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Cultura i Societat
ANIOL RESCLOSA

Breus
COMUNICACIÓ

L’Ajuntament de Girona agrupa la
difusió cultural en una sola agenda
GIRONA | DdG

L’Ajuntament de Girona va presentar ahir la nova «agenda-revista» Girona Cultura, que agrupa la informació cultural de la ciutat amb voluntat
de millorar-ne la difusió, va explicar ahir el regidor Carles Ribas. La nova
publicació substitueix les anteriors existents i queda vinculada al club
Girona Cultura, que ha ha superat les 7.000 targes difoses entre la població. Ribas va explicar que les autoritats de Perpinyà volen que el carnet Girona Cultura es pugui expedir també a la capital del Rosselló, i que
està en estudi la possibilitat de regalar un carnet cada vegada que hi hagi
un naixement a la ciutat. La publicació té un tiratge de 10.000 exemplars.

Marina Calahorra, autora de les fotos i guanyadora del premi.

El reportatge d’islamització
d'una tribu indonèsia rep
el premi Joves Fotògraf(e)s
 La gironina Marina Calahorra és la guanyadora de la convocatòria de

JULIEN BENHAMOU

MÚSICA

Francesco Corti substitueix Minkowski al
la Diputació, on mostra una exposició que anirà al Vida Off de Perpinyà concert inaugural de Nits de Clàssica
GIRONA | DdG

Un reportatge de 30 fotograﬁes
sobre el procés d'islamització d'una tribu indígena d'Indonèsia fet
per Marina Calahorra ha guanyat
la 14a edició del premi Joves Fotògraf(e)s impulsat pel Centre de
la Imatge de la Diputació de Girona, Inspai.
L'autora de les imatges va passar vint dies amb aquesta tribu i,
segons ha explicat, les fotos busquen plasmar «contrastos surrealistes» provocats per l'aparició
d'un grup islàmic a l'illa que intenta «canviar» les costums i tra-

dicions dels mentawai.
Calahorra destaca, per exemple,
la construcció d'una mesquita
«enorme» enmig de la selva que
necessita un generador per poder
fer sonar la crida a l'oració. O la
creació d'una escola on ensenyen
l'islam als més petits.
L'exposició Mentawai, progrés o
retrocés? es pot veure al claustre de
la Diputació de Girona ﬁns a ﬁnals
de juliol i també formarà part de
certàmens i festivals fotogràﬁcs
com el Festival Visa Off 2016, a Perpinyà, i l'Imaginària, el 2017, a
Castelló de la Plana.

Fa aproximadament vint anys,
un grup de missioners cristians varen aparèixer a l'illa i els van suggerir de convertir-se a la seva religió. Aquests, però, no varen intentar canviar els costums dels
mentawai, a diferència del grup islàmic que ha aparegut a l'illa
aquest últim any.
Marina Calahorra va néixer a Girona l'any 1988 i es va començar a
interessar per la fotograﬁa l'any
2012. Va treballar a Madrid com a
fotògrafa freelance en manifestacions i els últims anys ha viatjat per
Europa, l'Amèrica del Sud i l'Àsia.

GIRONA | DdG

El Festival Nits de Clàssica de Girona ha anunciat que el director Marc
Minkowski, «per prescripció mèdica», ha de fer repòs i no podrà viatjar durant els propers 7 dies. En conseqüència, no podrà participar, tal
com estava anunciat, al concert inaugural del festival, a les 9 d’aquesta nit a la Catedral de Girona. No obstant, l’espectacle manté el mateix
programa, solistes i formació, tal com estava previst. Així, Les Musiciens
du Louvre actuaran sota la direcció de Francesco Corti, clavecinista, organista i director convidat de forma regular de la formació. L’organització del festival diu que intentarà portar Minkowski a Girona ben aviat.
CINEMA

El gironí Edmon Roch assumeix el càrrec
de Querejeta en l'Acadèmia de Cinema
MADRID | EFE

La pianista russa Varvara actuarà al
festival de música de Cervià de Ter
DdG

 El Trio Ludwig obrirà les

actuacions el 29 de juliol al
monestir, on també tocarà
l’Ignasi Cambra Quartet
GIRONA | DdG

La pianista russa i jove promesa Varvara actuarà el 15 d’agost
acompanyada del violoncel·lista
Pau Codina al monestir romànic
de Cervià de Ter, en una de les nits
musicals d’estiu de la sisena edició
del Festival de Música del Monestir de Cervià de Ter.
Ahir, 28 de juny, es van posar a
la venda les entrades a través de

Varvara.

l’Associació Amics de Cervià Antic i del web www.ibercameragirona.cat, a uns preus d’entre 12 i 16
euros, i descomptes de ﬁns al 50%
als joves de ﬁns a 25 anys.

El concert de Varvara és possible gràcies al suport de la Fundació Damm, van explicar els organitzadors ahir en una roda de
premsa a Barcelona.
La programació de l’estiu del
2016 inclou tres concerts. La inauguració anirà a càrrec del Trio
Ludwig el 29 de juliol (22h) amb un
programa de Mozart, Beethoven i
Brahms.
El sis d’agost actuarà el grup Ignasi Cambra Quartet, amb un programa d’obres de Schubert, Mozart
i Schumann.
L’actuació de Varvara del 15
d’agost inclourà obres de Bach,
Xostakóvitx i Shubert.

El gironí Edmon Roch, ﬁns ara vicepresident segon de l'Acadèmia de
Cinema espanyola, assumirà també la vicepresidència primera que ha
deixat vacant Gracia Querejeta, que va dimitir, segons va dir, al no poder compatibilitzar el lloc amb la seva activitat professional. Segons han
informat fonts de l'Acadèmia de Cinema, la decisió de reemplaçar en
el càrrec a Querejeta correspon al president, Antonio Resines, qui ha
optat per fer recaure aquesta responsabilitat també a Roch. Querejeta
estava en el càrrec des de maig de l'any passat.
LLIBRES

Patricia Langdon-Davies publica una
autobiografia de la infantesa i joventut
GIRONA | DdG

La Casa Irla de Sant Feliu de Guíxols va acollir ahir la presentació d’El
llibre del forat al mig, escrit per Patricia Langdon-Davies, 38è volum de
la col·lecció Josep Pla de la Diputació de Girona, que rememora els anys
d’infantesa i joventut de l’autora. El volum és autobiogràﬁc i connecta
amb el llibre de memòries El gat, unes llavors i quinze llibres, que va escriure Langdon-Davies, publicat el 2011. L’autora es va establir a Catalunya amb el seu marit, el famós reporter de guerra John Langdon-Davies, i van regentar el petit hotel Casa Rovira a Sant Feliu de Guíxols.

