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Y art. a la fundació casamor i al celler espelt

Y xefla’09. a figueres

L’escultor Antoni Federico exposa
simultàniament a Navata i Vilajuïga

La colla Dolça
Tardor presenta un
espectacle amb els
seus millors èxits
Redacció l figueres

L’artista empordanès presenta les seves peces, en diferent format, en les mostres d’estiu de dos espais
culturals de la comarca. L’alcalde de Navata vol situar el municipi en el mapa de l’art contemporani
Redacció l navata/VILAJUÏGA

Durant unes setmanes, els empordanesos tenen l’oportunitat
d’admirar dues exposicions d’escultures de l’artista empordanès
Antoni Federico que han coincidit
temporalment. La primera es pot
visitar, des del passat 16 de juliol,
als jardins de la Fundació Casamort de Navata i la segona s’inaugura aquest dijous al Celler Espelt
de Vilajuïga.
Per a l’exposició de Navata, Federico ha seleccionat una sèrie
de peces de diferent format en
les quals es combinen materials
molt diversos i que es distribueixen calculadament al voltant d’una
gran peça creada expressament per
aquest espai. Una altra escultura
de gran format s’exposa al carrer
just a l’entrada dels jardins de la
nn

fundació. La mostra estarà oberta fins al proper 16 d’agost tots els
divendres,dissabtes i diumenges
de 19 a 21 h.
Durant l’acte d’inauguració el
president de la fundació, Carlos
Maria Casamor, va manifestar la
satisfacció d’inaugurar una mostra que “pretenem que sigui la primera de tota una sèrie d’exposicions d’art contemporani”. Per la
seva part l’artista i exdirectora del
Museu de l’Empordà i assessora de
la fundació, Alícia Viñas, va glossar la figura d’Antoni Federico, del
qual va ressaltar “la seva actitud de
recerca constant i la seva valentia
en l’elecció d’un llenguatge propi
i renovador”. L’alcalde de Navata,
Jaume Homs, va manifestar el seu
desig de situar el poble dins el mapa
dels llocs en els quals l’art contemporani tingui presència. n

fundació casamor. Acte inaugural de l’exposició, als jardins del centre

La colla Dolça Tardor celebra el vuitè aniversari presentant un nou espectacle en el qual
es realitza un recull dels millors
moments del grup. La presentació de Dolça Trador Mix es farà
aquest dimecres, a partir de les
22 hores, a la plaça Josep Pla de
Figueres, en el marc de la programació d’estiu Xefla 09.
Aquesta formació, que dirigeix
Rosa Maria Malé, aplega prop de
mig centenar de persones que
van del set als 80 anys d’edat.
Totes elles participaran d’una
forma o altra en aquest espectacle on es combina la música i el
ball en tots els seus apartats.
Juntament amb una selecció de
les peces que més èxit han tingut
per a la colla, durant els seus vuit
anys de vida, també inclou l’estrena d’algunes cançons i altres
novetats. Després d’aquesta actuació en tenen altres de programades arreu de la comarca. n
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y àlbum cultural. les activitats de la setmana

L’OCE I JOANJO BOSk TRIomFEN A PERALADA
nn L’espectacle Cançons de la cançó. D’un temps, d’un país es va presentar la setmana passada al claustre de Sant Domènec. n

manel clou amb èxit sons del món , organitzat al conjunt monumental de vilabertran
nn Aquesta formació musical que reivindica la tradició catalana sense deixar de banda el so contemporani
de bandes anglosaxones es va posar el públic a la butxaca, en el concert de divendres a la nit. n

les havaneres omplen de públic la platja de la perola de roses
nn La cantada de dissabte a la nit va comptar amb la participació dels grups Barca de Mitjana, Els Cremats,
Peix Fregit i Roses Canta i s’ha convertit en una cita habitual de les nits d’estiu rosinques. n

PRESENTEN LA ‘REVISTA DE GIRONA’ A VILABErTRAN
nn Coincidint amb la inclusió d’un treball de Francesc Montero (a la
dreta) sobre Josep Reig, la Diputació va presentar-hi la publicació. n

