Tot un safari: us proposem
gaudir-ne en família. Activitat
lliure en horari d’obertura de
l'espai (en català i castellà).
Preu de lloguer del joc: 3 €
- «Aniversaris culturals». Per a
nens i nenes fins a 8 anys: celebra el teu aniversari cultural
amb en Gromec, el gat de la Ciutadella, i els seus amics titelles!
Per a nens i nenes de 8 a 12
anys: Gimcana a la Ciutadella, la
Màquina del Temps. Preu: 8 €
per nen i 120 € per grup inferior
a 15 nens.
Castell trinitat  Obert cada
dia, de dilluns a diumenge, de 17
a 22 h.
- Visites guiades «Un mirador
fortificat»: 17.30, 18.30 i 19.30,
visites en català, castellà i francès. Preu: 5 €, menors de 7 anys,
gratuït. Més informació i reserves al tel. 972 15 14 66 o patrimoni@roses.cat
- Activitats familiars autoguiades: El joc del castell. Joc de pistes per descobrir els enigmes
del castell i els enigmes dels que
hi van viure. Una activitat familiar per fer amb amics. Activitat
lliure en horari d’obertura del
castell (en català i castellà). Lloguer del joc: 3 €
ST. JOAN DE LES ABADESSES
Comte Arnau  Visita guiada al
Museu del Comte Arnau de
Gombrèn, al Castell de Mataplana i visita lliure al Centre d’Interpretació del Mite del Comte
Arnau de Sant Joan de les Abadesses. Una opció per descobrir
la història d’un dels grans mites
de Catalunya. Es porta a terme
l’últim diumenge de cada mes, a
les 11 del matí. Informació i reserves: telèfon: 972 70 45 56 /
mail:
reserves@terradecomtes.cat
La Joia del romànic  Visita al
Monestir de Sant Joan de les
Abadesses i a la Vila Vella. Visitareu un dels monuments més
importants del romànic català i
descobrireu la Vila tot resseguint la seva història i les seves
llegendes i tradicions. Horaris:
cada dissabte a les 16.30 h. Punt
de trobada davant l’Oficina de
turisma, al Palau de l’Abadia. Informació i reserves: telèfon: 972
70 45 56 / reserves@terradecomtes.cat
SANTA CRISTINA D’ARO
Monestir Solius  Cada dia, de
les 11 del matí a 2/4 d’1 del migdia, i de les 3 a 2/4 de 6 de la
tarda, es pot visitar al Monestir
de Solius l’exposició de diorames.

Convocatòries

Castelló d’Empúries

Exposició permanent al Museu de
la Ciència i la Tècnica, La Farinera
 El Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya - La Farinera,
acull de forma permanent una exposició que incorpora tota una
sèrie de suports a la visita: maquetes, audiovisuals, mostres... que
permeten conèixer d'una manera amena i experimental els diversos continguts del museu. Per a més informació i horaris, visiteu el
web del museu: www.ecomuseu-farinera.org

CASTELL-PLATJA D’ARO
Concurs de Còmic  Setzena
edició del Concurs de Còmic de
Castell-Platja d’Aro, convocat
per l’Ajuntament de la mà de la
Biblioteca Mercè Rodoreda,
obert a tothom que es divideix
en dues categories: infantis i joves (9-16 anys) i adults (a partir
de 17 anys). El termini de presentació d’originals és del 13 al
25 de novembre de 2017. Els premis, valorats en conjunt en 1.750
euros, es lliuraran durant el mes
de desembre d’enguany al Castell de Benedormiens de Castell

d’Aro, i l’exposició pública de les
obres participants al concurs
serà del 2 al 31 de gener de
2018, a la mateixa biblioteca.

Oci
GIRONA
Senderisme  El Consell Comarcal del Gironès i el Centre de
Visitants organitzen durant tot
l’any rutes de senderisme guiades per membres de l’Associació
de Guies de Natura Gironès.
L’oferta de rutes és diversa i
amb diversos nivells. Cal fer reserva prèvia al telèfon 636 96
67 05 (de l’associació) o al Centre de Visitants: 972 011 669. El
preu de cada sortida és de 3 €
per persona (gratuït per als menors de 12 anys). Les sortides
són a les 10 del matí i cada ruta
té una durada aproximada de
3,5 hores. Per consultar el programa de rutes podeu visitar el
web: www.turismegirones.cat
RIUDELLOTS DE LA SELVA
Fundació Mona  Visites a la
Fundació MONA per descobrir
els secrets dels primats. Visita
guiada de dues hores de durada
i per a totes les edats. Visita
Ximpàtica per famílies amb mainada entre 4-12 anys, visites
guiades per Adults. Tots els
caps de setmana. Aforament limitat. Més informació i reserves
trucant al telèfon 972 477 618.

Exposicions
BANYOLES
Exposició  El Museu Darder
de acull, de forma permanent,
l’Espai d’Interpretació de l’Estany, un equipament museístic
de nova generació, equipat amb
les tecnologies més modernes i
amb un discurs expositiu innovador. Una mirada al passat, al
present i al futur de les ciències
naturals.
- També de forma permanent
es pot visitar, a l’espai del soterrani del Museu Darder, una
col·lecció que ens permet entendre i recrear com era la visió
que al s. XIX i principis del s. XX
es tenia de les ciències naturals.
Més informació a: www.museusdebanyoles.cat
CALDES DE MALAVELLA
Exposició  El Balneari Vichy
Catalán de Caldes de Malavella
acull, fins el 7 d’octubre vinent,
l’exposició de pintures «Visceral», de Georgina Misser.
CALONGE
Exposició Al Castell de Calonge, exposició «La Vall dels Enginys» d’Abel Pérez Mainegra i
Douglas Darnís Pérez Castro.
Fins el 24 de setembre.
CASTELL D’ARO
Exposició  Segona exposició
d’estiu a les sales municipals
d’art del Castell de Benedormiens de Castell d’Aro, amb de
45 obres pictòriques d’Artigau,
que donen una visió panoràmica
de més de cinc dècades de trajectòria artística. Es pot visitar fins
el 17 de setembre (de dimarts a
divendres 18-21 h i caps de setmana i festius 11-13 h i 18-21 h),
en entrada lliure i gratuïta.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Exposició  El Museu de la
Ciència i la Tècnica de Catalunya
- La Farinera, acull de forma
permanent una exposició que
incorpora tota una sèrie de suports a la visita: maquetes, audiovisuals, mostres... que per-

meten conèixer d'una manera
amena i experimental els diversos continguts del museu. Així,
es poden veure les seccions «De
molí fariner a Farinera», «La
font d’energia», «El blat, la farina i el pa» i «El procés productiu». Per a més informació i horaris, visiteu el web del museu:
www.ecomuseu-farinera.org
DARNIUS
Exposició  La Sala d'Exposicions Municipal de Darnius acull,
fins el pròxim 31 de desembre,
l’exposició del centenari de Josep Maria Gironella. Oberta
cada dia fins el 16 de setembre,
quan es podrà visitar només els
dissabtes, diumenges i festius
de 12 a 14h. i de 16:30 a 20h.
EMPURIABRAVA
Exposició  A l’Ecomuseu-Farinera, es pot visitar l’exposició
«Empordà Industrial». Aquesta
mostra, fruit de 2 anys de recerca i de la col·laboració de tres
museus, mostra a través d’imatges, audiovisiuals, objectes i maquetes, un recorregut pels diferents paisatges i les indústries
de l’Empordà ja des del s. XVIII.
Es podrà visitar en horari del
museu fins l’1 d’octubre.
Exposició  En sis diferents espais del municipi es pot visitar
aquesta instal·lació exterior que
vol donar a conèixer com era
abans el territori on es va construir la urbanització d’Empuriabrava, així com les característiques d’aquesta marina residencial que la fan única al món. Es
pot visitar durant tot el dia fins
el pròxim 31 d’octubre.
FIGUERES
Exposició  El Museu de la Tècnica de l’Empordà acull, de forma permanent, una exposició
de peces que formen part del
fons del mateix museu, i és una
de les millors col.leccions dedicades a les màquines que simbolitzen el temps de la Revolució
Industrial. Horari: De dimecres a
dissabte de 10 h a 13 h i de 16 h a
19 h. Diumenges de 10.30 h a 13
h. Dimarts de 16 h a 19 h.
Exposició  Fins el 24 de setembre, el Museu de l’Empordà
acull l’exposició «Fort, el temps
no importa». Joaquim Fort de
Ribot (1924-2005) fou un personatge discret que va preferir de
quedar sempre en un segon terme. És sobretot conegut per les
fotografies que va fer durant els
anys cinquanta i seixanta en
companyia del seu amic, el farmacèutic Alexandre Deulofeu i
que il·lustren els seus llibres sobre l'Art romànic. Aquesta mostra vol donar a conèixer al gran
públic aquesta producció fotogràfica de naturalesa eclèctica.
OLOT
Exposició  El Museu dels
Sants acull, fins el 28 de gener,
l’exposició «Creences i religions.
Llibertat, diversitat i conflicte».
Es tracta d’una mostra que reflexiona sobre la diversitat de
creences a través de testimonis,
textos explicatius i peces d’art. A
més d’un àmbit introductori on
es plantegen les creences com
allò inherent a l’ésser humà i
com un patrimoni immaterial,
l’exposició s’estructura en tres
àmbits titulats: silencis, paraules i crits.
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Agenda i Cartellera
Mercats
Amer, Banyoles, Begur, Cassà de
la Selva, Llançà, Maçanet de la
Selva, Salt, Sant Antoni de Calonge, Sant Pere Pescador, Sarrià de Ter i Vilablareix.

Conferències
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Divulgació A les 7 de la tarda a
la biblioteca Octavi i Margarit
conferència sobre els valors naturals del fons marí a càrrec de personal de la Fundació Mar.

Música
GIRONA
Master class A les 6 de la tarda
a l’Espai Marfà master class de
Dario Deida «Jazz on jazz...bass»
dins del festival Jacophonic.
Jazz A les 9 de la nit a l’Auditori
Valvi concert de Magalí Sare &
Manel Fortià dins del festival de
jazz de Girona.
Concert A les 10 de la nit al
Sunset Jazz Club concert de Dario
Deidda Trio feat Albert Bover &
David Xirgu.

Tallers
RIUDARENES
Fotografia A les 5 de la tarda al
centre cívic de Can Fornaca taller
de fotografia creativa per a joves.

Mobilitat
BESCANÓ
Revisió bicicletes  De les 6 de
la tara a les 9 de la nit a la plaça
de les Nacions, xamfrà amb avinguda Assumpta i carrer Joan Miró
punt de revisió de bicicletes gratuït. L’acte està inclós en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i
Segura.

Jornades
FIGUERES
Salut A partir de les 10 del matí
a l’Auditori dels Caputxins jornada
dedicada a la malaltia de l’Alzheimer.
PALAMÓS
Formació A les 9 del matí, a la
Cambra de Comerç, jornada de
formació sobre emprenedoria.

Gastronomia
BEGUR
Campanya Indians Fins al 8
d’octubre celebració de les terceres jornades gastronòmiques
d’Indians amb la participació de:
Cafè Bagú, Cal Bandarra, Cal Climent Platillos, Casa Juanita, Diferent Restaurant, Hotel Aigua Blava, hotel Aiguaclara, hotel Mas
Ses Vinyes, La Cuina (hotel Clàssic), Rostei, Sa Rascassa, Tothora i
Turandot.
TOSSA DE MAR
Cim i Tomba Fins el 30 de setembre campanya de la cuina del
Cim i Tomba amb la participació
dels restaurants: Bahia, Ca la Carme, Can Carlus, Can Pini, Capri,
Castell Vell, el Petit de Can Carlus,
L’Ajustada, La Cuina de l’Àvia,

Mesre d’Aixa, Minerva, Sa Barca,
Santa Marta, Tursia, Víctor i Victòria.

AVUI DESTAQUEM

Festes
SANT JULIÀ DE RAMIS
Festa major A les 8 del vespre
al centre cívic projecció de la
pel.lícula «KM 721» organitzada i
interpretada pel casal de la gent
gran i l’escola Castellum.

Donació sang
EMPURIABRAVA
Campanya  De 6 a 9 del vespre, al Centre Cívic «Sala Polivalent», campanya de donació voluntària de sang.

Lletres
FIGUERES
Presentació llibre  A les 7 de la
tarda a l’Hotel Duran presentació
del llibre «Gala et Dalí de l’autre
côte du miroir» de Dominique de
Gasquet i Paquita Llorens Vergés.

Girona

Xerrada sobre el modernisme al
Brasil de 1922, amb Paulo Duarte
 A les 7 de la tarda a l’Espai Amics del Museu d'Art, conferència
«Brasil: una modernitat altra», a càrrec de Paulo Duarte, professor
associat d'Història de l'art contemporani de la UdG. La xerrada se
centra en el modernisme brasiler de 1922, un moviment cultural heterogeni que va intentar articular una cultura «nacional».

Exposicions
BANYOLES
Exposició  El Museu Darder
de Banyoles acull, de forma
permanent, l’Espai d’Interpretació de l’Estany, un equipament museístic de nova generació, equipat amb les tecnologies
més modernes i amb un discurs
expositiu innovador. Una mirada al passat, al present i al futur
de les ciències naturals.
- També de forma permanent
es pot visitar, a l’espai del soterrani del Museu Darder, una
col·lecció que ens permet entendre i recrear com era la visió
que al s. XIX i principis del s. XX
es tenia de les ciències naturals.
Més informació a: www.museusdebanyoles.cat
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Exposició  El Museu de la
Ciència i la Tècnica de Catalunya - La Farinera, acull de forma
permanent una exposició que
incorpora tota una sèrie de suports a la visita: maquetes, audiovisuals, mostres... que permeten conèixer d'una manera
amena i experimental els diversos continguts del museu. Així,
es poden veure les seccions «De
molí fariner a Farinera», «La
font d’energia», «El blat, la farina i el pa» i «El procés productiu». Per a més informació i horaris, visiteu el web del museu:
www.ecomuseu-farinera.org
FIGUERES
Exposició  El Museu de la
Tècnica de l’Empordà acull, de
forma permanent, una exposició de peces que formen part
del fons del mateix museu, i és
una de les millors col.leccions
dedicades a les màquines que
simbolitzen el temps de la Revolució Industrial. Horari: De dimecres a dissabte de 10 h a 13 h
i de 16 h a 19 h. Diumenges de
10.30 h a 13 h. Dimarts de 16 h a
19 h.
GIRONA
Exposició  El Museu d’Història dels Jueus acull de forma
permanent una exposició sobre
la història de la comunitat jueva. Està dividada en diversos
àmbits: Festivitats i tradicions;
El cicle de la vida; Els calls; La
diàspora; La sinagoga; El ce-

Els actes per publicar a l’agenda s’han d’enviar
amb 72 hores d’antelació com a mínim a l’adreça
de correu fets.diaridegirona@epi.es
mentiri; L'herència cultural; El
pa de cada dia; La coexistència
de cultures i La societat conversa i la inquisició. Per a més informació contacteu amb el museu al telèfon 972 216 761 o a
l’adreça callgirona@ajgirona.cat
Exposició  Fins al 22 de setembre, el Museu d’Arqueologia de Catalunya a Girona (Sant
Pere de Galligants), acull la
mostra «El Geni Culinari: innovacions que marquen la nostra
cuina». Aquesta exposició té
com a objectiu mostrar les restes arqueològiques des de la
perspectiva culinària. L'alimentació és un tema que desperta
cada cop més l'interès de la societat, tant pel que fa a la qualitat del que mengem com a la
creativitat gastronòmica i al
component identitari de la nostra cuina, que es manifesta especialment en la revifada i la recuperació de la cuina tradicional.
Exposició  A la Casa de Cultura es pot visitar l’exposició «Un
tren en pot amagar un altre»
d’Àlex Nogué, dins el Programa
Exposicions viatgeres de la Diputació de Girona. Es pot visitar
fins al 30 de setembre. Horari:
dimarts a divendres, d’11 a 20 i
dissabtes, d’11 a 18.
Exposició  A la galeria Art en
Brut, exposició «Un autoretrat i
altres mons onírics» de Joan
Ponç. Fins al 30 de setembre.
Exposició  Fins al 30 de setembre es pot visitar una doble
exposició de l’artista Nuri Ann.
A l’Espai 22 hi ha «Beautiful
Sadness» i a l’Aparador 22 «Retratos imaginados».

Figueres

«La gran aventura del Cacaolat»,
al Museu del Joguet de Catalunya
El Museu del Joguet presenta «La gran aventura del Cacaolat», una
exposició sobre una marca pionera al món en la producció industrial del
batut de cacau i que ha sabut elaborar un producte de gran qualitat,
singular, únic i inimitable. Aquesta exposició presenta materials i
documents inèdits i també fotografies originals i envasos recopilats
durant més de trenta anys de recerca. Fins al pròxim 1 d’octubre.

Torroella de Montgrí

Exposició «Clarianes de bosc»,
al Museu de la Mediterrània
El Museu de la Mediterrània acull, fins al 23 d’octubre, l’exposició
«Clarianes de bosc», de Víctor Masferrer. Masferrer reflexiona sobre la relació de l'ésser humà amb l'entorn natural a través d'un procés de treball
molt personal: planta càmeres de fotografia al bosc per extreure'n imatges de llarga exposició que documentin el pas del temps.

L’ESCALA
Exposició  El Museu de l’Anxova i de la Sal acull de forma
permanent una exposició que
mostra un recorregut temàtic
sobre la història de la pesca i la
salaó al municipi de l'Escala,
des dels seus inicis, així com la
procedència i la textura dels diferents tipus de sal, en comerç
marítim, la importància dels alfolins i dels usos de la sal en
l'alimentació i en l'imaginari popular, a més d’altres aspectes
de la tradició. Horari: De dilluns
a dissabte de 10 h. a 13 h. i de 17
h a 20 h. Diumenges de 10 h a
13 h.
OLOT
Exposició  A l’Arxiu Comarcal
de la Garrotxa s’hi pot veure,
fins al pròxim 29 de setembre, l’exposició «La festa a Sant
Feliu de Pallerols. La mirada
dels Vilallonga». La mostra inclou una trentena de fotografies
fetes durant la primera meitat
del segle XX per Josep Vilallonga Corominas (1872-1929), un
advocat de Santa Coloma de
Farners establert a Sant Feliu
de Pallerols, i els seus fills Joan i
Fernando Vilallonga Fàbrega
sobre diversos aspectes de la
festa a Sant Feliu de Pallerols.
El llegat fotogràfic de la família
Vilallonga, que conté unes
10.000 fotografies, es conserva
avui a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.
PALAFRUGELL
Exposició  El Museu del Suro
de Palafrugell acull de forma
permanent l’exposició divulgativa «Cork in progress». Per a
més informació visiteu el web
www.museudelsuro.cat.
Exposició  El Museu del Suro
acull l’exposició «El fum imprès», que recupera la història
del tabac cubà a través de la

col·lecció de vitoles, etiquetes,
caixes d'havans i altres elements litogràfics de la indústria
tabaquera cubana. L’exposició
ha estat produïda per la Fundación Joaquín Díaz, la Fundació
Ernest Morató, i el Museu del
Suro de Palafrugell i ha estat
comissariada per la investigadora de l’havanera Teresa Pérez
Daniel, propietària d’aquesta
col·lecció conservada en dipòsit
a la fundació de l’important etnògraf castellà Joaquín Díaz, a
la localitat d’Ureña (Valladolid).
Aquesta mostra restarà oberta
fins al 24 de setembre.
Exposició  El Museu Can Mario (Fundació Vila Casas) exposa
de forma permanent el seu
fons. Els dissabtes i diumenges,
a les 12 del migdia, es fan visites
guiades al fons d’escultura de la
Fundació.
PALAMÓS
Exposició  A la Capella del
Carme, exposició «El llegat
d’Ezequiel Torroella». Divendres
i dissabtes, de 5 a 8 de la tarda i
diumenges i festius, d’11 a 2 del
migdia. Fins al 30 de setembre.
PÚBOL
Exposició  El Castell Gala Dalí
de Púbol acull, fins al 7 de gener de 2018, l’exposició « Salvador Dalí, Gala, Ricardo Sans».
Es tracta d’una mostra formada
per noranta retrats de Salvador
Dalí i Gala realitzats entre 1949
i 1956 pel català Ricardo Sans.
L’exhibició està dividida en quatre àmbits centrats en la figura
de Dalí, en la de Gala, en la de
tots dos i en la casa de Portlligat.
ROSES
Exposició  L’espai Ca l’Anita
acull, fins al 29 d’octubre, «De
l'àlbum a la xarxa: fotografies
antigues de Roses abans i després del 1960», na mostra de
fotografies antigues de Roses
recollides des de l'any 2014 a
través del grup de Facebook
«Fotos Antigues de Roses».
L'exposició realitza un repàs pel
patrimoni personal i familiar de
molts rosincs, per les imatges
que evoquen records i moments
especials, petits tresors guardants en àlbums, que en els darrers anys amb la irrupció de les
noves tecnologies s'han anat
transportant a la xarxa, mostrant a més de les vivències personals, la transformació social,
urbanística i econòmica de la
població.
ST JOAN DE LES ABADESSES
Exposició  El Palau de l'Abadia acull, fins al 22 d’octubre,
l’exposició pictòrica «L'ànima
als dits», de Xavier Escribà.
Cada dia, de 10 a 14 h i de 16 a
19 h.
ULLASTRET
Exposició  El Museu d'Arqueologia de Catalunya-Ullastret permet descobrir el passat
llunyà, de fa més de 2.500 anys,
abans que l'arribada dels romans suposés, al s.II aC, l'abandonament d'Ullastret. Obert
tot l’any de 10 a 14 h i de 15 a
18 h. Informació: www.mac.cat

Visites
L’ESCALA
Empúries El criptopòrtic de la
Domus dels mosaics és un espai
subterrani i cobert ubicat sota la
superfície del peristil, el jardí
principal d'aquesta gran casa romana. Horaris de visita guiada:

De dilluns a divendres de 12.30 a
13.30h, Dissabtes i diumenges :
de 12h a 13h i de 13h a 14h. Durada: 1h Preu: 3€ /persona ( No inclou l'entrada al jaciment. Menors de 5 anys gratuit). Visita
guiada i projecció en català. Aforament limitat a 25 persones per
sessió. Es recomana reserva
prèvia al tel. 972 77 59 76 o al
correu reservesempuries@gencat.cat
La Casa dels Mosaics de la ciutat romana d’Empúries és una
de les millors conservades del
conjunt arqueològic i constitueix
un dels elements icònics del jaciment per les seves grans dimensions i pel fet de conservar, in
situ, un magnífic conjunt de mosaics originals romans. La visita
a la Casa dels Mosaics s’incorpora a la visita guiada de les cases
romanes que es realitzarà els
matins de dilluns a diumenge.
OGASSA
Visita a la Conca Minera 
Tots els dissabtes, diumenges i
festius, visites guiades a la Conca
MInera d’Ogassa. Primera sortida: a les 10 del matí, segona sortida: a les 12 del migdia.
OLOT
Visita al volcà  Des de l’oficina de turisme d’Olot es proposa
cada diumenge al matí una visita
guiada al volcà del Montsacopa.
Es tracta d’una passejada, assequible a tothom i d’una hora i
mitja de durada, que ens portarà
fins al capdamunt d’aquest volcà. Durant el recorregut es faran
diverses parades en llocs d’interès. Punt de sortida: oficina de
turisme d’Olot (C/ Francesc Fàbregas, 6). Hora de sortida:
12:00h. Preu: 2.50€ per persona.
Menors de 6 anys gratuït. Més
informació a: tel 972 26 01 41 o
turisme@olot.cat
PALAMÓS
Llotja del peix Cada divendres, a 2/4 de 5, a les 5 i a 2/4 de
6, visita guiada a la subhasta del
peix de la llotja de Palamós. 1,5€
/ pax. Places limitades. Amb inscripció prèvia al Museu de la
Pesca, telèfon 972 600 424.
RIPOLL
Monestir  El Monestir de Ripoll i el Centre d’Interpretació
proposen visites guiades al conjunt monàstic de Santa Maria de
Ripoll, amb l’objectiu de descobrir la història del bressol de Catalunya, gaudint d’una fascinant
descoberta d’aquest espai tan
emblemàtic. Cada diumenge, a
2/4 d’11 del matí. Informació i reserves: al telèfon 972 70 45 56 /
a l’adreça de correu electrònic:
reserves@terradecomtes. cat
SANTA CRISTINA D’ARO
Monestir Solius  Cada dia, de
les 11 del matí a 2/4 d’1 del migdia, i de les 3 a 2/4 de 6 de la tarda, es pot visitar al Monestir de
Solius l’exposició de diorames.

Convocatòries
CASTELL-PLATJA D’ARO
Concurs de Còmic  Concurs de
Còmic de Castell-Platja d’Aro,
convocat per l’Ajuntament de la
mà de la Biblioteca Mercè Rodoreda, que es divideix en dues categories: infantis i joves (9-16
anys) i adults (a partir de 17
anys). El termini de presentació
d’originals és del 13 al 25 de novembre. Els premis, valorats en
conjunt en 1.750 euros, es lliuraran durant el desembre al Castell de Benedormiens, i l’exposició de les obres serà del 2 al 31
de gener de 2018, a la biblioteca.

