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Breus

JOAN ESCRIBÀ

El professor Irving Wohlfarth participarà en el seminari titulat On (not)
reading Walter Benjamin. History, Story, Memory, Revolution, que tin-
drà lloc a partir de demà dimecres i fins divendres a la Facultat de Lle-
tres de la UdG, amb incripció gratuïta. Aquesta activitat acadèmica l’or-
ganitza la Càtedra Walter Benjamin, Memòria i Exili de la UdG en el marc
de la commemoració del è aniversari de la mort del filòsof alemany.
Nascut a Londres en  i format a les universitats de Yale, Harvard i
Frankfurt, Irving Wohlfart  ha ensenyat a universitats com la Universi-
tat Hebrea de Jerusalem o la École Pratique des Hautes Études.

GIRONA | DdG

Irving Wohlfarth participa al seminari
sobre Walter Benjamin a la UdG

UNIVERSITAT

El Museu Can Framis, de la Fundació Vila Casas, mostra des d'ahir
a l'exposició Més de Bigas i més de Luna, l'obra pictòrica i interdisciplinària
del cineasta Bigas Luna, que conté les temàtiques i les obsessions del
director de La teta y la luna. Oberta al públic fins al  de desembre, l'ex-
posició, que mostra per primera vegada àmpliament l'obra plàstica de
Bigas, permet, va explicar ahir la comissaria, Glòria Bosch, «saber com
era l'artista, creador d'una obra travessada per diferents disciplines, que
als  anys ja es va interessar per la pintura».
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La Fundació Vila Casas exhibeix l’obra
pictòrica del cineasta Bigas Luna

ART

La Sala dels Amics del Museu d’Art, al carrer Ciutadans de Girona, in-
augurarà avui (h) l’exposició d’obra gràfica Apunts de bio-arquitec-
tura, de l’arquitecte Joan Escribà. L’exposició és fruit de l’estreta col·la-
boració entre els Marrecs de Salt i l’artista, que segueix els assajos i les
actuacions de la colla castellera. L’acte serà presentat per Vicenç Hue-
do i s’ha confirmat la «presència activa» dels Marrecs de Salt. Joan Es-
cribà ha fet donació de l’obra exposada al Banc d’Aliments. Els interessats
podran endur-se un quadre a casa a canvi d’un donatiu que en cap cas
serà inferior als  euros. La mostra es tancarà el  de setembre.
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L’arquitecte Joan Escribà exposa obra
gràfica inspirada en els Marrecs de Salt

ART

Àlex Loscos, l’autor que hi ha rere l’artista Loscos, ha presentat Ma-
nual de Supervivència, un disc amb cinc cançons que ha gravat només
amb una guitarra, les seves cordes vocals i un ordinador que l’ha aju-
dat a transformar els sons per crear percussions, baixos i sintetitzadors.
Àlex Loscos, que és llicenciat en Telecomunicacions, ha gravat a l’Em-
pordà aquest disc, el primer single del qual va acompanyat d’un videoclip
i porta per títol Oda i Adéu. També és inventor de més de  patents amb
Yamaha, i el  va fundar BMT (www.bmat.com).
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Loscos presenta el seu nou disc, «Manual
de Supervivència», gravat a l’Empordà

MÚSICA

L’exposició Notes sobre París.
Joan Pujol-Creus_Josep Pla, que es
podrà visitar a partir de demà i fins
al  d’octubre a la Casa de Cultu-
ra de Girona, reflecteix a través de
la fotografia indrets de la capital
francesa on va viure l’escriptor Jo-
sep Pla ara fa noranta anys.

La mostra, una coproducció de
la Fundació Pla de Plafrugell i la
Casa de Cultura de Girona, és fru-
it de l’estada de quatre mesos a Pa-
rís que va dur a terme l’any  el
fotògraf Joan-Pujol Creus (Cente-
lles, ), becat pel Ministeri de
Cultura, per desenvolupar el pro-
jecte París de llum i color. 

La mostra vol establir un joc d’i-
dentificacions entre literatura i

fotografia, una lectura visual ben
particular que Joan Pujol-Creus
presenta de la ciutat que va des-
cobrir acompanyat dels textos del
llibre homònim de Josep Pla, No-
tes sobre París. 

Paral·lelament a l’exposició s’ha
programat un cicle de quatre con-
ferències sobre fotografia literària.
El fotògraf Pepe Baeza inaugura-
rà el cicle i l’exposició amb la con-
ferència Sobre les fotos i les paraules
demà dimecres. Continuarà el
professor d’Estètica de la UdG,
Xavier Antich; l’arxiver munici-
pal de Girona, Joan Boadas, i el fo-
tògraf i dissenyador gràfic Josep
Maria Oliveras. Les conferències es
faran a l’Aula Magna de la Casa de
Cultura a les  del vespre.

GIRONA | DdG

Fotografia literària sobre l’obra de Josep
Pla a la Casa de Cultura de Girona

Una imatge de l’exposició.

JOAN PUJOL-CREUS

La ciutat d’Olot presenta aques-
ta tardor un cicle teatrel dedicat a
Shakespeare sota el títol In bet-
ween, amb el qual la capital
 garrotxina se suma a la comme-
moració dels  anys de la mort
de Shakespeare () i dels 
anys del seu naixement (). 

El cicle oferirà des de propostes
de gran format com el musical
On the beat (una versió en clau
hip-hop d’El somni d’una nit d’es-
tiu), fins a propostes petites com
Micro-Shakespeare (una produc-
ció de Laitrum Teatre i Toti Toro-
nell per encàrrec del National
Theatre of Great Britain). 

Hi haurà, a més, un Hamlet
amb titelles gegants, les obres
completes de Shakespeare amb
teatre d’objectes o un monòleg
on l’actor Manel Barceló interpre-
tarà tots els dolents de Shakes-
peare.

La nova programació de tar-
dor inclou, d’altra banda, tres es-
pectacles de circ, entre ells la dan-
sa aèria i mapping  de la compay-
ia Cobosmika, que es podrà veu-
re en el marc del festival Lluèrnia,
i una proposta de circ al voltant de
Nadal. 

Per als més petits, el Teatre
Principal tornarà a acollir el festi-
val El més petit de tots, amb dos es-
pectacles pensats per a nens i ne-
nes d’ a  anys. 

Per la seva part, la programació
musical comptarà amb una com-

binació de propostes de diferents
estils: clàssica, moderna i jazz.
Així, un any més, a Olot es podrà
gaudir d’un concert a càrrec del
guanyador del concurs Maria Ca-
nals. En l’apartat de clàssica, tam-
bé destaca el concert de Nadal, en
el qual s’interpretarà la Missa en mi
bemoll de Franz Shubert. 

El cicle Jazz Olot d’aquesta tar-
dor està dedicat a la fusió dels es-
tils de jazz i flamenc i l’àmbit tra-
dicional l’ocuparà un concert d’Ar-
tur Blasco coincidint amb Sant
Lluc. 

Pel que fa a la música moderna,
hi haurà un doble concert amb el
grup local Rooms i els catalano-
holandesos Harvest, la presenta-

ció del disc de la banda garrotxi-
na The Rusties Blues Band i un
concert de Dinatatak.

Per al públic familiar la cantant
Gisela presentarà el musical Gise-
la y el libro mágico, amb peces mu-
sicals de Disney. 

Museus actius
A més de les exposicions dedica-
des a Miquel Plana i Marian Vay-
reda que es van inaugurar durant
les Festes del Tura, els Museus
d’Olot organitzen un seguit d’ac-
tivitats enfocades a la divulgació de
l’art i el patrimoni cultural coinci-
dint amb les Jornades Europees del
Patrimoni i amb la Fira de Sant
Lluc, com ara conferències i visi-
tes guiades. 

Pel que fa a les activitats rela-
cionades amb l’àmbit de les cièn-
cies i el patrimoni natural, el Mu-
seu dels Volcans acollirà una mos-
tra dedicada als líquens i se cele-
brarà la Nit dels Volcans. D’altra
banda, els Museus d’Olot tornaran
a organitzaran una jornada de
formació sobre museus i recursos
digitals.

Les entrades per als espectacles
de pagament es posaran avui (h)
a la venda per internet a través del
web olotcultura.cat i també de
forma presencial a la taquilla del
Teatre Principal d’Olot i a Can
Trincheria, en els horaris habitu-
als. L’Institut de Cultura de la Ciu-
tat d’Olot estrena un nou sistema
de venda d’entrades més àgil.
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Olot porta el musical hip-
hop «On the beat» en un
cicle sobre Shakespeare

Avui es posen a la venda les entrades per als espectacles de la nova
programació de tardor a través d’un nou sistema millorat per internet

El cartell de la nova temporada.

JOAN PUIGDEMONT

comunicacio@ddgi.cat - 15/09/2015 09:42 - 10.1.249.118
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✔ Cuina tradicional casolana i de mercat

✔ Especialitzat en carn a la brasa cuita amb foc de llenya

✔ Cuina per encàrrec i per a grups

✔ Esmorzars · Dinars · Sopars

PREU ESPECIAL
MENÚ PER A GRUPS

Disposem de terrassa,
barbacoa i aparcament 

Bona festa major
Obert de dimarts a diumenge tot l’any      ·      DILLUNS, DESCANS DEL PERSONAL

Urb. Sta. Coloma Residencial · Av. de Farners, 8 · SANTA COLOMA DE FARNERS · Tel. 972 87 72 72 - 630 04 69 76 · canmerla.cat · info@canmerla.cat

Dos històrics de la música
amb quatre dècades de
trajectòria en àmbits ben
diferents, l’Orquestra Pla-
teria i el guitarrista i can-
tant madrileny Rosendo,
oferiran en les Fires de Gi-
rona dos dels seus últims
concerts, en la recta final
de les seves respectives gi-
res de comiat. La Plateria
obrirà el 24 d’octubre la
programació de l’envelat
–on l’Orquestra Maribel
posarà música al tercer so-
par popular– i Rosendo ac-
tuarà el 28 d’octubre a la
Copa, dins la gira Mentira
me parece, compartint es-
cenari en un potent pro-
grama doble amb la Ni-
nyin’s Mind Band, el grup
de tribut als germans Joan
Ninyín i Pau Cardona. Ro-
sendo ja havia actuat una
vegada a les Fires de Giro-
na, el 28 d’octubre del
1989, en aquell cas a les
Casernes. I, com va recor-
dar ahir l’alcalde, Carles
Puigdemont, ja havia to-
cat a Girona abans, com a
membre de Leño, quan va
fer de teloner de Miguel
Ríos a l’estadi del Girona,
el 2 d’agost del 1983.

Puigdemont va presen-
tar ahir la programació
musical de les Fires de
Sant Narcís, que inclourà
60 concerts en 7 escenaris
diferents, alguns de nous
com ara la plaça Calvet i
Rubalcaba, la del mercat
del Lleó, on la revista En-
derrock ha programat 10
grups els dies 24 i 25 d’oc-
tubre. Una altra novetat
és el concert de presenta-
ció de la programació de
Fires, que oferiran Els
Amics de les Arts el 25 de
setembre al Teatre Muni-
cipal de Girona, del qual
ahir ja s’havien venut el
96% de les localitats.

La tinenta d’alcalde
Marta Madrenas va afir-
mar que aquesta progra-
mació és “tan o més po-
tent” que la que, l’any pas-
sat, va aconseguir per a les
Fires de Girona el premi
ARC a la millor programa-
ció de festa major. Per la
Copa també passaran pri-
meres figures del circuit
festiu com ara La Pegatina
i Els Catarres, i la nit del 30
d’octubre el Concert ciu-
tat de festivals serà prota-
gonitzat pel grup londi-
nenc Molotov Jukebox,
amb la cantant i acordio-
nista –i actriu de Joc de

trons– Natalia Tena i la
banda barcelonina de soul
The Excitements.

L’escola de producció
musical Eumes ha prepa-
rat per al dia de Sant Nar-

cís una intensa jornada de
música electrònica, que
començarà al migdia a la
Copeta amb tallers de DJ
per a la mainada, conti-
nuarà al vespre a la plaça

de Sant Feliu amb Dosem,
UNER i Cristian Varela, i
acabarà a la Copa amb dos
cèlebres discjòqueis inter-
nacionals: el canadenc Ti-
ga i l’eslovè UMEK. ■

Programació musical de les Fires de Girona
Teatre Municipal. Concert de presentació de les Fires
Divendres 25 de setembre 21.00 Els Amics de les Arts 18, 28 i 34 euros

La Copa
Divendres 23 d’octubre 23.00 La Pegatina, Zoo, Los Caligaris

Dissabte 24 d’octubre 23.00 Banda Bassotti, Crim, Medusa Box

Dimecres 28 d’octubre 23.00 Rosendo, Ninyin's Mind Band

Dijous 29 d’octubre 23.00 EUMES Stage, amb UMEK i Tiga

Divendres 30 d’octubre 23.00 Molotov Jukebox ‘featuring’ Natalia Tena, The Excitements

Dissabte 31 d’octubre 23.00 Els Catarres, Aspencat

Sant Feliu
Dissabte 24 d’octubre 21.00 Pau Vallvé, Tom Hagan

Dimecres 28 d’octubre 20.30 Feliu Ventura amb Xerramequ i els Aborígens, De Calaix

Dijous 29 d’octubre 21.00 EUMES Stage, amb UNER, Dosem i Cristian Varela

Divendres 30 d’octubre 20.00 Final del concurs Intro 2015

Dissabte 31 d’octubre 21.00 Bremen

Envelat
Dissabte 24 d’octubre 22.00 Orquestra Plateria

Dimecres 28 d’octubre 23.00 Orquestra Maribel

Dijous 29 d’octubre 22.00 La Principal de la Bisbal

Divendres 30 d’octubre 19 i 22 Orquestra Selvatana

Dissabte 31 d’octubre 19 i 22 Orquestra Maravella

Auditori
Dissabte 24 d’octubre 21.00 ‘Guerra’, amb Albert Pla, Fermin Muguruza i Refree 25 euros

Diumenge 25 d’octubre 18.00 Vinicio Capossela amb Cabo San Roque 25 euros

Dijous 29 d’octubre 12.00 La Principal de la Bisbal 12 i 6 euros

Dissabte 31 d’octubre 21.00 Noa 38, 36 i 24 euros

Diumenge 1 de novembre 12.00 Cor Maragall

La Copeta
Dissabte 24 d’octubre 12.00 Heavy per Xics

Dijous 29 d’octubre 12.00 EUMES Kids, amb Midnight

Dissabte 31 d’octubre 12.00 Landry el Rumbero

Girona Districte Musical / Escenari Enderrock

Sardanes
Plaça de 
Prudenci 
Bertrana

Plaça
Calvet i 
Rubalcaba

Dissabte 24 d’octubre 16.30 Cobla Ciutat de Girona, Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona

Diumenge 1 de novembre 16.30 Cobla Ciutat de Girona, Cobla Selvatana

Dissabte 24 d’octubre 18.00 Mox, Montreal 76, Pearson, Patch, Pantaleó

Diumenge 25 d’octubre 19.00 Pau Figueres, Sense Sal, Copa Lotus, Trau, Bonobos

Plaça del Vi Dimecres 29 d’octubre 17.00 Cobla Selvatana

NATALIA TENANATALIA TENANATALIA TENA

ROSENDO

TIGA

Tots els espectacles són gratuïts excepte els indicats amb el preu.

Rosendo
i la Plateria
diran adéu
per Fires
a Els Molotov Jukebox de Natalia
Tena, La Pegatina, Els Catarres, Tiga i
Ninyin’s Mind Band seran a la Copa

Xavier Castillón
GIRONA

Lectura musicada
amb Cruanyes, a
Figueres

FOTOGRAFIA LITERÀRIA

PUBLICACIONS

L’exposició ‘Notes
sobre París’ de Pla
arriba a Girona
L’exposició Notes sobre París.
Joan Pujol-Creus_Josep Pla,
coproduïda amb la Fundació
Josep Pla de Palafrugell, inicia
avui la seva itinerància a la
Casa de Cultura de Girona, on
es podrà visitar fins al 22
d’octubre, de dilluns a diven-
dres (9 a 20 h) a la sala Do-
mènec Fita del primer pis. El
fotògraf Joan Pujol-Creus
(Centelles, 1977) va fer una
estada de quatre mesos a Pa-
rís, el 2010, gràcies a una be-
ca del Ministeri de Cultura.
Amb la lectura de Notes sobre
París (1920-1921), va anar sa-
bent on i com havia viscut
l’escriptor noranta anys enre-
re. Aquesta lectura s’ha plas-
mat en una mostra de foto-
grafia literària, en què Pujol-
Creus presenta la ciutat que
va descobrir acompanyat dels
textos de Pla. L’exposició es
complementa amb un cicle de
quatre conferències sobre fo-
tografia literària. Avui, el fotò-
graf Pepe Baeza inaugurarà el
cicle i l’exposició amb la xerra-
da Sobre les fotos i les parau-
les (19.30 h). També hi partici-
paran Xavier Antich, el 30 de
setembre; Joan Boadas, el 7
d’octubre, i Josep M. Oliveras,
el 14 d’octubre. ■ X.C.

El periodista i regidor figue-
renc Francesc Cruanyes farà
divendres, 18 de setembre, a
Figueres (20 h, a la seu social
dels Amics del Castell de Sant
Ferran), una presentació mu-
sicada del seu llibre Les pri-
meres formigues. L’autor llegi-
rà una selecció d’articles rela-
cionats amb Figueres i el mú-
sic Xavier Falgarona l’acom-
panyarà alternant guitarra,
acordió i flauta, entre altres
instruments. ■ E.C.
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el jove pintor diaz Alamà se
serveix d’una depurada tècnica
academicista per recrear atmos-
feres clàssiques en les quals criden
l’atenció detalls com ara un aparell
de telèfon, uns pals de golf o un pír-
cing anellat al nas de la figura hu-
mana, elements que revelen es-
cenes de la vida quotidiana mo-
derna. 

el grup el Claustre inaugurarà
demà divendres la nova tempora-
da amb una exposició de vint
 obres de mitjà i gran format de
diaz Alamà (Granollers, 1986),
professor de dibuix de la univer-
sitat de barcelona que es va formar
en belles Arts en aquesta mateixa
universitat, i que va completar es-
tudis a la prestigiosa Acadèmia
d’Art de Florència, on es va espe-
cialitzar en les tècniques dels grans
mestres del segle XiX.

L’acte inaugural tindrà lloc a
les 20.15 hores amb la participació
confirmada del conseller de ter-
ritori i sostenibilitat, santi Vila.
L’artista ja havia exposat a el Claus-
tre de Girona i de Figueres. 

els assistents podran compro-
var de primera mà la força que pre-
nen els protagonistes de la pintu-
ra d’Alamà, envoltats d’aristocrà-
tiques teles, làmpades, cadires i
taules, un attrezzo que en alguns
quadres és substituït per capri-
cioses fomes abstractes. 

marià mascort, director d’el

Claustre, va mostrar-se ahir molt
honorat de poder inaugurar la
temporada d’exposicions amb un
artista que «aplica a temes d’avui
les tècniques dels grans mestres».

Alamà inaugura una tempora-
da que compaginarà a les galeries
de Girona i Figueres els artistes ha-
bituals d’el Claustre amb alguns
noms nous. 

entre aquests noms nous, mas-
cort va voler destacar el de daniel

berlin, una proposta radical d’art
contemporani que va guanyar la
darrera edició del premi bmW de
pintura. berlin farà aquesta tardor
la seva primera exposició indivi-
dual a la galeria el Claustre de Fi-
gueres. 

La programació prevista va que-
dar alterada per la luctuosa notí-
cia de la mort dels pintors Antoni
Pitxot i Xavier Carbonell, que ha-
vien de ser presents aquest hi-

vern a el Claustre. en compensa-
ció, la galeria prepara unes expo-
sicions d’homenatge.

d’altra banda, el grup el Claus-
tre s’ha implicat en l’organització
d’un concert de divulgació de l’ò-
pera que tindrà lloc el proper 18
d’octubre a l’Auditori de Girona,
amb una orquestra de més de 70
músics i un cor de més de setan-
ta veus. el periodista marcel Gor-
gori presentarà un espectacle que

ha deixat molt bon gust de boca a
les ciutats on ja s’ha pogut esce-
nificar. 

Finalment, com de costum, el
Claustre programarà sortides cul-
turals adreçades als socis i obertes
a tots els interessats. 

«encetem una temporada amb
una programació molt diversa per
a una galeria nascuda el 1983 i que
s’ha convertit en la més longeva de
Girona», reinvindica mascort. 
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L’academicisme posat al dia de Diaz
Alamà obre la temporada a El Claustre

Daniel Berlin, guanyador del premi BMW de pintura, farà la seva primera exposició individual a la sala de Figueres

el conseller de Cultura, Ferran
mascarell, ha confirmat la seva
assistència a l’acte de lliurament
dels Premis Literaris de Girona,
que tindrà lloc avui a les 20 hores
a l’Auditori de Girona, en un acte
presentat per la periodista mercè
sibina, de tV3. 

de les 157 obres que s'han pre-
sentat en total, 74 opten al 48è Pre-
mi Prudenci bertrana de novel·la
(32 al 2014), 46 al 38è Premi miquel
de Palol de poesia (11 al 2014), 19
al 36è Premi Carles rahola d'assaig
(7 al 2014) i 18 al 30è Premi ramon
muntaner de literatura infantil (7
al 2014).
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El conseller de
Cultura assistirà
avui al lliurament
dels Bertrana

MARC MARTÍ

La Casa de Cultura de Girona va inaugurar ahir l’exposició Notes sobre
París. Joan Pujol-Creus_Josep Pla, que mostra en fotografia els principals
escenaris de l’escriptor a la capital francesa, durant l’estada que hi va fer ara
fa noranta anys. Joan Pujol-Creus és l’artista fotògraf que ha disparat la seva
càmera mentre llegia Notes sobre París, una de les obres de Pla, musa de
paper i tinta per inspirar un creador de fotografia literària. 



Els escenaris parisencs de Josep Pla

ANIOL RESCLOSA

Dos refugiats catalans es retroben el 1940 al sud de França enmig de
l’angoixa que genera la imminent ocupació alemanya. En aquest context
salvaguardaran algunes valuoses obres d’art que poden caure a mans dels
nazis. Aquest és l’argument d’El exilio de Mona Lisa, llibre del periodista Juan
Cal, director executiu del grup editorial del diari Segre, que l’escriptor Antoni
Puigvert va presentar ahir en el decurs d’un acte a la Llibreria 22 de Girona.



Puigvert presenta el llibre de Juan Cal

Diaz Alamà pinta al seu estudi el cos d’una model. 

DdG
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