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Benidorm. Turistes, sol i
platja. Tot filmat amb un
to volgudament kitsch,
amb plans en càmera len-
ta i una cadència onírica,
entre el somni i el malson.
No, no parlem del celebrat
curt de presentació de
Temporada Alta 2016 si-
nó de la campanya publici-
tària de la Lotería Nacio-
nal d’aquest Nadal, en què,
un cop visualitzada, pocs
hi podran trobar gaires di-

ferències, com si els dos
treballs audiovisuals fos-
sin dirigits pel mateix rea-
litzador (en aquest cas,
Salvador Sunyer Vidal) o
sorgit almenys de la matei-
xa productora (la barcelo-
nina Nanouk per al Festi-
val i l’agència madrilenya
Leo Burnett en el cas de la
l’espot de loteria).

The Guiris és la nova
aposta per vendre més nú-
meros de la sort, un altre
cop sense obviar la polèmi-
ca, com així ha succeït en
les últimes campanyes mi-
lionàries de la Lotería Na-
cional ja sense el famós
calb que les anunciava. El
que no s’esperaven, se su-
posa, és que en un racó del
nord-est de la Península,
un festival d’arts escèni-

ques de prestigi interna-
cional ja tenia un treball
audiovisual clavat estèti-
cament i amb un punt de
partida argumental més
que semblant. Pleasure is-
land no és un treball anò-
nim, ja que ha rebut re-
centment el premi Grand
Laus dels Premis Laus de
disseny i comunicació vi-
sual.

Des de Bitó Producci-
ons, responsables de Tem-
porada Alta, s’han mos-
trat sorpresos alhora que
han expressat sentir-se
plagiats, fins al punt que
estan valorant com actuar
sense descartar una possi-
ble denúncia. Pel que fa al
realitzador, també co-
menten que està “indig-
nat”. ■

Jordi Camps i Linnell
GIRONA

L’espot de Loteria copia el
curt de Temporada Alta
a Es titula ‘The Guiris’
i és gairebé calcat
del premiat
‘Pleasure island’

A dalt, un fotograma de ‘Pleasure island’; a baix, de ‘The Guiris’ ■ NANOUK FILMS / LEO BURNETT

El piano i la música
de cambra, a Sant
Pere de Rodes

MÚSICA

MÚSICA

S’Agaró inaugura
avui el 20è
Festival de Música
El Festival Internacional de
Música de s’Agaró arrenca
avui la vintena edició amb un
programa configurat per deu
concerts que se celebraran
com és habitual a l’església de
Nostra Senyora de l’Esperan-
ça fins al 14 d’octubre. El con-
cert inaugural que té lloc avui
(20 h, 18 i 21 euros) anirà a
càrrec del pianista Laurent
Wagschal i la violinista Agnès
Pyka, que interpretaran obres
de Brahms. El Festival de
s’Agaró forma part d’Estereo-
fònics (www.estereofo-
nics.com), la marca que des
de l’any 2015 aplega tots els
festivals de Castell d’Aro, Plat-
ja d’Aro i s’Agaró. ■ J.C.L.

El Festival de Música de Sant
Pere de Rodes arrenca avui la
dissetena edició amb una pro-
gramació d’onze concerts de
piano i música de cambra. El
festival, que se celebrarà els
dimecres i dissabtes fins al 26
d’agost, s’inaugura avui amb
l’actuació del flautista català
Claudi Arimany, que, acompa-
nyat al piano per Pedro Rodrí-
guez, interpretarà Virtuosissi-
mo, amb obres de Beethoven,
Doppler i Chopin. Entre altres
concerts, destaca la produc-
ció pròpia And the winner is...
2017, amb Carles & Sofia i
l’orquestra Terres de Marca,
els dies 5 i 6 d’agost. ■ J.C.L.

L’artista Àlex Nogué (Hos-
talets d’en Bas, 1953) ha
estat el guanyador de la
novena edició de la Bien-
nal d’art de Girona, convo-
cada per la Casa de Cultu-
ra de la Diputació de Giro-
na, amb l’obra titulada
Boix. El jurat, integrat per
Carme Sais, directora del
Bòlit, Centre d’Art Con-
temporani de Girona; Da-
vid Santaeulària, crític
d’art i gestor cultural; Eu-
geni Prieto, artista i gestor
cultural; Carme Clusellas,
directora del Museu d’Art
de Girona, i Quico Estivill,
artista i guanyador de la
vuitena Biennal, el 2015,
també ha recomanat la
compra d’obres presenta-
des per Pep Camps, Roser
Bover, Jordi Mitjà i Roger
Serrat-Calvó. La Biennal
té una dotació de 15.000
euros per comprar obres
que passaran a formar
part del fons de la Funda-
ció Casa de Cultura.

A la convocatòria de la
Biennal 2017 s’hi van pre-
sentar 72 artistes amb un
total de 192 obres. El jurat

ha seleccionat les crea-
cions de 22 artistes per a
l’exposició col·lectiva que
es podrà veure a la Casa de
Cultura la tardor vinent,
probablement entre l’oc-
tubre i el novembre.

A més del guanyador i
els altres quatre artistes ja
esmentats, també han es-
tat seleccionats per a l’ex-

posició són Isabel Banal,
Adrià Ciurana, Jordi Ar-
mengol, Levi Orta, Javier
Garcés, Pep Aymerich, Es-
ther Pi, Vicens Casassas,
Jordi Puig, Guillermo Ba-
sagoiti, Maria Mercader,
Esteve Subirah, Sebi Sub-
irós, Omar Ajlani (Blau-
blau), Jordi Morell, Víctor
Masferrer i Manel Bayo.

L’obra de guanyadora,
Boix, permet endinsar-se
en el món creat per Nogué,
que com a garrotxí i com a
catedràtic de pintura valo-
ra especialment la impor-
tància del paisatgisme i la
pintura del paisatge, en
aquest cas fent confluir
una gran peça pintada a
l’oli sobre lona i un seguit

de llums elèctriques provi-
nents de la pintura i del
frontal de la peça. El jurat
ha valorat la precisa reso-
lució formal de la pintura
de caràcter realista, i tam-
bé els complements con-
ceptuals, com ara la caixa
de llums, que en conjunt
refermen el discurs i el
pensament de l’artista. ■

Àlex Nogué guanya la novena
Biennal de Girona amb ‘Boix’

Redacció
GIRONA

a A la convocatòria es van presentar 72 artistes amb un total de 192 obres, i el jurat ha seleccionat
22 artistes per a l’exposició col·lectiva que es podrà veure a la Casa de Cultura la tardor vinent

Àlex Nogué és artista visual i
catedràtic de pintura de la Fa-
cultat de Belles Arts de la
Universitat de Barcelona, on
coordina el grup d’investiga-
ció Barcelona, Recerca, Art i
Creació (BRAC). Nogué ha
publicat sis llibres sobre els
processos de creació fona-
mentals en l’experimentació
artística personal i ha realit-
zat més de 50 exposicions in-
dividuals en diferents països.
Amb aquest premi, el jurat de
Biennal ha volgut també fer
un reconeixement a la seva
“llarga i valuosa” carrera ar-
tística i assagística.

Àlex Nogué, amb una imatge del projecte ‘Boix’ a la pantalla ■ CASA DE CULTURA
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■ L’artista Àlex Nogué (Hostalets
d’en Bas, ) ha estat el guanya-
dor de la novena edició de la Bien-
nal d’art de Girona convocada per
la Casa de Cultura de la Diputació
de Girona amb l’obra titulada Boix.
El jurat, integrat per Carme Sais, di-
rectora del Bòlit, centre d’art con-
temporani; David Santaeulària, crí-
tic d’art i gestor cultural; Eugeni
Prieto, artista i gestor cultural; Car-
me Cluselles, directora del Museu
d’Art de Girona, i Quico Estivill, ar-
tista i guanyador de la XIII Biennal
d’art de Girona, també han recoma-
nat la compra d’obres presentades
per Pep Camps, Roser Bover, Jordi
Mitjà i Roger Serrat-Calvó.

A la convocatòria de la Casa de
Cultura de Girona s’hi van presentar
 artistes amb un total de  obres.
El jurat ha seleccionat  artistes (in-
closos Àlex Nogué i els artistes selec-
cionats) que formaran part de l’expo-
sició col·lectiva que es podrà visitar a
la Casa de Cultura de Girona a la tar-
dor, probablement entre octubre i
novembre (de dimarts a divendres
d’ a  i els dissabtes d’ a  h). 

Els artistes seleccionats són Isa-
bel Banal, Adrià Ciurana, Jordi Ar-
mengol, Levi Orta, Javier Garcés,
Pep Aymerich, Esther Pi, Vicens Ca-

sassas, Jordi Puig, Guillermo Basa-
goiti, Maria Mercader, Esteve Subi-
rah, Sebi Subirós, Omar Al Alani de
Baublau, Jordi Morell, Víctor Mas-
ferrer i Manel Bayo. 

L’obra guanyadora Boix, permet
endinsar-se en el món creat per No-
gué on des de la seva vessant de ga-
rrotxí però, també de catedràtic de
pintura a la Universitat de Barcelona,
valora la importància del paisatgis-
me i la pintura del paisatge, en
aquest cas fent confluir una gran

peça pintada a l’oli sobre lona i un se-
guit de llums elèctriques i per tant no
naturals provinents de la pintura i del
frontal de la peça. 

El jurat ha valorat tant que la pre-
cisa resolució formal sigui en l’ordre
de la pintura de caràcter realista com
els complements conceptuals: llum
elèctrica, caixa de llums, que, en
conjunt, refermen el discurs i el pen-
sament de l’artista; tanmateix el jurat
vol premiar la llarga i valuosa carrera
artística i assagística de l’Àlex Nogué.

La novena edició de la
Biennal premia l’artista 
Àlex Nogué per l’obra «Boix»
La Casa de Cultura adquireix la peça guanyadora i a proposta del jurat
també obres de Jordi Mitjà, Pep Camps, Roger Serrat-Calvó i Roser Bover

Àlex Nogué, l’artista guanyador de la Biennal. CASA DE CULTURA
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■ La ciutat de Barcelona acollirà
per primera vegada del  al  de
juliol el Simposi Mundial de Mú-
sica Coral, l'onzena edició
d'aquest esdeveniment de refe-
rència internacional. El certamen
comptarà amb els  millors cors
del món de  països diferents.

Entre els participants hi haurà
dos conjunts catalans, Veus-Cor
Infantil Amics de la Unió, de Gra-
nollers, i el Cor Vivaldi. Petits Can-
tors de Catalunya, de Barcelona.
Sota el lema «Els colors de la pau»
les jornades oferiran concerts de
«molt alt nivell», seminaris, ta-
llers, conferències, taules rodones
i classes magistrals. L'organització
preveu l'assistència de . per-
sones d'arreu del món en el que
considera unes «olimpíades» del
cant coral. En total es faran 
concerts a diferents escenaris de
Barcelona i del país amb els 
cors seleccionats i una quinzena
de conjunts convidats.

El Comitè Artístic de l'è Sim-
posi Mundial de Música Coral ha
rebut  candidatures de  paï-
sos diferents per a participar de les
jornades. Després d'un estricte
treball de selecció s'han triat els 
cors per la seva qualitat, singula-
ritat i nivell. El procés de selecció
ha buscat que hi hagués diversitat
geogràfica i s'ha impedit que els
membres del comitè poguessin
votar a cantaires del seu propi
país. «Aquest simposi és un esde-
veniment de màxima excel·lèn-
cia, és com les olimpíades del
món coral. Ens marcarà el futur»,
va assegurar ahir el responsable
del Comitè Artístic del festival, Xa-
vier Baulies. 

Al marge dels conjunts de Gra-
nollers i Barcelona, hi haurà can-
tants d'arreu d'Europa, el Japó, Ca-
nadà, Sud-àfrica, Argentina, Estats
Units d'Amèrica, Filipines i de la Re-
pública de Corea. Es tracta de cors

de diferents estils musicals i edats
que s'engloben dins la música clàs-
sica i tradicional, el pop, el jazz i la
música contemporània. «És l'acti-
vitat més important del món coral,
és el màxim nivell que es pot assolir.
El principal objectiu és que rever-
teixi en la qualitat dels nostres
cors», va destacar la presidenta de
la Federació Catalana d'Entitats Co-
rals (FCEC), Montserrat Cadevall. 

40 conferenciants de nivell
El th World Symposium on Co-
ral music reunirà a un total de 
conferenciants de diferents pro-
cedències i especialitats que com-
partiran experiències i coneixe-
ments. Són professionals de pri-
mer nivell, que també han estat
seleccionats pel Comitè Artístic,
que tractaran temàtiques com la
connexió entre la música del pas-
sat i el present, la formació dels di-
rectors, la construcció dels cors i
els recursos extramusicals que es
disposa pel cant coral. 

També s'han programat master-
classes amb quatre directors espe-
cialistes. Són la catalana Elisenda
Carrasco que parlarà dels cors in-
fantils, l'alemanya Helmuth Rillin
que se centrarà en la música del
Barroc al Romanticisme, l'americà
Rollo Dilworth que mostrarà el
gòspel nord-americà, el folk i la
música africana i l'anglès Simon
Halsey que tractarà la música del
segle XX i contemporània. 

El dissabte  de juliol, l’Auditori
acollirà el concert inaugural del
simposi. Una selecció dels millors
cors catalans interpretaran la pro-
ducció de Ressons de l'Al Àndalus,
La Santa Espina i L'indòmit corser.
Ho faran el Cor de la Universitat
Rovira i Virgili de Tarragona, el Cor
de Cambra de l’Auditori Enric Gra-
nados de Lleida, la Coral Sant Jordi
de Barcelona, la Polifònica de Vi-
lafranca, Pax Cor de Cambra de Sa-
badell i la Polifònica de Puig-Reig. 

La ciutat de Barcelona
acull les «olimpíades
mundials» de corals 
L’onzena edició del Simposi Mundial oferirà
uns vuitanta concerts entre el 22 i el 29 de juliol

ACN BARCELONA

■El cantant Pep Sala ha anunciat
la sortida al mercat d’un nou disc
de Sau, el grup que va compartir
amb el desaparegut Carles Saba-
ter. A través de les xarxes socials,
el cantautor va explicar ahir que
el disc estarà format per les can-
çons en directe que es van enre-
gistrar durant la gira pels teatres
que el grup va fer l’any , con-
cretament un concert a l’antiga
sala l’Espai de la Travessera de

Gràcia de Barcelona. «Ho he tor-
nat a escolar i se sent bé, no torna-
rem a gravar res», va assenyalar.
De fet, per l’artista osonenc, el nou
àlbum té més de «document his-
tòric» que no pas de disc de pro-
moció. El treball sortirà pels volts
de les festes de Nadal i, segons va
afegir Sala, la intenció és acom-
panyar el disc amb un llibre i un
documental sobre la trajectòria
del duo que va formar al costat del
desaparegut Carles Sabater. 

Un disc recollirà un directe de la
gira de Sau per teatres del 1995

comunicacio@ddgi.cat - 17/07/2017 08:29 - 83.57.179.175

comunicacio3
Rectángulo




