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Des de finals del segle XIX,
es va generalitzar a Cata-
lunya l’ús de petites anto-
logies literàries per acos-
tumar els infants a llegir
en la seva llengua, a conèi-
xer els escriptors més im-
portants de la cultura del
país i a familiaritzar-se, a
través dels textos esco-
llits, en uns determinats
valors cívics i ètics en el

context del renovat vigor
dels sentiments naciona-
listes. Aplech. Models en
vers i en prosa del nostre
Renaixement, publicat el
1906 per l’editorial gironi-
na Dalmau Carles i coordi-
nat pel mestre, pedagog i
periodista de Sant Hilari
Sacalm Anton Busquets i
Punset, va ser un dels ma-
nuals més populars i ambi-
ciosos de l’època: es desti-
nava a escoles del Princi-
pat, les Illes, el País Valen-

cià i el Rosselló, i se’n van
fer unes quantes reim-
pressions, introduint-hi
alguns autors i substitu-
int-ne d’altres. El llibre,
perquè resultés atractiu a
la mainada a la qual s’adre-
çava, havia de ser il·lustrat
amb retrats de cada un
dels escriptors compilats,
que l’editor i pedagog Jo-
sep Dalmau Carles va con-
fiar a dos professors de be-
lles arts de prestigi: l’olotí
Josep Berga i Boada, que

va realitzar 70 d’aquells
retrats, i el gironí Pruden-
ci Bertrana, que va tenir
cura dels 36 restants.
L’encàrrec era més tècnic
que no pas artístic, perquè
consistia a reproduir amb
llapis o tinta una imatge
fotogràfica facilitada en
molts casos pels mateixos
retratats, que s’estalvia-
ven d’aquesta manera el
desplaçament a l’estudi
del pintor, i l’editor, al seu
torn, aconseguia donar al

volum un traç homogeni.
En conjunt, constitueixen
una galeria significativa
dels grans referents de la
literatura catalana de
l’època, que tindrien un
ressò llunyà en la sèrie lito-
gràfica que Enric Marquès
realitzaria als anys setan-
ta partint en bona part
dels mateixos retrats.

Els originals dels tren-
ta-sis dibuixos de Bertra-
na es van conservar a l’ar-
xiu de Dalmau Carles fins

que el 1974 el seu descen-
dent, Joaquim Pla i Dal-
mau, els va localitzar i en
va fer donació a la Diputa-
ció de Girona, que els dipo-
sitaria al Museu d’Art
(MD’A). Tot i que la col·lec-
ció havia estat presentada
al públic de manera frag-
mentària en diverses oca-
sions, el conjunt sencer,
inclòs el guaix original que
va servir per il·lustrar la
portada del llibre, una
obra de Joaquim Renart
escollida per concurs (el
premi eren 75 pessetes), i
que ha estat adquirit re-
centment, s’exposa des
d’ahir per primera vegada
a l’MD’A, coincidint aques-
ta setmana amb l’acte de
lliurament del 48è Premi
Bertrana de novel·la. La
mostra, que incorpora un
exemplar de la primera
edició de l’Aplech, permet
reconèixer “los patriar-
ques y’ls sacerdots” del re-
naixement literari que vo-
lia encarnar el modernis-
me, entre ells Narcís Oller,
Joan Maragall, Àngel Gui-
merà, Xavier Montsalvat-
je o Carles Rahola, però
també nombroses autores
avui desconegudes, com
ara Agnès Armengol de
Badia o Maria de Gràcia
Bassa, filla de Llofriu, a
banda de la imponent Ca-
terina Albert.

L’exposició, que a partir
del gener de l’any vinent
serà itinerant, es comple-
menta avui al migdia (12
h) amb una visita guiada
amb vermut als jardins del
Palau Episcopal a càrrec
de la catedràtica de llatí de
la Universitat de Girona
Mariàngela Vilallonga,
que ha tingut cura d’un
dels textos del petit catà-
leg editat per a l’ocasió, i
que també incorpora tex-
tos de la directora de
l’MD’A, Carme Clusellas, i
de Montserrat Mas i Car-
me Bové, del Centre de
Normalització Lingüística
de Girona. ■

a L’MD’A reuneix des d’ahir els 36 retrats que l’artista va dibuixar el 1906 per a l’antologia escolar
‘Aplech’ a L’exposició presenta el guaix original de Joaquim Renart que il·lustrava la portada

Eva Vàzquez
GIRONA

Els escriptors modernistes,
vistos per Prudenci Bertrana

Autoretrat de Prudenci Bertrana, un dels 36 dibuixos d’escriptors catalans, com el de Maragall (a la dreta), que va publicar a l’antologia escolar ‘Aplech’ ■ MD’A

La Nit de Poetes va tenir lloc
ahir al pati de les Magnòlies
de l’edifici de la Generalitat a
Girona, amb la participació
de Manuel Forcano, Isabel
Oliva, Cèlia Sànchez-Mústich,
Jordi Serra i Garrido, Pol Bra-
vo, Joaquim Llopart i Josep
Noguer. També hi van sonar
els versos de Rosalía de Cas-
tro i es va homenatjar Rosa
Leveroni. ■ JOAN SABATER

POESIA

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La nit dels
poetes d’avui
i de sempre

La XXV Proposta de Tea-
tre Independent, que va
obrir divendres Indans
Dansa, continua aquest
cap de setmana a la sala La
Planeta de Girona amb les
companyies La Minúscula
i El Mirall, de Blanes, que
celebra el seu trentè ani-
versari. La Minúscula hi
representarà aquesta nit

Top ten (21 h, 10 euros),
una comèdia dirigida per
Txell Faxedas que plante-
ja gags curts o microesce-
nes a partir de les deu fra-
ses més tòpiques utilitza-
des en el moment de dei-
xar o de ser deixats.

El Mirall portarà demà
a La Planeta Parole, paro-
le (18 h, 10 euros), un thri-
ller transatlàntic de Josep
Alum Vilabella, amb músi-
ca en directe. ■

Redacció
GIRONA

La Minúscula i El
Mirall, a La Planeta
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ANIOL RESCLOSA

L’artista pintor Diaz Alamà va inaugurar ahir la nova tem-
porada d’exposicions de la galeria El Claustre amb una mos-
tra de teles de mitjà i gran format. A l’acte hi va participar
el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila. Avalat per
una sòlida formació artística, Alamà evoca escenes de la con-
temporaneïtat a partir de la tècnica pictòrica dels grans mes-
tres del segle XIX. GIRONA | DdG

Diaz Alamà exposa les seves
teles a la galeria El Claustre

MARC MARTÍ

Ventura Pons va participar ahir a la sala Truffaut de Gi-
rona en la presentació del seu darrer film El virus de la por,
vint-i-sisena pel·lícula del director català que en aquest cas
realitza l’adaptació cinematogràfica de l’obra teatral El prin-
cipi d’Arquímedes, sobre les sospites que recauen sobre un
monitor d’una piscina municipal, el qual pot haver comès
abusos a menors. GIRONA | DdG

Ventura Pons presenta al
Truffaut «El virus de la por»

DdG

L’artista Jordi Colomer (Barcelona, ) va presentar ahir
el seu vídeo sobre les utopies X-Ville al Bòlit Sant Nicolau
de Girona. Colomer va guanyar la primera Edició del Pre-
mi de Videocreació impulsat per LOOP Barcelona, la Xar-
xa de Centres d’Arts Visuals de Catalunya i l’Arts Santa Mò-
nica, on es va presentar la passada primavera en el marc del
Festival LOOP Barcelona . GIRONA | DdG

Jordi Colomer porta el seu
vídeo «X-Ville» al Bòlit

El Museu d’Art de Girona (MD’A)
va inaugurar ahir l’exposició
Aplech. Models en vers i en prosa.
Retrats de Prudenci Bertrana, una
mostra que pretén aprofundir en
la faceta de dibuixant i retratista de
l’artista a través d’un recorregut
que permet conèixer el món lite-
rari de principis del segle XX. 

La mostra, que serà itinerant a
partir del gener , troba el seu
origen l’any , quan l’editorial
Dalmau Carles de Girona va pu-
blicar Aplech, una obra que reco-
llia una antologia de literats cata-
lans. L’escriptor i pintor Prudenci
Bertrana va realitzar trenta-sis re-
trats per il·lustrar algunes de les
biografies dels personatges. 

Els retrats, avui dipositats al
fons del MD’A, van ser un encàr-
rec de l’editor Josep Dalmau, l’any
. De fet, l’encàrrec va ser com-
partit entre l’artista olotí Josep
Berga i Boada i Prudenci Bertrana.
Els dos es van repartir una feina
més tècnica que artística: la de
traspassar d’una fotografia de re-
ferència a una obra en llapis, car-
bó o tinta el retrat d’un escriptor
per poder ser reproduïda mecà-
nicament i impresa. 

Berga i Boada en va realitzar un
total de setanta i Bertrana els tren-
ta-sis que ara s’exposen. Entre
aquesta galeria de personalitats
destaquen el seu mateix autoretrat
o els retrats dels seus companys i

amics Carles Rahola o Xavier
Montsalvatge amb qui va com-
partir el moment vital i cultural de
la Girona de primers de segle XX.

Amb aquests dibuixos de traç
net i clar, Bertrana va anar posant
en marxa la seva carrera de di-
buixant i pintor, que compagina-
ria amb la d’escriptor, fins a obte-
nir un gran reconeixement amb les
novel·les Josafat () o Nàu-
frags o la novel·la psicològica Jo!
Memòries d’un metge filòsof, que
precisament ara s’estan reeditant
dins la Biblioteca Prudenci Ber-
trana, d’Edicions de la Ela Gemi-
nada.

Una nova adquisició
Bertrana i Berga i Boada van for-
mar part del jurat que, després
d’un concurs públic, va seleccio-
nar la portada per l’Aplech: un di-
buix a guaix realitzat per l’il·lus-
trador Joaquim Renart. Aquest di-
buix original ha estat recentment
adquirit pel Museu d’Art de Giro-
na i es presenta, com a novetat des-
tacada, en l’exposició.

La mostra es complementa amb
un petit catàleg que, a més de re-
copilar i catalogar els dibuixos,
incorpora textos de presentació, re-
flexió i crítica de Carme Clusellas,
directora del MD’A, M. Àngels Vi-
lallonga, catedràtica de la UdG, i de
Montserrat Mas i Carme Bové,
del Centre de Normalització Lin-
güística de Girona. 

GIRONA | DdG

El Museu d'Art de Girona exposa
trenta-sis dibuixos de Bertrana

L’artista va retratar els escriptors de l’època per a la revista «Aplech», de l’editorial Pla Dalmau

La Universitat de Girona inau-
gurarà el nou curs el dia  d’octu-
bre amb un acte acadèmic sobre la
recerca amb una lliçó sobre la re-
cerca i la producció de coneixe-
ment a càrrec de Xavier Antich,
professor d’Estètica de la UdG i
president de la Fundació Antoni
Tàpies.

L’acte se celebrarà a l’Aula Mag-
na Modest Prats (antiga església de
Sant Domènec), a les  del mig-
dia i, com ja va succeir l’any passat,
comptarà amb la intervenció dels
col·lectius d’estudiants, personal
docent i investigador (PDI) i d’ad-
ministració i serveis (PAS).

Per al rector, Sergi Bonet, l’acte
d’inici de curs ha de propiciar «un
temps i un espai per a la reflexió a
l’entorn d’un tema d’interès per a
la comunitat universitària». 

La lliçó inaugural de Xavier An-
tich porta per títol Recerca i pro-
ducció de coneixement. Responsa-
bilitat i reptes de la universitat en
el segle XXI.

GIRONA | DdG

Xavier Antich
inaugurarà el
nou curs de la
UdG el proper
dia 6 d’octubre

Autorretrat de Prudenci Bertrana. 

DdG

Xavier Antich.

DdG
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Blanes, Cadaqués, Olot, San-
ta Coloma de Farners, Torroella
de Montgrí.

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

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

GIRONA
Quina literària A 2/4 de 7
de la tarda a la biblioteca Car-
les Rahola quina literària on
els participants han de reco-
nèixer les paraules en un car-
tró i col.leccionar-les. Activitat
per a nens i nenes a partir de
7 anys.

Dia europeu de les llengües
A 2/4 de 8 del vespre a l’Au-

ditori Viader de la Casa de Cul-
tura celebració del Dia euro-
peu de les llengües organitzat
per Amics de la Unesco. Una
taula rodona moderada per
Lluís Lucero tractarà sobre la
traducció del català a d’altres
llengües i d’altres llengües al
català. Intervindran Eusebi
Ayensa, premi Jordi Domènech
de Traducció de Poesia 2008;
Ariadna Goberna, traductora al
català del conte italià «El pin-
güí sense frac» de Silvio d’Ar-
zo i Neus Serra, catedràtica de
llengua anglesa.

Club de lectura A les 9 de
la nit a la biblioteca Ernest
Lluch club de lectura amb «La
filla de l’optimista» d’Eudora
Welty.

OLOT
Contes A les 6 de la tarda a
la biblioteca Marià Vayreda
l’hora del conte.

GIRONA
Informàtica A 2/4 de 6 de
la tarda a la biblioteca Antònia
Adroher taller d’informàtica
per a infants.

L’ESCALA
Manualitats A les 9 de la
nit al centre cultural municipal
Xavier Municipal nova sessió
del taller de maquetisme i so-
bre com treballar un material
com el porexpan.

CANET D’ADRI
Festa major A les 9 del
matí al pavelló municipal, es-
morzar i concurs local de boti-
farra. 
- A les 2 del migdia, dinar po-
pular. Preu: 18 euros. A conti-
nuació, ball de fi de festa a cà-
rrec del grup Si Fa Sol.

LES PLANES D’HOSTOLES
Festa de la Santa Espina
A les 5 de la tarda, Concurs de
Pesca Magnètica al Parc.
- A les 6, Audició de sardanes i
ball dels Gegants i CapGrossos
acompanyats de les Pubilletes

a la Plaça Nova.
- Seguidament, la tradicional
Sardinada.
- A les 8 del vespre, Cantada
d’Havaneres amb Els Pesca-
dors de l’Escala.

LLANARS
Festa major A partir de les
12 del migdia al cap de tir
arrossada popular de festa
major.
- A les 4 de la tarda al camp de
tir activitats variades d’entre-
teniment i espectacle de circ
«Els elegants».
- A les 7 de la tarda a la sala
de festes ball de tarda amb
Amadeu.

HOSTALRIC
Fira de Sant Miquel A par-
tir de 2/4 de 5 de la tarda al
claustre de l’Ajuntament taller
lúdic amb peces de construc-
ció Kapla.
- A les 6 de la tarda a la plaça
de la Vila cantada d’havaneres
a càrrec de Les Anxovetes i la
mitja part rom cremat per a
tots els assistents.

FIGUERES
Lletres A les 7 de la tarda a
la biblioteca inauguració dels
clubs de lectura amb la confe-
rència «Llegir avui: dels clàs-
sics als booktubers» a càrrec
de Laura Borràs, directora de
la Institució de les Lletres Ca-
talanes.

GIRONA
Formació A les 10 del matí
al centre d’iniciatives locals Gi-
rona Emprèn sessió formativa
sobre les noves obligacions de
les societats civils privades, la
cooperativa i la fòrmula jurídi-
ca alternativa.

Formació A les 7 de la tar-
da a la seu de Girona Coaching
del carrer Francesc Ciurana 17
conferència sobre «Jo puc ser
coach? Professió i estil de
vida». La xerrada està dirigida
a aquelles persones que s'es-
tan platejant iniciar un nou
camí a la seva vida adreçada a
la professió del Coaching o bé
a aquelles persones que volen
obtenir eines del Coaching per
aplicar en el seu lloc de treball,
entre companys, a la família,
etc.

CELRÀ
Activitats A les 5 de la tar-
da a Can Ponac presentació de
les activitats per a aquest nou
curs.

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

al pròxim 31 d’octubre. El ve-
redicte del jurat es farà públic
durant la tercera setmana del
mes de desembre d’enguany, i
el treball final cal lliurar-lo just
un any més tard, el desembre
de 2016.

14è Concurs de còmic Com
és habitual, el tema dels tre-
balls que es presentin és lliure
però han de ser inèdits i no
premiats en cap altre concurs.
Els diàlegs podran ser en català
o en castellà i la tècnica també
és lliure. Hi ha tres modalitats:
tira còmica (de 2 a 4 vinyetes),
historieta (a partir de 5 vinye-
tes i fins a tres fulls DIN-A4 en
la categoria juvenil, i entre 3 i 6
fulls com a màxim en la catego-
ria d'adult), i animació (2D, 3D,
flash, stop motion, claymotion...
amb una extensió de 15 se-
gons fins a 4 minuts). El termi-
ni de presentació finalitza el
pròxim 28 de novembre.
Més informació, a la biblioteca
Mercè Rodoreda: 972 82 54
91. 

GIRONA
Beca Josep Pallach La beca
Josep Pallach es convoca amb
l’objectiu d’impulsar la dimen-
sió educadora de la ciutat de
Girona, amb la voluntat de:
Promoure la formulació didàcti-
ca d’una proposta educativa,
fonamentada en el coneixe-
ment del medi més pròxim als
ciutadans. Afavorir la producció
de materials didàctics, en for-
mat digital i centrats en la ciu-
tat de Girona, que siguin útils
per a la comunitat educativa.
La convocatòria és absoluta-
ment oberta a totes les temàti-
ques que s’encaminin al conei-
xement d’aquesta realitat. L’A-
juntament de Girona atorga
una dotació econòmica de
3.000 €, i l’Institut de Ciències
de l’Educació es farà càrrec de
la publicació digital del treball
premiat, aportant per aquesta
publicació una dotació econò-
mica de 3.000 €. El termini de
presentació de la convocatò-
ria és el 2 de novembre. Més
informació al web: www.giro-
na.cat

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

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

OLOT
Lluís Companys L’Ajunta-
ment d’Olot convoca un con-
curs en motiu de la commemo-
ració del 75è aniversari de la
mort de Lluís Companys amb
l’objectiu de situar a la via pú-
blica un element artístic que
recordi la figura del qui fou pre-
sident de la Generalitat. Olot se
suma així al conjunt d’actes
que se celebraran arreu de Ca-
talunya. L’objecte del concurs
és seleccionar una obra, escul-
tura o intervenció artística
permanent per ubicar a la ciu-
tat d’Olot amb l’objectiu que si-
gui un homenatge de la
ciutat d’Olot a l’expresident
Lluís Companys. Les propostes
han d’estar pensades per ser
ubicades en un dels espais que
l’Ajuntament d’Olot posa a dis-
posició. Aquests espais són:
Passeig de la Muralla, plaça
11 de setembre, jardins de la
Vila Vella, Carrer Lluís Com-

panys i parc/jardi públic prop
del carrer Lluís Companys. Els
projectes s’hauran de presen-
tar abans de 30 de setembre
de 2015 a l’oficina d’atenció al
ciutadà de l’Ajuntament d’Olot.

SANTA COLOMA DE FARNERS
34è Concurs de ratafies ca-
solanes Podran participar-hi
tots els elaboradors de ratafia
casolana i, si ho desitgen, tam-
bé podran adjuntar, si ho la re-
cepta per col·laborar en una in-
vestigació. La quantitat de ra-
tafia serà de mig litre, presen-
tada en un envàs de vidre
transparent unificat i amb tap
de suro. Cada ampolla haurà
d'anar acompanyada d'un so-
bre tancat que contingui les
dades del concursant. Les rata-
fies s'hauran de presentar a les
oficines de l'Ajuntament o fer-
les arribar per transportista a
Ajuntament de Santa Coloma.
El termini d'admissió de ra-
tafies finalitza el 30 d'octu-
bre. Més informació al web
www.confrariaratafia.cat

TORROELLA DE MONTGRÍ
V Convocatòria de beques
per a realització de projec-
tes fotogràfics L’Associació
Amics de la Fotografia de To-
rroella de Montgrí convoca una
nova edició de beques per a la
realització de projectes foto-
gràfics. La convocatòria és
oberta a fotògrafs professio-
nals o afeccionats. Caldrà pre-
sentar un projecte per cada as-
pirant i enviar el dossier amb la
proposta a l’adreça de correu
amicsfoto.beca@gmail.com
abans del 2 d’octubre. 

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

Exposició La sala 0 de l'A-
teneu de Banyoles acull, fins
al pròxim divendres dia 16
d’octubre, l’exposició «Dones
Km0. Del dibuix personal al
pictograma universal». 

BLANES
Exposició La Mostra de Fo-
toperiodistes 2012 és una de
les exposicions que es podrà
veure a la Casa Saladrigas fins
al 10 d'octubre en el marc del
Blanes Photo Festival 2015
(BPF2015). En aquesta mos-
tra, vint-i-set professionals
d’aquest camp presenten,
cada un, dues imatges: una de
tema lliure i l’altra centrada en
el seu particular punt de vista
sobre un dels motors més im-
portants de la demarcació, el
turisme.

CALDES DE MALAVELLA
Exposició El Balneari Vichy
Catalan de Caldes de Malavella
acull, fins al pròxim 20 de
novembre, una exposició de
dibuixos del col·lectiu Urbans
Skecher Girona que retraten
les instal·lacions. 

FIGUERES
Exposició El Museu Empor-
dà de Figueres acull, fins al
pròxim 12 d’octubre, l'expo-
sició dels guanyadors de la se-
gona Convocatòria per a Artis-

tes Multidisciplinaris Ingràvid -
Arts Santa Mònica. Artistes
participants: Marta Galán,
Joan Vilajoana, Bel Olid, Viole-
ta Ospina i Frey Español, Aza-
hara Cerezo, Elisenda Trilla i
Paloma Pontón. 

GIRONA
Exposició L’Estació Espai
Jove acull, fins al pròxim 16
d’octubre, l’exposició de Matí-
as Serra Delmer, en el marca
de la 21a edició del Mostrar’t.
Una sèrie de pintures i dibui-
xos demostren en si mateixes
un suggeriment del que és ar-
quitectònic, el joc entre la llum
i l'aparença, on nosaltres po-
drem sostenir-nos en un for-
mat conegut: el paisatge. 

Exposició El Caixa Forum
Girona acull, fins al pròxim
17 de gener, «Una expo més.
Visions desconegudes a tra-
vés de l'art», una mostra de
fotografies, dibuixos, llibres,
còmics, cartells, i fins i tot una
pel·lícula realitzats per perso-
nes del col·lectiu sense sostre.
L’exposició vol mostrar com
l'art pot contribuir a l'apodera-
ment de persones en situació
de vulnerabilitat. I ho fa do-
nant-los veu en primera perso-
na, igualtat de condicions i
oportunitats, i visibilitat a tra-
vés de la participació en un
procés creatiu.

Exposició El Bòlit_LaRam-
bla, Sala Fidel Aguilar de Giro-
na acull, fins al pròxim 18
d’octubre, l’exposició «Ani-
mated Painting» de Xavier Es-
cribà. Una obra en format ví-
deo on l’artista comparteix
moments de dubte, moments
de joc, moments de vida de ta-
ller... moments en què contí-
nuament estem confrontats i
temptats per determinar una
possible versió final i definiti-
va de l'obra pictòrica, mo-
ments en que posem en risc
en deixar de jugar.

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

PALOL DE REVARDIT
Exposició La Sala d'Exposi-
cions del Castell de Palol de
Revardit, acull fins al pròxim
dia 1 de novembre l’exposi-
ció «Nedant pel castell» de
l'artista Emili Armengol. L'ex-
posició, inèdita, constitueix
una oportunitat única i prope-
ra d'apropar-se a l'obra d'un ar-
tista consolidat amb 47 anys
de trajectòria. 

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

ROSES
Exposició L’espai Ca l’Anita
de Rpses acull fins al pròxim
18 d’octubre, l’exposició
«Pintura, poesia, objectes
d’art i paella» de l’artista Juan-
jo Viñuela.

TORROELLA DE MONTGRÍ
Exposició La Casa Galibern
de la Fundació Mascort de To-

rroella de Montgrí (C/ Església,
9) acull, fins al pròxim 12
d’octubre, l’exposició «L’art
de la pintura i el dibuix. Visions
1400 – 1800». 

Exposició L’Espai Montgrí
del Museu de la Mediterrània
de Torroella de Montgrí acull,
fins al pròxim 26 d’octubre,
l’exposició A-10, d’Eugeni Prie-
to. Un conjunt de retrats des-
pullats d’elements superficials
que podrien distorsionar o des-
pistar sobre el que realment in-
teressa a l’artista, la confronta-
ció de les mirades (la meva i la
de l’espectador amb la del re-
tratat/ada) en un intent de re-
flectir la part humana, aquella
menys coneguda pels que han
anat seguint les exposicions i
que, en el millor dels casos,
han gaudit amb les obres pre-
sentades. La mostra és també
el comiat del fins fa poc comis-
sari de les exposicions d’art
contemporani del Museu de la
Mediterrània.

GIRONA
Casa Masó La Fundació Ra-
fael Masó torna oferir aquesta
tardor el cicle de visites literà-
ries a la Casa Masó de la mà de
Cristina Cervià, durant les quals
l’actriu llegeix textos literaris i
poemes a diferents espais de
la casa. Es portaran a terme
cada últim de divendres de
mes fins el 27 de novembre.
Les visites començaran a les 8
del vespre i tenen una durada
aproximada d’una hora. Places
limitades. Membres del Club Gi-
rona Cultura: 5€. Entrada nor-
mal: 15€. Venda d’entrades a
https://gironacultura.koobin.co
m/visitaliterariacervia

Museu Història dels Jueus 
Fins al 9 de novembre, el Mu-
seu d’Història dels Jueus orga-
nitza les visites «Call endins».
de dimarts a diumenge, a les
12 h. Recorregut per les sales
del Museu d'Història del Jueus,
que consisteix en explicar els
aspectes de la vida quotidiana,
festes, rituals i moments im-
portants del cicle de la vida
dels jueus i les jueves que van
viure a la nostra ciutat i a Cata-
lunya durant l'edat mitjana. Du-
rant l'explicació es coneixeran
elements concrets de les vides
de personatges de la comuni-
tat hebraica que van viure a la
Girona medieval.  Contacte i
reserves: 972 21 67 61 /call-
girona@ajgirona.cat

RIPOLL
Monestir El Monestir de Ri-
poll i el Centre d’Interpretació
proposen visites guiades, amb
l’objectiu de descobrir la histò-
ria del bressol de Catalunya,
gaudint d’una fascinant desco-
berta d’aquest espai tan em-
blemàtic. Es porten a terme els
diumenges, a 2/4 de 12 del
matí.. Informació i reserves:
al telèfon 972 70 45 56 

ROSES
La Ciutadella Visites guia-
des a l'espai cultural la Ciutade-
lla. Cada dia, de 10 a 20 h. 
Visites guiades «Passejades
d'història». Horari Espai Cultu-
ral la Ciutadella: de 10 a 20 h,
de dilluns a diumenge. Cada dia
a les 10.30 anglès/francès,
11.30 h català/castella', 17 h
castellà/francès, 18 h caste-
llà/francès, 19 h català/caste-
llà. Anglès i alemany, amb re-
serva prèvia. Preu: 5 €, menors
de 7 anys gratuïta 

Visites guiades

Exposicions

Convocatòries

Fires

Conferències

Presentacions 

Festes

Tallers

Lletres

Infantil

Mercats

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

GIRONA
Exposició Fins al 10 de ge-
ner es pot visitar al Museu
d’Art l’exposició «Aplech, mo-
dels en vers i prosa. Retrats
de Prudenci Bertrana», que
pretén aprofundir en la figura
de dibuixant i retratista de
Bertrana.

FIGUERES
Documental A partir de les
8 del vespre, al Molí de l’An-
guila de Figueres, projecció
del documental «Nosaltres
els xiquets de Valls» dins dels
actes programats amb motiu
de l’aniversari de la colla cas-
tellera de Figueres.

GIRONA
Exposició La Casa de Cul-
tura acull, fins al  23 d’octu-
bre «Notes sobre París. Joan
Pujol-Creus – Josep Pla». Una
mostra de fotografia literària
que estableix un joc d’identifi-
cacions entre literatura i foto-
grafia, una lectura visual que
Joan Pujol Creus presenta per
donar a conèixer la ciutat que
va descobrir acompanyat dels
textos de Josep Pla. 

ST. JOAN ABADESSES
Exposició fotografia Fins
al 31 d’octubre es pot visitar
a la sala Josep Puig i Cada-
falch del Palau de l’Abadia
l’exposició «El daguerreotip,
l’inici de la fotografia i la famí-
lia Blanxart», que reuneix un
dels pocs conjunts i originals
laboratoris fotogràfics que
s’han pogut conservar.

DESTAQUEM
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