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■ La Simfònica de Cobla i Corda
de Catalunya ha versionat la sar-
suela catalana Cançó d'Amor i de
Guerra per posar al dia «un dels
símbols del patrimoni musical ca-
talà i una de les peces més grans i
emblemàtiques de la lírica catala-
na». Són paraules de Josep Laga-
res, impulsor de la formació, que
ahir va dir en la presentació que
aquest és el projecte «més ambi-
ciós» en els nou anys de vida de
l'orquestra. 

S'editarà un doble CD de  mi-
nuts de durada on, per primer
cop, la sarsuela, estrenada l'any
 i composta per Rafael Mar-
tínez Valls, s'enregistrarà de forma
íntegra.

També s'inclouran dos temes
inèdits presents a l'obra original
així com els textos parlats, que
també s'han adaptat al llenguatge
actual. 

El novè treball de la formació es
presentarà a l'Auditori de Girona
en dos concerts els dies  i  de
novembre amb les veus de Marta
Mathéu, Roger Padullés i Toni
Marsol, la Polifònica de Puig-reig
a les parts corals i sota la direcció
de Francesc Cassú.

Després del projecte Tossuda-
ment Llach el , la Simfònica
de Cobla i Corda es capbussa en
el gènere de la sarsuela amb un
projecte que compta amb més de
 músics i cantants dalt de l'es-

cenari i una important inversió.
L'adaptació d'aquesta sarsuela

que Rafael Martínez Valls va estre-
nar l'any  ha comptat amb
l'asssessorament del productor
artístic Joan Casas, que va rebre en
cessió l'arxiu i documents de la
mà dels hereus del compositor va-
lencià. Aquest material està ac-
tualment a la Biblioteca Nacional
de Catalunya. 

L'any , Casas va publicar
una edició critica d'aquesta sar-
suela, un treball d'investigació
que va permetre recuperar per
primer cop dos números inèdits
que també s'inclouen ara en la
versió de la SCCC. 

Casas va elogiar ahir el treball
de Francesc Cassú com a director
musical del projecte. A la presen-
tació també hi van participar Da-
vid Cuspinera, Marta Madrenas,
Jaume Lleixà, Francesca Mas-
clans i Eulàlia Tomàs.

La Simfònica de Cobla i Corda
de Catalunya posa al dia
«Cançó d'Amor i de Guerra»
El nou disc de la formació impulsada per Metalquímia es presentarà a
l’Auditori de Girona el 24 i el 25 de novembre amb la Polifònica de Puig-reig

PERE DURAN

Els promotors del disc.

Àlex Nogué davant una de les seves obres. MARC MARTÍ

D.B. GIRONA

■Un tren en pot amagar un altre.
Aquesta advertència de seguretat
de les estacions de ferrocarril
franceses ha estat presa per Àlex
Nogué com a títol de la seva nova
exposició que, entre altres obres,
mostra una tela gegant pintada en
negre tapada a escassament mig
metre per una altra tela gegant
sense pintar.

Amb aquesta obra aparent-
ment absurda, titulada Blanc i ne-
gre, Nogué, que és catedràtic de

pintura de la Universitat de Bar-
celona, vol afavorir la reflexió so-
bre els codis i el llenguatge de l’art
contemporani amb la voluntat
d’acostar-lo a les persones no ave-
sades. 

Nogué (els Hostalets d’en Bas,
) va inaugurar ahir aquesta
nova «exposició viatgera» de la Di-
putació de Girona a la Casa de
Cultura. Una de les obres és una
caixa gegant però cal demanar la
clau per accedir al seu misteriós
interior. 

Un tren n’amaga un altre
a l’exposició d’Àlex Nogué

Moltes felicitats, Sergi! T’estimem moltíssim! Ets un crack!

ENVIEU UNA FOTOGRAFIA RECENT AMB UN TEXT BREU AMB 48H.
D’ANTELACIÓ A L’ADREÇA DE CORREU fets.diaridegirona@epi.es

Moltes felicitats de part dels teus
avis, «tiu», «tia», el teu pare, el teu
germà i la «prima». Que passis molt
bon dia!

Per molts anys, Marc. Si el veieu,
feliciteu-lo!

AVUI FELICITEM
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L’Orquestra d’Òpera Jove
acaba avui una setmana
d’estada a Foixà amb un
concert gratuït a l’església
(20 h), amb obres d’Albino-
ni, Vivaldi i Mozart, per
agrair a aquest municipi i
als seus veïns el fet d’haver-
hi trobat “unes instal·la-
cions molt adequades i un
acolliment per part de

l’Ajuntament” que els fa te-
nir en compte “la possibili-
tat de projectar des
d’aquest poblet emporda-
nès les arts escèniques i po-
der donar un espai a joves
talents per fer els seus pri-
mers recitals”, segons Xa-
vier Mendoza, un dels res-
ponsables d’Òpera Jove. La
seva orquestra, formada
per 30 músics de 16 a 28
anys, prepara un nou es-
pectacle no operístic pel

2018, amb música, circ i
dansa. Paral·lelament, la
companyia continua girant
amb l’òpera còmica Il Con-

vito, que el 19 de novembre
arribarà a Figueres i l’11 de
març a Roses, entre d’al-
tres localitats catalanes. ■

L’Orquestra d’Òpera
Jove actua a Foixà
X.C.
FOIXÀ

L’Orquestra d’Òpera Jove, en un moment de relax ■ O.J.

Àlex Nogué (Hostalets
d’en Bas, 1953) va inaugu-
rar ahir a la Casa de Cultu-
ra de Girona Un tren en
pot amagar un altre, el
muntatge amb el qual re-
correrà al llarg de tot un
any diversos municipis de
les comarques de Girona
dins el programa Exposi-
cions Viatgeres de la Dipu-
tació, que coordina Ibet
Vila. La proposta és conse-
qüent amb la trajectòria
sòlida, perseverant i medi-
tativa d’Àlex Nogué a l’en-
torn de la representació
del paisatge, que ha con-
vertit en el centre de la se-
va reflexió plàstica.

Un tren en pot amagar
un altre, títol pres del rètol
amb què les estacions de
ferrocarril franceses ad-
verteixen els passatgers
del risc de travessar els
passos a nivell i que, al seu
torn, ha donat lloc a una
frase feta sobre com d’en-
ganyoses poden resultar
les aparences, és una inda-
gació sobre la percepció de
les imatges en un món
que, de fet, n’està saturat.
“Tots els artistes, un mo-
ment o altre, hem hagut
de fer front a la mateixa
pregunta incòmoda: I ai-
xò, què vol dir?”, comenta-
va ahir resignat Àlex No-
gué, que ha constatat que
aquesta és una interroga-
ció que té a veure amb la
manera frenètica que te-
nim d’afrontar-nos a les

imatges avui dia, sense
temps per demanar-los
cap altra cosa que no sigui
què signifiquen. Als mu-
seus mateixos, continua-
va l’artista —tot i que sen-
se ànim de polemitzar—,
els visitants dediquen
molt poca atenció a cada
obra, i passen de l’una a
l’altra sense que a penes
els deixin cap empremta.
Al contrari, el treball que
presenta a la Casa de Cul-

tura invita a la lentitud i
l’embadaliment. “Els nos-
tres avis van entrar en
contacte amb molt poques
imatges, potser el gravat
d’un calendari, una estam-
pa, un sol retrat en tota la
seva vida, i eren posses-
sions tan preuades, que
s’hi estaven una bona es-
tona mirant-les embada-
lits; aquesta capacitat
d’encantament avui l’hem
perduda, i passem de pres-

sa per un bosc d’imatges,
sense aturar-nos en cap”,
raonava ahir Àlex Nogué
davant un plafó de noran-
ta fotografies de l’entorn
natural on treballa, a Hos-
talets d’en Bas, manipula-
des amb collage, pintura a
l’oli, esmalt, guaix, grafit i
ceres. Cada una d’aques-
tes fotografies de paisat-
ges familiars podria ser
tan sols allò que sembla:
un arbre, una mica de

verd, un matí boirós, però
l’artista hi ha superposat
unes gotes de pintura just
per atrapar el senyal de la
primera percepció, “abans
que hi intervingui el rao-
nament”. Com a bon peda-
gog, Nogué sap que en la
imatge d’un arbre es con-
densa l’experiència de tots
els arbres viscuts, i que
dessota l’arbre mirat, hi
ha l’arbre recordat o ima-
ginat, abans que quedi se-

pultat sota la densa trama
de referències culturals
sobre la idea que tenim
d’arbre. “Una imatge sem-
pre n’amaga una altra”,
afirma l’artista, que es re-
met a la imago del món an-
tic, la màscara que cobria
el rostre dels difunts, alho-
ra ocultant-lo i revelant-lo.

Aquest procés d’oculta-
ció és encara més evident
a la instal·lació Blanc i ne-
gre, un gran paisatge so-
bre tela de vuit metres de
llarg, “pintat del natural
però a les fosques”, del
qual l’espectador només
pot tenir una intuïció d’es-
quitllentes, espiant rere el
gran bastidor blanc que
l’amaga. Portada a l’ex-
trem, la seva reflexió so-
bre l’art com una expe-
riència destinada a anar a
trobar l’espectador d’un
en un, ha donat lloc a la pe-
ça central de l’exposició:
una gran caixa de fusta a
l’interior de la qual exis-
teix una obra que el visi-
tant només podrà veure si
es pren el seu temps per
demanar la clau al vigilant
de la sala i entrar en
aquest contenidor tot sol.
No hi ha excepcions: qui
vulgui veure l’obra haurà
d’assumir que aquest és
un tracte que es resol en la
intimitat, perquè tal com
diu Maria Palau en el text
del catàleg, l’obra d’art
“viu i mor davant els ulls
de qui l’observa”.

Per a Àlex Nogué la iti-
nerància de l’exposició,
oberta fins al 30 de setem-
bre i que a partir de l’octu-
bre es podrà veure a altres
municipis gironins, és una
ocasió excepcional per di-
fondre el seu treball, però
no serà l’única. A més de
ser escollit pel jurat de les
Exposicions Viatgeres,
aquest any també ha gua-
nyat la Biennal d’Art, que
li permetrà organitzar
una altra exposició indivi-
dual l’any vinent a la ma-
teixa Casa de Cultura. ■

a L’artista va inaugurar ahir a la Casa de Cultura de Girona la segona de les Exposicions Viatgeres
de la Diputació a ‘Un tren en pot amagar un altre’ posa l’èmfasi en la percepció individual de l’art

Eva Vàzquez
GIRONA

Àlex Nogué retorna a les
imatges el do d’embadalir

L’artista Àlex Nogué, ensenyant ahir al director en funcions de la Casa de Cultura, Lluís Freixas, el paisatge que ha pintat a les
fosques i que forma part de la instal·lació ‘Blanc i negre’ ■ JOAN SABATER

Oriol Ponsatí-Murlà obrirà
avui al Museu d’Art (18 h)
el cicle Lletres i arts, orga-
nitzat per la Institució de
les Lletres Catalanes, en
què quatre escriptors lle-
giran quadres de Bertra-
na. Els altres dijous de se-
tembre hi intervindran
Bel Olid, Cristina Masanés
i Ramon Solsona. ■

Cicle sobre el
Bertrana
pintor al MdA

Redacció
GIRONA

Òmnium Cultural de la
Selva ha organitzat avui
un homenatge a l’artista
Josep Beulas (1921-
2017), fill predilecte de
Santa Coloma de Farners,
a la biblioteca Joan Vinyoli
(19.30 h). El meu Beulas
és el títol d’aquest acte, en
què participaran Cristina
Trias i Antoni Solà. ■

Homenatge a
Beulas, a
Santa Coloma

Redacció
SANTA COLOMA DE FARNERS
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Joan Isaac, a la Marxa  
de Torxes de Girona 

altres municipis gironins i de tot 
Catalunya la nit abans de la Diada, 
l’edició d’aquest any d’aquesta ini-
ciativa, així com la manifestació 
convocada per l’endemà a Barcelo-
na, tenen un significat molt especi-
al pel fet que se celebren a les portes 
del referèndum de l’1-O. Figueres, 
la Bisbal, Sant Feliu de Guíxols i 
Santa Coloma de Farners són, entre 
d’altres, alguns dels municipis giro-
nins que celebren també una marxa 
de torxes la vigília de la Diada.e

Imatge d’arxiu de la Marxa  
de Torxes de Girona. ÒMNIUM CULTURAL

ACTES PREVIS A L’ONZE DE SETEMBRE

Sota el títol Cançons i lluita a peu 
d’escala, el cantautor Joan Isaac 
oferirà un concert a les escales de la 
catedral de Girona en el marc de la 
Marxa de Torxes, que organitza 
Òmnium Gironès des de fa deu anys 
la nit abans de l’Onze de Setembre. 
Joan Isaac interpretarà algunes de 
les cançons més reivindicatives del 
seu repertori, com A Margalida, i 
també algunes peces del seu últim 
disc, Manual d’amor.  

Acte inclusiu i alegre 
La Marxa de Torxes de Girona és un 
dels actes més multitudinaris que 
se celebren a les comarques de Gi-
rona a les portes de la Diada. En 
aquesta XI edició de la Marxa, Òm-
nium Cultural hi vol imprimir un 
caràcter “alegre, inclusiu i en posi-
tiu”. Començarà a les 21.30 h amb la 
lectura d’un manifest, seguirà amb 
el concert de Joan Isaac i acabarà 
amb l’encesa de torxes i la marxa 
des de la catedral fins a la plaça del 
Vi, passant per diversos carrers del 
Barri Vell, amb l’ambientació de la 
Fal·lera Gironina i els Diables de 
l’Onyar. Per a Òmnium Cultural, 
que organitza Marxes de Torxes en 

GIRONA

ARA

L’artista Àlex Nogué 
reflexiona sobre la 

percepció de les imatges

quotidiana ens han fet desenvo-
lupar una gran habilitat per 
identificar-ne ràpidament el sig-
nificat immediat, però han com-
portat la pèrdua de la capacitat 
d’embadalir-nos i de reconstru-
ir-les des de l’experiència per-
ceptiva de cada persona”, diu 
Nogué.  

Les 90 imatges de la mostra 
són fotografies del paisatge de la 
Vall d’en Bas, en les quals l’artis-
ta ha intervingut amb pintura i 
collage: la mostra inclou les ins-
tal·lacions Blanc i negre, de 8 
metres de llarg, que visualitza 
com una imatge n’amaga una al-
tra i la primera tramet la llum  a 
la imatge amagada, i Sense títol, 
que es pot visitar només dema-
nant l’accés al cuidador de l’ex-
posició i que posa l’èmfasi en la 
percepció individual com a nucli 
de la comunicació artística.e

Una de les 
obres d’Àlex 
Nogué que 
s’exhibeixen  
a la Casa  
de Cultura  
de Girona. 
DIPUTACIÓ DE GIRONA

ART

Sota el títol Un tren en pot amagar un 
altre, l’artista Àlex Nogué aplega 90 
imatges i dues instal·lacions en la 
mostra que es pot visitar a la Casa de 
Cultura de Girona fins al 31 de se-
tembre, i que després iniciarà un pe-
riple per diverses sales expositives 
de les comarques gironines.  

La mostra forma part del cicle 
Exposicions viatgeres, que organit-
za la Diputació de Girona per acos-
tar l’art i la cultura a la ciutadania, 
promoure la creació artística i po-
tenciar sinergies i lligams de col·la-
boració entre els diferents professi-
onals i especialistes de l’art a tot el 
territori gironí. 

Imatges que n’amaguen d’altres 
Per al títol d’aquesta exposició, No-
gué ha pres el rètol que es pot veu-
re en moltes estacions de tren fran-
ceses, Un train peut en cacher un au-
tre, per explicar que una imatge pot 
contenir més del que veiem, per re-
flexionar sobre la manera com per-
cebem les imatges. “Els milers 
d’imatges que envaeixen la vida 

GIRONA

ARA
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Des del passat 22 de juliol, Xa-
vier Escribà (París, 1969) exposa
al Claustre de l’Abadia de Sant
Joan una selecció de les seves
singularíssimes pintures-pell:
capa rere capa, es tracta de tre-
balls que es construeixen grà-
cies al temps i als pigments, a la
duració entesa com a suma de
moments plàsticament significa-
tius; cada obra conté moltes al-
tres obres que l’artista ha anat
sumant o sedimentat gràcies a
la seva mirada constructora i el
seu afinat gust per la pintura. I
és que parlar de la feina d’Escri-
bà només és possible si hom és
conscient de la dimensió sensiti-
va del fet plàstic: a mig camí en-
tre l’escultura i l’experiència
quasi gastronòmica.  E. CAMPS

XAVIER ESCRIBÀ
Palau de l’Abadia de Sant

Joan de les Abadesses. H

Del 22 de juliol a l’1 d’octu-
bre. Diari de 10 a 14 h i de 16 a
19 h. Festius de 10 a 14 h. 



El Món dels Vencedors és un pro-
jecte de l’artista Ignasi Prat (1981),
comissariat per Àlex Brahim, que
centra la seva atenció en la repres-
sió del franquisme i els privilegis
dels seus principals càrrecs. Mitjan-
çant la captació fotogràfica de les
residències oficials dels màxims res-
ponsables del règim, es mostra el
caràcter estètic de l'arquitectura del
poder franquista. 
I és que la pervivència del franquis-
me (ocult rere una formidable
col·lecció de màscares) és una reali-
tat indiscutible en el teixit social i
polític de l’Espanya d’avui. El pro-
blema és que no sempre resulta fà-
cil detectar-lo: saber on viuen (o a
on vivien) els seus acòlits proporcio-
na un mapa precís d’una impudícia
que fa basarda. E. CAMPS

IGNASI PRAT
Museu Memorial de l’Exili,

La Jonquera. Carrer Major 43-
47 H Del 7 de juliol al 28 d’oc-
tubre. De dimarts a dissabte de
10 a 18 h. Festius de 10 a 14 h.


ENRIC ANSESA
XAVIER ESCRIBÀ

Canònica de Santa Maria
de Vilabertran. Monestir de Vi-
labertran. H Fins el 8 d’octu-
bre. www.bolit.cat



L’actual col·lectiva exemplifica a
la perfecció els plantejaments de
l’espai de Colera (enguany celebra
el 25è aniversari): plantejada com
un diàleg entre la fotografia i l’es-
cultura, afavoreix un clima on allò
que es dissol és, paradoxalment,
el límit entre ambdues disciplines.
L’explicació rau en el fet de trobar-
nos davant un grup d’artistes que,
més enllà dels formats, compar-
teixen una mirada genuïnament
contemporània que sap mantenir
un discurs poderós sense renun-
ciar a la sensibilitat ni a la forma.
Es tracta de de Gabriel, Yoon-Hee,
Andre Martus, Riera i Aragó, Hiro
Matsuoka, Philippe Soussan,
Christoph Muller, Monica Fuster i
Tom Blaess.   E. CAMPS

COL·LECTIVA
Galeria d’Art Horizon, Cole-

ra. Carrer Francesc Ribera, 22 H

Del 12 d’agost al 15 de setembre.
De dimecres a diumenge de 18 a
21 h. Dilluns i dimarts tancat.



Nit i somni (títol original: «Nacht
und Träume», i en anglès «Night
and Dreams») és un lied de Schu-
bert compost el 1822 a partir d'una
cançó de Matthäus von Collin i que
es caracteritza per una gran sim-
plicitat i el pianissimo d'extrema
delicadesa que són un concentrat
de bellesa en 8 línies de 59 síl·la-
bes. Aquest tema és el que s'ha
proposat als artistes com a fil con-
ductor de l'exposició. Es tracta de
la tercera edició d'aquesta progra-
mació d'exposicions dedicada a la
pintura contemporània, que en
anys anteriors ha exhibit l'obra de
Montserrat Costa i Jordi Martorano
(2015) i Quim Corominas i Assump-
ció Mateu (2016), que quedarà re-
collida en un catàleg de futura
aparició.  E. CAMPS

L’ADAG fou un col·lectiu plural
de creadors plàstics que va fer una
aportació pionera en el que avui
qualifiquem de pràctiques col·la-
boratives i relacionals. Enfront de
la desfuncionalització social de
l’art, el grup gironí va desplegar
una eficient estratègia per reinte-
grar-lo en la praxi vital a fi de
transformar-la en un sentit eman-
cipador. Les activitats del grup in-
cloïen un ampli ventall de formes i
mitjans d’intervenció, com la crea-
ció d'ambients concebuts col·lecti-
vament i amarats de sentit crític,
l’organització d’exposicions ober-
tes que buscaven la màxima parti-
cipació, la confecció de cartells per
a les forces democràtiques i les en-
titats cíviques o la presència i
col·laboració en manifestacions re-

ivindicatives de diversa mena, de
la defensa de la llibertat d’expres-
sió als aiguamolls de l’Empordà.
La presentació pública del grup va
tenir lloc a Girona l’abril del 1976.
El seu manifest fundacional va ser
signat per trenta-cinc artistes. En-
tre els seus membres més actius,
hi havia Enric Marquès, Jaume Fà-
brega, Enric Ansesa, Lluís Bosch
Martí, Lluís Carreras, Joan Casano-
vas, Jaume Faixó, Montserrat Gu-
anter, Bep Marquès, Francesc Tor-
res-Monsó, Damià Escuder, Maria
Crehuet, Isidre Vicens, Guillem Ter-
ribas, Santiago Roca D. Costa,
Montserrat Costa, Carles Vivó,
Emili Massanas, Lluïsa Tarrús, Jor-
di Gispert o Joan Boladeras.
L’exposició, comissariada per l’his-
toriador de l’art Narcís Selles, ha
comptat amb la participació d’un
elevat nombre de membres del
col·lectiu. L’artista Marcel Dalmau
és el responsable del seu disseny,
tan a nivell gràfic com d’articulació
dels espais.  E. CAMPS

ADAG
Museu d’Art de Girona.

Pujada de la Catedral, 12 H Del
17 de juny al 5 de novembre.
Diari de 10 a 19 h. Diumenges i
festius de 10 a 14 h.



ADAG

ESCRIBÀ

GABRIEL

ÀLEX NOGUÉ
Casa de Cultura, Girona. Plaça de

l’Hospital H Fins a 30 de setembre. De
dimarts a divendres d’11 a 20 h. Dissabtes
d’11 a 18 h.

Àlex Nogué ha pres com a títol de la
proposta per a Exposicions Viatgeres un
rètol habitual a les estacions de tren fran-
ceses, «Un train peut en cacher un au-
tre», per explicar que una imatge pot
contenir més del que veiem. De fet, amb
la mostra que actualment acull la Casa

de Cultura de Girona, l’artista apro-
fundeix en les seves preocupacions es-
tètiques: com ja va deixar clar a la seva
darrera publicació («Davant la imatge»),
ens trobem enfront d’un apassionant
viatge que té els seus fonaments con-
ceptuals en projectes com Límits del di-
buix o, de manera molt especial (pel po-
der evocador de la metàfora que utilit-
za), Trementina (2007).
Per a aquesta ocasió, Nogué planteja un
recorregut a través de 48 imatges foto-
gràfiques de fragments de paisatge de la
Vall d'en Bas, a sobre de les quals ha in-
tervingut,  i de dues instal·lacions.



EUDALD CAMPS

Principi
d’itinerància  

La mostra de No-
gué comença el seu

cicle itinerant a la
sala d’exposicions

de la Casa de Cultura
de la Diputació i, al

llarg d’un any, recor -
rerà diversos muni-
cipis de les comar-

ques gironines.



CASA DE CULTURA ÀLEX NOGUÉ PROTAGONITZA
LA NOVA ENTREGA DE LES «EXPOSICIONS VIATGERES»

la superficie antes de que se lo trague
la corriente, sólo un instante, pues no
es el propio del fantasma durar, ex-
tenderse en el tiempo, pues ello le al-
teraría en su ̀ ser´. [...] Si se queda es
para pedir otra cosa […], la única cosa
que puede salvarle: ser fijado en un
instante perenne. Y así el medio —el
arte— que mejor le ofrece al fantas-
ma ese instante perenne es el de la
pintura»... 
Atrapar la llum intermitent d’un far
i aturar el moviment del mar: les
pintures de Perevalsky encarnen
somnis d’eternitat que, en darrera ins-
tància, tenen el seu origen en la ne-
cessitat de mirar i de ser vist. Ho ex-
plica a la perfecció Cécile Miche-
ron: «En la pintura, el origen de la
obra y la obra misma son fantas-
mas: lo originario, irracional, inasible,
entrañable, y el cuadro, cuerpo hec-
ho de luz y sombra, de colores, pero
apenas menos impalpable que su
origen porque precisamente el cua-
dro es una voluntad del mirar y del ser
mirado. El mirar es para la razón
poética el modo más autentico de ser:
los fantasmas, que la pintura acoge y
que la vuelven ella misma fantasmal,
quieren ver la realidad y sobre todo
ser vistos en su asomarse, en su sali-
da instantánea de la corriente del
tiempo». La metàfora líquida po-
ques vegades resulta més pertinent:
la superfície dels quadres d’Evdokim
Perevalsky només és l’escorça visible
d’un univers insondable de profun-
ditats abissals.

PEREVALSKY

Pintura sobre rails
ÀLEX NOGUÉ

Diari de Girona
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ortint de la Casa de Cultura
de Girona, on havíem assistit
a la inauguració de l’exposi-

ció d’Àlex Nogué Un tren en pot
amagar un altre, Ibet Vila, histo-
riadora de l’art i coordinadora del
cicle d’Exposicions Viatgeres de
la Diputació en el qual s’inscriu el
projecte, em comentava que en
una ocasió que havia demanat a
l’artista com sabia que una obra
ja estava acabada, ell li havia res-
post sense dubtar: “Quan la veu
algú altre.” Suposo que Àlex No-
gué treballa en un cert aïllament
que li dona prou marge per estar
a soles amb els seus quadres
abans no l’interrompi ningú i,
amb la seva mirada, se’ls apropiï.
I m’imagino que n’hi deu haver
d’altres que, en canvi, s’obstinen
a romandre ocults, en un racó del
taller, potser de cara a la paret, o
en una habitació arrecerada on
l’artista de tant en tant encara els
interroga, els toca, els mira del
dret i del revés, s’hi encanta, s’hi
abisma com davant un foc.

Totes les obres que ha portat a
la Casa de Cultura, en la primera

S exposició que celebra a Girona
des de fa anys, han passat ja la
prova de la mirada dels altres, ex-
cepte una. Una de sola que ha
tancat dins un gran contenidor de
fusta i a la qual el visitant només
pot accedir si es pren la molèstia
de demanar la clau al vigilant de
la sala i accepta la invitació de
tancar-s’hi tot sol. El dia de la in-
auguració, dimecres passat, érem
una bona colla, i més d’un, encu-
riosit per aquella peça negada, va
insistir perquè es fes una excep-
ció i poguéssim entrar en comiti-
va a la caixa, però Àlex Nogué va
ser inflexible: no obriria pas la
porta perquè hi entréssim en tro-
pell si, al capdavall, del que es
tractava no és de significar una
obra determinada, sinó l’expe-
riència d’establir-hi una intimitat.
Aquell dia, crec que només un
dels presents va decidir-se a de-
manar la clau i entrar al santuari,
molt discretament, mentre la res-
ta conversàvem a fora. No sé si
això ens hauria de fer rumiar o si
val més no tenir-ho en compte,
perquè a les inauguracions, ja se

sap, la prioritat és una altra. En
qualsevol cas, enmig d’aquell xi-
varri no és probable que es po-
gués establir una comunió gaire
satisfactòria amb l’obra, de ma-
nera que vaig decidir arribar-me a
la Casa de Cultura un altre dia per
posar a prova la capacitat d’em-

badaliment que Àlex Nogué sosté
que hem perdut i que prova d’in-
citar amb aquest “cos a cos” amb
una de les seves pintures.

Vaig tornar-hi, de fet, l’endemà
mateix, a una hora que no hi ha-
via ningú més, excepte un home i
la seva filla que justament acaba-

ven de demanar la clau del reser-
vat. No em vaig haver d’esperar
gaire per prendre’ls el relleu, que
vam formalitzar amb un deix de
complicitat. “Estàs davant d’una
pintura que s’ofereix a la teva ex-
clusiva mirada”, comença el text
d’Àlex Nogué que t’entreguen en
un sobre perquè el llegeixis un
cop siguis a dins. Potser hi haurà
gent que no el llegirà fins que ar-
ribi a casa, com vaig fer jo, però la
sensació és ben bé aquesta: que
una obra se t’ofereix sencera, si et
prens el temps d’asseure-t’hi al
davant. No té cap importància de
quina imatge es tracti, ni què sig-
nifica, ni per què és aquesta i no
una altra. En el moment que es-
tem sols, ens comprometem l’un
amb l’altre, i jo podria ser un ar-
bre que flota, i ella una dona as-
seguda amb un sobre a les mans.
“Les obres guarden les mirades
que reben”, diu Àlex Nogué. Pot-
ser es continuen fent sota aques-
tes mirades, i quan es clausuri
l’exposició, trauran de la caixa un
quadre nou, fet de records, sole-
dats i embadaliments. ■
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LA CRÒNICA

Prendre’s el seu temps, això és tot

Àlex Nogué, dimecres passat, a la Casa de Cultura ■ JOAN SABATER

Eva Vàzquez
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omés un pensador com Hegel podia en-
certar i errar al mateix temps: predint la
mort de l’art, va saber veure abans que
ningú les transformacions radicals que
patiria la disciplina i, en canvi, la seva con-

fiança en una «nova» i «emancipadora» filosofia de
l’art (encarregada de substituir al difunt) mai es veu-
ria recompensada. De fet, al llarg del segle XX (que en
molts aspectes encara és el nostre), seria l’art mateix
qui assumiria el repte de reflexionar sobre la seva prò-
pia essència. Avui per avui, la reflexió estètica difícil-
ment té sentit al marge de les diverses pràctiques ar-
tístiques que la suporten. 

Per entendre’ns: tot i que sempre hi ha hagut ar-
tistes capaços de teoritzar (començant pel gran Gior-
gio Vasari i acabant per Mark Rothko), fins no fa ga-
ire se seguia defensant la figura de l’artista com la d’al-
gú que, per dir-ho d’alguna manera, crearia més per
una qüestió de sobreabundància que no pas mogut
per una decisió conscient. L’ombra del romanticisme
és allargassada: la imatge del creador situat més en-
llà del bé i del mal no només ha esdevingut obsole-
ta sinó que, des de fa poc més de quaranta anys, s’ha
revelat com a subsidiària d’allò que «ompliria» de sen-
tit qualsevol obra d’art, és a dir, la mirada de l’espec-
tador.

Un fragment de l’Assaig sobre la ceguesa de Sara-
mago il·lustra a la perfecció qüestions que poden sem-
blar un pèl abstractes: «No t’ho creuràs, però totes les

imatges de l’església porten els ulls embenats, Que es-
trany, per què serà, Com vols que ho sàpiga jo, pot ser
obra d’algun desesperat de la fe quan va comprendre
que es quedaria cec com els altres, pot haver sigut el
mateix sacerdot, potser va pensar justament que, ja
que els cecs no poden veure les imatges, tampoc les
imatges haurien de veure els cecs, Les imatges no hi
veuen, Equivocació teva, les imatges hi veuen amb els
ulls que les veuen, només ara la ceguesa és per a tots»...

Àlex Nogué ha pres com a títol de la proposta per
a Exposicions Viatgeres (cicle d’itineràncies organit-
zat per la Diputació de Girona) un rètol habitual a les
estacions de tren franceses, Un train peut en cacher
un autre, per explicar que una imatge és sempre un
palimpsest que es projecta cap a endins i cap a enfora
de la seva superfície. Es tracta d’un projecte exposi-
tiu pensat per interpel·lar l’espectador: el «viatge a tra-
vés de les imatges» finalitza en una cambra pròpia a
la qual només és possible accedir amb clau (cal de-
manar-la a recepció). Què hi trobarà el visitant a l’in-
terior de l’habitacle de fusta?

EMOCIÓ ESTÈTICA  
Stefan Zweig feia palès al seu esplèndid llibre Els pro-
digis de la vida quina és l’emoció que persegueix tota
pintura: «En un primer moment, Esther es va quedar
immòbil, i va ser com si el seu cor també s’aturés i gu-
ardés silenci […] No pensava que tenia davant seu un
quadre, un tros de tela pintada que no era més que
el somni de la vida, no va reflexionar, sinó que tan sols
sentia, i la seva mirada onejava en una embriaguesa
exultant»; sentir enlloc de reflexionar, desfermar la mi-
rada perquè pugui transitar amb llibertat per unes pin-
tures que són, com dèiem, contenidors on projectar
la pròpia memòria, cossos fidels a una llei propera a

la del desig, sense cap
condicionant extern (l’es-
pectador no «condicio-
na») fins al punt que la
llum que els fa possibles
prové de dintre seu, una
llum que pertany amb
exclusivitat als dominis
de la pintura. 

Recuperar la fascina-
ció per les imatges s’en-
devina com l’objectiu dar-
rere de tota l’aventura
creativa d’Àlex Nogué:
una emoció com la de
l’Esther protagonista del
llibre de Zweig i, també,
una emoció que suposa
un parèntesi radical en-
mig de la cacofonia visu-
al en la que vivim im-
mergits. O, en paraules
del pessimista Cioran,
que tenia moltes coses
bones per oferir: «Si se’m
demanés que resumís el
més breument possible la
meva visió de les coses,
que la reduís a la seva
mínima expressió, enlloc
de paraules escriuria un
signe d’exclamació, un !
definitiu». Aquest seria,
en darrera instància, un
dels llocs que habita l’art.◗

TEXT EUDALD CAMPS*

L’artista filòsof
La Casa de Cultura de Girona presenta fins a finals de setembre una mostra d’Àlex Nogué (Hostalets

d’en Bas, 1953) que, al llarg d’un any, recorrerà diversos municipis de les comarques gironines 

FOTOS: 

◗ Sobre aquestes
línies, Àlex Nogué,
davant d’algunes
de les seves obres;
a dalt, diverses
imatges de
l’exposició que
presenta a la Casa
de Cultura de
Girona. MARC MARTÍ
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Besalú, Caldes de Malavella,

Campdevànol, Castelló d'Empú-

ries, Girona, Hostalric, Lloret de

Mar, Palamós, Pals i Verges.

PALAMÓS

Formació A les 9 del matí a la

Cambra de Comerç jornada de

formació sobre com millorar la

rendibilitat d’un establiment co-

mercial.

CAMPDEVÀNOL

Festa Major A les 5 de la tarda,

a la Plaça de la Dansa, Festa de

l’escuma a càrrec de la

Gresca.cat.

- A les 5 de la tarda, a la residèn-

cia geriàtrica, missa de Festa Ma-

jor.

- A les 7 de la tarda, a la Sala Dia-

gonal, concert de Festa Major

amb la Cobla Orquestra Selvata-

na.

- A 2/4 de 9 del vespre, a la plaça

de l’Església, sopar popular de Fi

de Festa.

- A les 10 del vespre, a la plaça de

l’Església, Màpping de Gala a l’Es-

glésia «La Gala des del drone» a

càrrec de Palol Produccions.

- Tot seguit, a la Sala Diagonal,

ball de fi de festa amb l’Orquestra

Selvatana.

CELRÀ

Campanya  De 10 a 1 del mig-

dia a Medichem, campanya de do-

nació voluntària de sang.

GIRONA

Campanya  De les 5 de la tarda

a 2/4 de 12 de la nit a la Marfà

campanya de donació voluntària

de sang.

GIRONA

Curtmetratge A les 8 del ves-

pre al Museu del Cinema presen-

tació del curtmetratge resultat

del casal d’estiu.

GIRONA

Presentació llibre  A les 7 de la

tarda a la Llibreria 22 presentació

del llibre «Ofrena» de Gisela Vi-

cenç Pasqual a càrrec de Núria

Pol, filòsofa i traductora. Prèvia-

ment a la plaça Jordi de Sant Jor-

di recital del poemari.

LLADÓ

Presentació A les 7 de la tarda

a la sala de Sant Joan presentació

d'una nova guia de la col·lecció

«Quaderns de la Revista de Giro-

na» que edita la Diputació junta-

ment amb l'Obra Social la Caixa. 

GIRONA

Divulgació A partir de les les 7

de la tarda a la Casa de Cultura de

Girona, conferència sobre la «In-

troducció a la vida i obra d’Irène

Némirovsky» a càrrec de Silvia

Planas. Entrada lliure. 

Modernisme A les 7 de la tar-

da, a l’Espai dels Amics del md’A,

conferència «Brasil: una moderni-

tat «altra», a càrrec de Paulo

Duarte, professor associat d’His-

tòria de l’Art Contemporani de la

UdG. Aquesta xerrada és fruit de

la tesi doctoral presentada a la

UdG per Duarte i es parlarà del

modernisme brasiler del 1922.

GIRONA

Exposició A les 7 de la tarda al

Caixaforum Girona inauguració de

l’exposició «Terra de somnis» amb

fotografies de Cristina García Ro-

dero.

Exposició A 2/4 de 8 del ves-

pre, a l’Espai d’Art i Sala Miquel

Martí i Pol, Fundació Valvi, inau-

guració de l’exposició «Exposi-

cions de maduresa. John Morri-

son o l’obertura a la intuïció». In-

tervindran Leticia Martin, Fiona

Morrison Porta i l’artista, John

Morrison.

GIRONA

Literari A 2/4 de 8 del vespre a

l’Auditori espectacle «Més Bertra-

na, més!» fent un recorregut lite-

rari i musical amb la cobla Ciutat

de Girona i la interpretació dra-

màtica d’Anna Ferriol.

GIRONA

Setmana de la Mobilitat A

partir de les 8 del matí a la plaça

Catalunya operació «Ring-ring»

dins dels actes de la Setmana de

la Mobilitat.

- De les 6 de la tarda a les 9 de la

nit a l’Estació Espai Jove inspecció

tècnica de bicicletes.

BEGUR

Campanya Indians Fins el 8

d’octubre celebració de les terce-

res jornades gastronòmiques

d’Indians amb la participació de:

Cafè Bagú, Cal Bandarra, Cal Cli-

ment Platillos, Casa Juanita, Dife-

rent Restaurant, Hotel Aigua Bla-

va, hotel Aiguaclara, hotel Mas

Ses Vinyes, La Cuina (hotel Clàs-

sic), Rostei, Sa Rascassa, Tothora i

Turandot.

TOSSA DE MAR

Cim i Tomba Fins al 30 de se-

tembre, campanya de la cuina del

Cim i Tomba, amb la participació

dels següents restaurants: Bahia,

Ca la Carme, Can Carlus, Can Pini,

Capri, Castell Vell, el Petit de Can

Carlus, L’Ajustada, La Cuina de

l’Àvia, Mesre d’Aixa, Minerva, Sa

Barca, Santa Marta, Tursia, Víctor i

Victòria.

CALDES DE MALAVELLA

Exposició  El Balneari Vichy

Catalán de Caldes de Malavella

acull, fins al 7 d’octubre vinent,

l’exposició de pintures «Visce-

ral», de Georgina Misser.

CALONGE

Exposició  Al Castell de Calon-

ge, exposició «La Vall dels En-

ginys» d’Abel Pérez Mainegra i

Douglas Darnís Pérez Castro.

Fins al 24 de setembre.

CASTELL D’ARO

Exposició  Segona exposició

d’estiu a les sales municipals

d’art del Castell de Benedor-

miens de Castell d’Aro, amb de

45 obres pictòriques d’Artigau,

que donen una visió panoràmica

de més de cinc dècades de trajec-

tòria artística. Es pot visitar fins

al 19 de setembre (de dimarts a

divendres 18-21 h i caps de set-

mana i festius 11-13 h i 18-21 h),

en entrada lliure i gratuïta.

DARNIUS

Exposició  La Sala d'Exposi-

cions Municipal de Darnius acull,

fins al pròxim 31 de desembre,

l’exposició del centenari de Jo-

sep Maria Gironella. Oberta

cada dia fins el 16 de setembre,

quan es podrà visitar només els

dissabtes, diumenges i festius

de 12 a 14h. i de 16:30 a 20h.

EMPURIABRAVA

Exposició  A l’Ecomuseu-Fari-

nera, es pot visitar l’exposició

«Empordà Industrial». Aquesta

mostra, fruit de 2 anys de recer-

ca i de la col·laboració de tres

museus, mostra a través d’imat-

ges, audiovisiuals, objectes i ma-

quetes, un recorregut pels dife-

rents paisatges i les indústries

de l’Empordà ja des del s. XVIII.

Es podrà visitar en horari del

museu fins a l’1 d’octubre.

Exposició  En sis diferents es-

pais del municipi es pot visitar

aquesta instal·lació exterior que

vol donar a conèixer com era

abans el territori on es va cons-

truir la urbanització d’Empuria-

brava, així com les característi-

ques d’aquesta marina residen-

cial que la fan única al món. Es

pot visitar durant tot el dia fins

al pròxim 31 d’octubre.

FIGUERES

Exposició  Fins al 24 de se-

tembre, el Museu de l’Empordà

acull l’exposició «Fort, el temps

no importa». Joaquim Fort de

Ribot (1924-2005) fou un perso-

natge discret que va preferir de

quedar sempre en un segon ter-

me. És sobretot conegut per les

fotografies que va fer durant els

anys cinquanta i seixanta en

companyia del seu amic, el far-

macèutic Alexandre Deulofeu i

que il·lustren els seus llibres so-

bre l'Art romànic. Aquesta mos-

tra vol donar a conèixer al gran

públic aquesta producció foto-

gràfica de naturalesa eclèctica.  

Exposició  El Museu del Jo-

guet de Catalunya presenta «La

gran aventura del Cacaolat»,

una exposició sobre una marca

pionera al món en la producció

industrial del batut de cacau i

que ha sabut elaborar elaborar

un producte de gran qualitat,

singular, únic i inimitable. Té 84

anys d'existència i ha viscut els

grans esdeveniments històrics

del nostre país (la Guerra Civil,

la postguerra i les crisis econò-

miques) i forma part de l'imagi-

nari col·lectiu de diferents gene-

racions de casa nostra. Aquesta

exposició presenta materials i

documents inèdits i també foto-

grafies originals i envasos reco-

pilats durant més de trenta anys

de recerca. Es podrà visitar fins

al pròxim 1 d’octubre.

GIRONA

Exposició  El Museu d’Art de

Girona acull, fins al pròxim 1

d’octubre, l’exposició «Prudenci

Bertrana, pintor». Amb motiu de

la celebració de l’Any Bertrana,

el museu gironí dedica aquesta

àmplia exhibició que mostra el

vessant artístic d’un dels escrip-

tors més destacats del Moder-

nisme i recull bona part de la

seva obra pictòrica: dibuixos,

il·lustracions, retrats i paisatges.

Exposició Fins al 5 de no-

vembre es podrà visitar al Mu-

seu d’Art de Girona, l’exposició

«Assemblea Democràtica d’Ar-

tistes de Girona (ADAG). Autoor-

ganització, lluita simbòlica i

pràctica social, 1976-1978». Es

tracta d’una mostra en home-

natge al col·lectiu ADAG, que va

representar una de les princi-

pals experiències organitzatives

i d’acció política antifranquista

del món artístic a Catalunya i a

l’Estat espanyol.

Exposició Al Museu del Cine-

ma es pot visitar «Llum! La llan-

terna màgica i la imatge digital.

Complicitats entre els segles XIX

i XXI». Aquesta mostra, a més de

divulgar la llanterna màgica a

través dels fons del Museu del

Cinema, també vol suggerir al

visitant algunes complicitats

que, malgrat les distàncies, tro-

bem entre aquest espectacle

precinematogràfic i els usos de

la imatge digital. Fins al 28 de

gener de 2018.

Exposició Fins al 22 de se-

tembre, el Museu d’Arqueologia

de Catalunya a Girona (Sant

Pere de Galligants), acull la mos-

tra  «El Geni Culinari: innova-

cions que marquen la nostra cui-

na». Aquesta exposició té com a

objectiu mostrar les restes ar-

queològiques des de la perspec-

tiva culinària. L'alimentació és

un tema que desperta cada cop

més l'interès de la societat, tant

pel que fa a la qualitat del que

mengem com a la creativitat

gastronòmica i al component

identitari de la nostra cuina, que

es manifesta especialment en la

revifada i la recuperació de la

cuina tradicional.

Exposició  A la galeria Art en

Brut, exposició «Un autoretrat i

altres mons onírics» de Joan

Ponç. Fins al 30 de setembre.

Exposició  Fins al 30 de se-

tembre es pot visitar una doble

exposició de l’artista Nuri Ann. A

l’Espai 22 hi ha «Beautiful Sad-

ness» i a l’Aparador 22 «Retratos

imaginados».

Exposició  Al claustre de la

Diputació de Girona es pot veu-

re l’exposició «Jo sóc tu». La

mostra són un conjunt de foto-

grafies de membres de l’Asso-

ciació El Trampolí. Fins al 15

d’octubre, de dilluns a diven-

dres, de 9 a 19 h.

LA BISBAL D’EMPORDÀ

Exposició Al Castell Palau, ex-

posició «No tocar» de José Luis

Castaño. Fins al 8 d’octubre.

LA JONQUERA

Exposició  El Museu Memo-

rial de l’Exili acull, fins al prò-

xim 29 d’octubre, l’exposició

«El Món dels Vencedors» d’Igna-
si Prat. En aquesta exposició, co-

missariada per Àlex Brahim,

l’artista porta a terme una mena

de cartografia del poder fran-

quista mitjançant el retrat de les

estances dels seus principals je-

rarques. Estetització del poder,

feixisme petri, impunitat, desa-

parició del relat dels vençuts

són algunes de les qüestions

que evoca aquest suggeridor

treball fotogràfic.

Exposició  El Museu Memo-

rial de l’Exili acull, fins a l’1

d’octubre, l’exposició «Machet-

tes». El genocidi de Rwanda va

començar oficialment el 6

d'abril de 1994, quan l'avió que

transportava al president del

país, membre de la majoria

hutu, va ser enderrocat. Totes

les persones a bord van morir.

En poques hores, extremistes

hutus (Interahamwe) van pren-

dre el poder i una onada d'as-

sassinats es va desencadenar

contra la minoria tutsi i un nom-

bre indeterminat d'hutus mode-

rats. En 100 dies es va extermi-

nar al 75% de l'ètnia tutsi, entre

800 mil i un milió de persones.

Les causes tenen relació amb la

possessió de les riqueses natu-

rals del país.

L’ESCALA

Exposició  El Museu de l’An-

xova i la Sal acull, fins al proper

31 de desembre, l’exposició

«Una mar de vinyes». El conreu

de la vinya en els pobles de l’en-

torn del Montgrí era practicat

des de la més remota antiguitat.

Fenicis, grecs i romans escam-

paren per la Mediterrània les ex-

cel·lències del vi. Un element

que era present a tots els àpats,

no només com a beguda, sinó

com a aliment per l’aportació

calòrica. 

OLOT

Exposició  El Museu dels

Sants acull, fins al 28 de gener,

l’exposició «Creences i religions.

Llibertat, diversitat i conflicte».

Es tracta d’una mostra que re-

flexiona sobre la diversitat de

creences a través de testimonis,

textos explicatius i peces d’art. A

més d’un àmbit introductori on

es plantegen les creences com

allò inherent a l’ésser humà i

com un patrimoni immaterial,

l’exposició s’estructura en tres

àmbits titulats: silencis, parau-

les i crits.

Exposició  A l’Arxiu Comarcal

de la Garrotxa s’hi pot veure,

fins al pròxim 29 de setembre,

l’exposició «La festa a Sant Feliu

de Pallerols. La mirada dels Vila-

llonga». La mostra inclou una

trentena de fotografies fetes du-

rant la primera meitat del segle

XX per Josep Vilallonga Coromi-

nas (1872-1929), un advocat de

Santa Coloma de Farners esta-

blert a Sant Feliu de Pallerols, i

els seus fills Joan i Fernando Vi-

lallonga Fàbrega sobre diversos

aspectes de la festa a Sant Feliu

de Pallerols. El llegat fotogràfic

de la família Vilallonga, que con-

té unes 10.000 fotografies, es

conserva avui a l’Arxiu Comarcal

de la Garrotxa.

PALAFRUGELL

Fins l’1 d’octubre es podrà

visitar al Museu del Suro l’expo-

sició «El sexe en l’època roma-

na».  Un muntatge que explica

els aspectes més íntims de la

vida dels romans des de la Re-

pública fins a l’Imperi del segle

IVdC. Unes vuitanta peces proce-

dents de diverses col·leccions

catalanes i reproduccions de

pintures de l’època, il·lustren

una selecció de textos clàssics

que ens parlen d’històries divi-

nes i humanes, de desinhibició i

desenfrè, i també dels tabús i

d’una doble moral.

PALAMÓS

Exposició  A la Capella del

Carme, exposició «El llegat

d’Ezequiel Torroella». Divendres

i dissabtes, de 5 a 8 de la tarda i

diumenges i festius, d’11 a 2 del

migdia. Fins el 30 de setembre.

PLATJA D’ARO
Exposició  A la Masia Bas,

retrospectiva d’obres de l’Es-

cala de Tapís de Castell-Platja

d’Aro i S’Agaró. Es pot visitar

els camps de setmana i festius,

d’11 a 13 i de 17 a 19 h. Fins al

8 d’octubre.

Mercats

Donació sang
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Agenda i Cartellera Els actes per publicar a l’agenda s’han d’enviar

amb 72 hores d’antelació com a mínim a l’adreça 

de correu fets.diaridegirona@epi.es

AVUI DESTAQUEM

Girona

Xerrada sobre «Jaco Pastorius:
La revolució del baix»
 A 2/4 de 7 de la tarda a la botiga Moby Disk, conferència «Jaco
Pastorius: La revolució del baix» a càrrec de Vicenç Ménsua, un dels
col·laboradors històrics de la revista Cuadernos de Jazz. La xerrada
girarà entorn a la revolució que va suposar per al món del jazz l'arri-
bada de Jaco Pastorius a l'escena internacional. Entrada lliure. 

Girona

Exposició «Un tren en pot
amagar un altre», d’Àlex Nogué
 Fins al 30 de setembre es pot visitar a la Casa de Cultura de Giro-
na l’exposició «Un tren en pot amagar un altre». A partir de fotogra-
fies d'un entorn immediat, d'elements naturals, l'artista Àlex Nogué
actua i les transforma en un document que verifica una acció, una
resposta a la incomplitud inicial de la percepció de les imatges.

Olot

Can Trincheria acull una mostra
de cartes de visita familiars
Fins al 30 de setembre a Can Trincheria, s’hi pot visitar l’exposició
«Per alegria, Can Trincheria. Cartes de visite». Els Trincheria van ser
una de les famílies olotines que es van sumar a la moda de les cartes
de visita, popularitzada durant la segona meitat del segle XIX. Les tar-
getes de visita fotogràfiques, que s’intercanviaven i es col·leccionaven.

comunicacio@ddgi.cat - 19/09/2017 09:06 - 83.54.239.3
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Megan 
Descayre
(https://www.nuvol.com/autor/megan-
descayre)

23 articles publicats

https://apuntsdavui.wordpress.com/

(https://apuntsdavui.wordpress.com/)

@mdescayre 

(http://www.twitter.com/mdescayre)

+ Altres articles d'aquest autor
Banyistes al ritme de La Iaia
(https://www.nuvol.com/noticies/banyistes-al-
ritme-de-la-iaia/)
Peccatum, pornorondalles per a tothom
(https://www.nuvol.com/critica/peccatum-
pornorondalles-per-a-tothom/)
Un boig et dirà la veritat
(https://www.nuvol.com/critica/un-boig-et-dira-
la-veritat/)
La vida després de les exposicions d'art
(https://www.nuvol.com/noticies/la-vida-despres-
de-les-exposicions-dart/)
Psicodèlia tradicional a l’(a)phònica
(https://www.nuvol.com/noticies/psicodelia-
tradicional-a-laphonica/)

L’art que hem de fer
21.09.2017 
Megan Descayre (https://www.nuvol.com/autor/megan-descayre). Girona
(https://www.nuvol.com/lloc/girona).
Comparteix a Twitter (https://twitter.com/intent/tweet?text=L’art que hem de fer%20%7C%
20https://www.nuvol.com/noticies/lart-que-hem-de-fer/?
utm_source=Nuvol+Newsletter&utm_campaign=02e43362cc-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_20&utm_medium=email&utm_term=0_b03a8deaed-02e43362cc-
169646669)
Comparteix a Facebook (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]
=https://www.nuvol.com/noticies/lart-que-hem-de-fer/&p[images][0]=https%3A%2F%
2Fwww.nuvol.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2Fdavant-imatge-sn7_-edit.jpg&p[title]
=L%E2%80%99art+que+hem+de+fer&p[summary]=Megan+descayre+ha+vist+l%27exposici%C3%
B3+viatgera+d%27%C3%80lex+Nogu%C3%A9+a+la+Casa+de+Cultura+de+Girona+)

Des del passat dia 6 i fins al proper 30 de setembre la Casa de Cultura 

de Girona acull l’exposició Un tren en pot amagar un altre, d’Àlex 

Nogué. En la mostra l’artista presenta diferents obres que conviden a 

l’espectador a reflexionar sobre la capacitat de percebre imatges i 

reflexionar sobre el seu sentit dins d’un context excessivament marcat 

per l’abundància de tot tipus d’atraccions visuals.
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+ Llegits
1 Indignació davant el registre al domicili de Fe 

Fernández (https://www.nuvol.com/noticies/el-
gremi-de-llibreters-expressa-la-seva-indignacio-
davant-el-registre-al-domicili-duna-llibretera/)

2 El manifest dels intel·lectuals VIP d'esquerres
(https://www.nuvol.com/opinio/el-manifest-
dels-intellectuals-vip-desquerres/)

3 Una campanya electoral... atípica
(https://www.nuvol.com/opinio/una-campanya-
electoral-atipica/)

4 Els deu errors més freqüents en català
(https://www.nuvol.com/noticies/deu-errors-
frequents-en-catala/)

5 Merlí. Dos galls al galliner dels profes enrotllats
(https://www.nuvol.com/noticies/merli-dos-
galls-al-galliner-dels-profes-enrotllats/)

6 En farem una festa amb flors i amb cants
(https://www.nuvol.com/noticies/salvador-
espriu-en-farem-una-festa-amb-flors-i-amb-
cants/)

7 Lluís Julià: “La poesia és el llenguatge del 
futur” (https://www.nuvol.com/entrevistes/lluis-
julia-la-poesia-es-el-llenguatge-del-futur/)

8 Mireia Calafell, nova codirectora del Barcelona 
Poesia (https://www.nuvol.com/noticies/mireia-
calafell-noca-codirectora-del-barcelona-poesia/)

9 Jordi Pàmias, el poeta de la contenció
(https://www.nuvol.com/noticies/jordi-pamias-
poeta-contencio-lletres-catalanes-lluis-calvo/)

10 Totes les dimensions de Brossa, al MACBA
(https://www.nuvol.com/noticies/totes-les-
dimensions-de-brossa-al-macba/)

Una de les obres que Àlex Nogué exposa a Girona

La màxima defensada per Nogué, «el que jo veig depèn de mi», és molt 

present al llarg de tota l’exposició, en la qual l’element més important 

no és l’obra sinó el receptor. A «Un tren en pot amagar un altre» 

l’artista garrotxí dona a l’espectador les eines necessàries per retrobar-

se amb l’experiència de l’art, i de retruc amb si mateix. Algunes 

d’aquestes eines són, per exemple, un grup de noranta fotografies 

paisatgístiques intervingudes per l’autor a partir de tècniques com el 

collage o la pintura, entre d’altres.

Àlex Nogué

L’acció sobre les instantànies esdevé part intrínseca i indispensable 

d’allò que observem, alhora que ho amaguen i ho transformen en un 

espai de reflexió infinit, personal i oníric. Infinit perquè es tracta 

d’imatges canviants, susceptibles de ser llegides en múltiples i diversos 

contextos; personal com tantes persones poden veure-les i interpretar-

les, i oníriques quan te n’adones que portes incomptables minuts 

immòbil i suspès davant l’aclaparadora presència dels paisatges de 

sempre que, ara, bellament distorsionats, som incapaços de reconèixer 

amb facilitat. Ho diu la periodista Maria Palau al text que obre el 

catàleg de l’exposició: «L’art ha de ser un objecte de desig i no una (http://www.via-
vespa.com)

Rent a Scooter

(http://www.via-

vespa.com)

Barcelona és un vesper. 

Vola per Barcelona amb 

una Vespa!

Page 2 of 5L’art que hem de fer | Megan Descayre

21/09/2017https://www.nuvol.com/noticies/lart-que-hem-de-fer/?utm_source=Nuvol+Newsletter...



(https://ad.nuvol.com/revive/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=1112__zoneid=129__cb=8ebc7b2ea1__oadest=http%
3A%2F%2Fbit.ly%2F2w3sqNZ)

(https://www.coneixaprenparla.org)

realitat imposada. Ha de costar esforç, perquè només s’entén allò que 

s’ha reflexionat. Una reflexió no només intel·lectual, sinó també 

anímica. El sentiment també requereix el seu tempo».

Una altra de les peces més destacades de la mostra és un cub de fusta de 

dimensions suficients com per entrar-hi i gaudir de la solitud durant 

l’acte de recepció de la darrera obra exposada. És en aquest punt on el 

reclam a l’atenció pausada del receptor culmina, de manera íntima i 

pausadament provocativa, i ens permet prendre’ns el nostre temps i 

recuperar la qualitat de la visió de les imatges que la immediatesa tant 

ens ha malmès.

«Un tren en pot amagar un altre» és la traducció del cartell habitual a 

les estacions franceses «Un train peut en cacher un autre», que alerta 

els usuaris sobre el perill de travessar les vies i que, aquesta vegada, ha 

estat utilitzat per Àlex Nogué per articular un missatge d’alerta propi 

que invoca el receptor i li retorna la responsabilitat de la vivència de 

l’art, alhora que l’informa sobre les múltiples lectures que existeixen 

darrera d’una obra. Es tracta d’una exposició altament conceptual 

marcada per les idees d’un artista contundent i segur de la seva 

proposta discursiva.

Properament, l’exposició, que forma part del cicle «Exposicions 

Viatgeres» de la Diputació de Girona, es podrà veure a diferents 

municipis de les comarques gironines.
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Articles Destacats

(https://www.nuvol.com/noticies/en-record-deduard-castellet/)

En record d’Eduard Castellet (https://www.nuvol.com/noticies/en-record-deduard-castellet/)

(https://www.nuvol.com/noticies/mohamed-el-amrani-hem-de-trencar-

barreres-idiomatiques-i-mentals/)

Mohamed El Amrani: "Hem de trencar barreres idiomàtiques i 

mentals" (https://www.nuvol.com/noticies/mohamed-el-amrani-hem-de-trencar-barreres-idiomatiques-i-

mentals/)





Sigues el primer dels teus amics a indicar que 

t'agrada

Núvol, digital de cultura
fa aproximadament una hora

“Estic agraït per com des del passat, 

Brossa ens permet llegir el present”.

Totes les dimensions de…

M'agrada la pàgina Registra't
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Blanes, Cadaqués, Olot, Santa

Coloma de Farners, Torroella de

Montgrí.

CELRÀ

Contes A 2/4 de 6 de la tarda, a

la biblioteca, l’hora del conte amb

«Contes del bibliotecari».

FIGUERES

Club de lectura A 2/4 de 8 del

vespre, a la biblioteca Fages de

Climent, sessió del club de lectura

amb la conferència de presenta-

ció del cicle amb el títol «Llegir

amb ulls crítics» amb la crítica li-

terària i directora de l’Observatori

Cultural de Gènere, Maria Àngels

Cabré.

GIRONA

Club de lectura A 2/4 de 9 de la

nit, a la biblioteca Ernest Lluch,

club de lectura amb «Algun dia

ens ho explicarem tot» a càrrec

de Blai Gasull.

GIRONA

Cinefòrum A 2/4 de 6 de la tar-

da a la biblioteca Carles Rahola

sessió de cinefòrum amb «Esta

tierra es mía» de Jean Renoir amb

Marianna Lozano, psicòloga espe-

cialista en coaching.

HOSTALRIC

Fira de Sant Miquel A 2/4 de 5

de la tarda al claustre de l’Ajunta-

ment taller de construcció Kapla.

- A les 7 de la tarda a la plaça dels

Bous havaneres i cançó de taver-

na i a la mitja part suca-mulla per

a tothom.

BESALÚ

Festa major A 2/4 de 6 de la

tarda, a la plaça dels Claustres,

Tornaboda solidària per Càritas i

audició de sardanes amb la cobla

La Principal d’Olot.

CANET D’ADRI

Festa major A les 9 del matí, al

pavelló municipal, esmorzar i

concurs local de botifarra.

- A les 2 de la tarda, al pavelló, di-

nar popular i a continuació ball de

fi de festa amb el 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 de la tarda, a la plaça

Nova, audició i ballada de sarda-

nes amb  la cobla Ciutat de Giro-

na, ball dels gegants i capgrossos

acompanyats de les pubilletes.

- A 2/4 de 8 del vespre, sardinada.

- A les 8 del vespre, cantada d’ha-

vaneres a la plaça Nova amb el

grup Port Bo i la coral Retorn Pla-

nenc amb  rom cremat a la mitja

part.

SILS

Festa major De les 10 del matí

a les 2 de la tarda, a la plaça dels

esports, parc infantil i juvenil amb

inflables per a totes les edats.

- A 2/4 de 7 de la tarda, a la pista

coberta, festival Holy Dolly Festi-

val.

- A les 8 del vespre, a la plaça dels

esports, havaneres amb el grup

L’Empordanet.

BEGUR

Campanya Indians Fins el 8

d’octubre, celebració de les ter-

ceres jornades gastronòmiques

d’Indians amb la participació de:

Cafè Bagú, Cal Bandarra, Cal Cli-

ment Platillos, Casa Juanita, Dife-

rent Restaurant, Hotel Aigua Bla-

va, hotel Aiguaclara, hotel Mas

Ses Vinyes, La Cuina (hotel Clàs-

sic), Rostei, Sa Rascassa, Tothora i

Turandot.

TOSSA DE MAR

Cim i Tomba Fins el 30 de se-

tembre campanya de la cuina del

Cim i Tomba amb la participació

dels restaurants: Bahia, Ca la Car-

me, Can Carlus, Can Pini, Capri,

Castell Vell, el Petit de Can Carlus,

L’Ajustada, La Cuina de l’Àvia,

Mesre d’Aixa, Minerva, Sa Barca,

Santa Marta, Tursia, Víctor i Vic-

tòria.

GIRONA

Campanya  De 9 a 2 del mig-

dia, a Empresa Simon, autobús de

la campanya de donació voluntà-

ria de sang.

TORTELLÀ

Campanya  De 6 a 9 del ves-

pre, al Casal de la Gent Gran,

campanya de donació voluntària

de sang.

BANYOLES

Exposició  El Museu Darder

de Banyoles acull, de forma

permanent, l’Espai d’Interpre-

tació de l’Estany, un equipament

museístic de nova generació,

equipat amb les tecnologies més

modernes i amb un discurs ex-

positiu innovador. Una mirada al

passat, al present i al futur de

les ciències naturals. 

- També de forma permanent

es pot visitar, a l’espai del  sote-

rrani del Museu Darder, una

col·lecció que ens permet enten-

dre i recrear com era la visió

que al s. XIX i principis del s. XX

es tenia de les ciències naturals.

Més informació a: www.museus-

debanyoles.cat

CALDES DE MALAVELLA

Exposició  El Balneari Vichy

Catalán de Caldes de Malavella

acull, fins el 7 d’octubre vinent,

l’exposició de pintures «Visce-

ral», de Georgina Misser.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Exposició  El Museu de la

Ciència i la Tècnica de Catalunya

- La Farinera, acull de forma

permanent una exposició que

incorpora tota una sèrie de su-

ports a la visita: maquetes, au-

diovisuals, mostres... que per-

meten conèixer d'una manera

amena i experimental els diver-

sos continguts del museu. Així,

es poden veure les seccions «De

molí  fariner a Farinera», «La

font d’energia», «El blat, la fari-

na i el pa» i «El procés produc-

tiu». Per a més informació i ho-

raris, visiteu el web del museu:

www.ecomuseu-farinera.org

DARNIUS

Exposició  La Sala d'Exposi-

cions Municipal de Darnius acull,

fins el pròxim 31 de desembre,

l’exposició del centenari de Jo-

sep Maria Gironella. Oberta

cada dia fins el 16 de setembre,

quan es podrà visitar només els

dissabtes, diumenges i festius

de 12 a 14h. i de 16:30 a 20h.

EMPURIABRAVA

Exposició  A l’Ecomuseu-Fari-

nera es pot visitar l’exposició

«Empordà Industrial». Aquesta

mostra, fruit de dos anys de re-

cerca i de la col·laboració de tres

museus, mostra a través d’imat-

ges, audiovisiuals, objectes i ma-

quetes un recorregut pels dife-

rents paisatges i les indústries

de l’Empordà ja des del s. XVIII.

Es podrà visitar en horari del

museu fins l’1 d’octubre.

Exposició  En sis diferents es-

pais del municipi es pot visitar

aquesta instal·lació exterior que

vol donar a conèixer com era

abans el territori on es va cons-

truir la urbanització d’Empuria-

brava, així com les característi-

ques d’aquesta marina residen-

cial que la fan única al món. Es

pot visitar durant tot el dia fins

el pròxim 31 d’octubre.

FIGUERES

Exposició  El Museu de la Tèc-

nica de l’Empordà acull, de for-

ma permanent, una exposició

de peces que formen part del

fons del mateix museu, i és una

de les millors col.leccions dedi-

cades a les màquines que simbo-

litzen el temps de la Revolució

Industrial. Horari: De dimecres a

dissabte de 10 h a 13 h i de 16 h a

19 h. Diumenges de 10.30 h a 13

h. Dimarts de 16 h a 19 h. 

Exposició  El Museu del Jo-

guet de Catalunya presenta «La

gran aventura del Cacaolat»,

una exposició sobre una marca

pionera al món en la producció

industrial del batut de cacau i

que ha sabut elaborar elaborar

un producte de gran qualitat,

singular, únic i inimitable. Té 84

anys d'existència i ha viscut els

grans esdeveniments històrics

del nostre país (la Guerra Civil,

la postguerra i les crisis econò-

miques) i forma part de l'imagi-

nari col·lectiu de diferents gene-

racions de casa nostra. Aquesta

exposició presenta materials i

documents inèdits i també foto-

grafies originals i envasos reco-

pilats durant més de trenta anys

de recerca. Es podrà visitar fins

el pròxim 1 d’octubre.

GIRONA

Exposició  El Museu d’Art de

Girona acull, fins el pròxim 1

d’octubre, l’exposició «Prudenci

Bertrana, pintor». Amb motiu de

la celebració de l’Any Bertrana,

el museu gironí dedica aquesta

àmplia exhibició que mostra el

vessant artístic d’un dels escrip-

tors més destacats del Moder-

nisme i recull bona part de la

seva obra pictòrica: dibuixos,

il·lustracions, retrats i paisatges.

Exposició Fins el 5 de no-

vembre es podrà visitar al Mu-

seu d’Art de Girona, l’exposició

«Assemblea Democràtica d’Ar-

tistes de Girona (ADAG). Autoor-

ganització, lluita simbòlica i

pràctica social, 1976-1978». Es

tracta d’una mostra en home-

natge al col·lectiu ADAG, que va

representar una de les princi-

pals experiències organitzatives

i d’acció política antifranquista

del món artístic a Catalunya i a

l’Estat espanyol.

Exposició Al Museu del Cine-

ma es pot visitar «Llum! La llan-

terna màgica i la imatge digital.

Complicitats entre els segles XIX

i XXI». Aquesta mostra, a més de

divulgar la llanterna màgica a

través dels fons del Museu del

Cinema, també vol suggerir al

visitant algunes complicitats

que, malgrat les distàncies, tro-

bem entre aquest espectacle

precinematogràfic i els usos de

la imatge digital. Fins al 28 de

gener de 2018.

Exposició El Museu d’Història

dels Jueus acull de forma per-

manent una exposició sobre la

història de la comunitat jueva.

Està dividada en diversos àm-

bits: Festivitats i tradicions; El

cicle de la vida; Els calls; La diàs-

pora; La sinagoga; El cementiri;

L'herència cultural; El pa de

cada dia; La coexistència de cul-

tures i La societat conversa i la

inquisició. Per a més informació

contacteu amb el museu al telè-

fon 972 216 761 o a l’adreça ca-

llgirona@ajgirona.cat

Exposició  A la Casa de Cultu-

ra es pot visitar l’exposició «Un

tren en pot amagar un altre»

d’Àlex Nogué, dins el Programa

Exposicions viatgeres de la Di-

putació de Girona. Es pot visitar

fins al 30 de setembre. Horari:

dimarts a divendres, d’11 a 20 i

dissabtes, d’11 a 18.

Exposició  A la galeria Art en

Brut, exposició «Un autoretrat i

altres mons onírics» de Joan

Ponç. Fins el 30 de setembre.

Exposició  Fins el 30 de se-

tembre es pot visitar una doble

exposició de l’artista Nuri Ann. A

l’Espai 22 hi ha «Beautiful Sad-

ness» i a l’Aparador 22 «Retratos

imaginados».

Exposició  Al claustre de la Di-
putació de Girona es pot veure

l’exposició «Jo sóc tu». La mostra

són un conjunt de fotografies de

membres de l’Associació El Tram-

polí. Fins el 15 d’octubre, de di-

lluns a divendres, de 9 a 19 h.

LA BISBAL D’EMPORDÀ

Exposició Al Castell Palau, ex-

posició «No tocar» de José Luis

Castaño. Fins al 8 d’octubre.

LA JONQUERA

Exposició  El Museu Memo-

rial de l’Exili acull, fins al prò-

xim 29 d’octubre, l’exposició

«El Món dels Vencedors» d’Igna-

si Prat. En aquesta exposició, co-

missariada per Àlex Brahim,

l’artista porta a terme una mena

de cartografia del poder fran-

quista mitjançant el retrat de les

estances dels seus principals je-

rarques. Estetització del poder,

feixisme petri, impunitat, desa-

parició del relat dels vençuts

són algunes de les qüestions

que evoca aquest suggeridor

treball fotogràfic.

Exposició  El Museu Memo-

rial de l’Exili acull, fins l’1 d’oc-

tubre, l’exposició «Machettes».

El genocidi de Rwanda va co-

mençar oficialment el 6 d'abril

de 1994, quan l'avió que trans-

portava al president del país,

membre de la majoria hutu, va

ser enderrocat. Totes les perso-

nes a bord van morir. En poques

hores, extremistes hutus (Inte-

rahamwe) van prendre el poder

i una onada d'assassinats es va

desencadenar contra la minoria

tutsi i un nombre indeterminat

d'hutus moderats. En 100 dies

es va exterminar al 75% de l'èt-

nia tutsi, entre 800 mil i un mi-

lió de persones. Les causes te-

nen relació amb la possessió de

les riqueses naturals del país.

L’ESCALA

Exposició  El Museu de l’Anxo-

va i de la Sal acull de forma per-

manent una exposició que mos-

tra un recorregut temàtic sobre

la història de la pesca i la salaó al

municipi de l'Escala, des dels

seus inicis, així com la procedèn-

cia i la textura dels diferents ti-

pus de sal, en comerç marítim, la

importància dels alfolins i dels

usos de la sal en l'alimentació i

en l'imaginari popular, a més

d’altres aspectes de la tradició.

Horari:  De dilluns a dissabte de

10 h. a 13 h. i de 17 h a 20 h. Diu-

menges de 10 h a 13 h.

Exposició  El Museu de l’An-

xova i la Sal acull, fins el 31 de

desembre, l’exposició «Una mar

de vinyes». El conreu de la vinya

en els pobles de l’entorn del

Montgrí era practicat des de la

més remota antiguitat. Fenicis,

grecs i romans escamparen per

la Mediterrània les excel·lències

del vi. Un element que era pre-

sent a tots els àpats, no només

com a beguda, sinó com a ali-

ment per l’aportació calòrica. 

OLOT

Exposició  El Museu dels

Sants acull, fins el 28 de gener,

l’exposició «Creences i religions.

Llibertat, diversitat i conflicte».

Es tracta d’una mostra que re-

flexiona sobre la diversitat de

creences a través de testimonis,

textos explicatius i peces d’art. A

més d’un àmbit introductori on

es plantegen les creences com

allò inherent a l’ésser humà i

com un patrimoni immaterial,

l’exposició s’estructura en tres

àmbits titulats: silencis, parau-

les i crits.

Exposició  A l’Arxiu Comarcal

de la Garrotxa es pot veure, fins

al pròxim 29 de setembre, l’ex-

posició «La festa a Sant Feliu de

Pallerols. La mirada dels Vila-

llonga». La mostra inclou una

trentena de fotografies fetes du-

rant la primera meitat del segle

XX per Josep Vilallonga Coromi-

nas (1872-1929), un advocat de

Santa Coloma de Farners esta-

blert a Sant Feliu de Pallerols, i

els seus fills Joan i Fernando Vi-

lallonga Fàbrega sobre diversos

aspectes de la festa a Sant Feliu

de Pallerols. El llegat fotogràfic

de la família Vilallonga, que con-

té unes 10.000 fotografies, es

conserva avui a l’Arxiu Comarcal

de la Garrotxa.

PALAFRUGELL

Exposició  El Museu del Suro

de Palafrugell acull de forma

permanent l’exposició divulga-

tiva «Cork in progress». Per a

més informació visiteu el web

www.museudelsuro.cat.  

ST JOAN DE LES ABADESSES

Exposició  El Palau de l'Abadia

acull fins l’1 d’octubre l’exposi-

ció pictòrica «L'ànima als dits»,

de Xavier Escribà. Horaris: cada

dia de De 10 a 14 h i de 16 a 19 h.

CASTELL-PLATJA D’ARO

Concurs de Còmic Setzena edi-

ció del Concurs de Còmic de Cas-

tell-Platja d’Aro, convocat per

l’Ajuntament de la mà de la Biblio-

teca Mercè Rodoreda, obert a tot-

hom que es divideix en dues cate-

gories: infantis i joves (9-16 anys) i

adults (a partir de 17 anys). El ter-

mini de presentació d’originals és

del 13 al 25 de novembre de 2017.

Els premis, valorats en conjunt en

1.750 euros, es lliuraran durant el

mes de desembre d’enguany al

Castell de Benedormiens de Cas-

tell d’Aro, i l’exposició pública de

les obres participants al concurs

serà del 2 al 31 de gener de 2018,

a la mateixa biblioteca. 
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Agenda i Cartellera Els actes per publicar a l’agenda s’han d’enviar

amb 72 hores d’antelació com a mínim a l’adreça 

de correu fets.diaridegirona@epi.es

AVUI DESTAQUEM

Girona

Retrats de l’Índia rural amb
«Terra de Somnis» al CaixaForum
Fins al pròxim 14 de gener, el CaixaForum Girona acull «Terra
de Somnis», una exposició de fotografies de Cristina García
Rodero que mostra sense complexos la singularitat i asimetria del
món rural de l’Índia. És la clau d’accés a l’Índia més desconeguda,
un mapa social on les ombres recuperen la vida.

Girona

Exposició «Un tren en pot
amagar un altre», d’Àlex Nogué
 Fins al 30 de setembre es pot visitar a la Casa de Cultura de Gi-
rona l’exposició «Un tren en pot amagar un altre». A partir de foto-
grafies d'un entorn immediat, d'elements naturals, l'artista Àlex No-
gué actua i les transforma en un document que verifica una acció,
una resposta a la incomplitud inicial de la percepció de les imatges.

Roses

Exposició de fotografies 
antigues a l’espai Ca l’Anita
L’espai Ca l’Anita acull, fins al 29 d’octubre, «De l'àlbum a la xarxa: fo-
tografies antigues de Roses abans i després del 1960», una mostra de fo-
tografies antigues recollides des de l'any 2014 a través del grup de Face-
book. L'exposició realitza un repàs pel patrimoni personal i familiar de
molts rosincs, per les imatges que evoquen records i moments especials.

comunicacio@ddgi.cat - 25/09/2017 09:43 - 79.152.99.111
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Àlex Nogué (Hostalets d’en Bas, 1953) és 
notícia per haver iniciat la itinerància del 
projecte guanyador d’Exposicions Viatge-
res a la Casa de Cultura de la Diputació de 
Girona i per haver guanyat la novena edi-
ció de la Biennal d’Art de Girona convoca-
da per la Casa de Cultura amb l’obra Boix. 

“Un tren en pot amagar un altre”.  
Aquest és el títol del projecte guanyador 
del cicle Exposicions Viatgeres que Nogué 
va guanyar juntament amb Clarianes de 
bosc, de Víctor Masferrer. La mostra, que 
es va poder veure a la Casa de Cultura de 
la Diputació de Girona el mes de setem-
bre passat, inicia ara la seva itinerància, 
que la portarà a Lloret, Ripoll, Blanes, la 
Jonquera, Torroella de Montgrí, Castellfo-
llit, etc.
Àlex Nogué ha pres com a títol de la 
proposta per a Exposicions Viatgeres 14, 
un rètol habitual a les estacions de tren 
franceses, Un train peut en cacher un 
autre, per explicar que una imatge pot 

contenir més del que veiem. Àlex Nogué 
experimenta sobre la manera com perce-
bem les imatges i, en concret, amb la idea 
que aquestes “sempre n’amaguen d’altres”. 
L’artista explica que “els milers d’imatges 
que envaeixen la vida quotidiana ens han 
fet desenvolupar una gran habilitat per 
identificar-ne ràpidament el significat 
immediat, però han comportat la pèrdua 
de la capacitat d’embadalir-nos i de recons-
truir-les des de l’experiència perceptiva de 
cada persona”. 
En aquest cas, a Un tren en pot amagar un 
altre Àlex Nogué planteja aquesta reflexió 
a través d’un total de 48 imatges fotogrà-
fiques de 20,5 cm x 30,5 cm de fragments 
de paisatges de la Vall d’en Bas, intervin-
gudes a sobre a través de la pintura i el 
collage, i de dues instal·lacions fetes amb 
fusta i llum pensades per ser recorregudes 
i viscudes per qui les mira.
L’artista convida l’espectador a apode-
rar-se novament de la seva mirada, a 
rescatar l’enigma que tenen les imatges; a 

Àlex Nogué. Un tren en 
pot amagar un altre.

redescobrir-les i a reconèixer-s’hi; a expe-
rimentar un exercici visual que el porti de 
nou a l’essència de l’emoció estètica.

Guanyador de la Biennal d’Art de 
Girona. Àlex Nogué també ha estat el 
guanyador de la novena edició de la Bien-
nal d’Art de Girona. El jurat, integrat per 
Carme Sais, David Santaeulària, Eugeni 
Prieto, Carme Cluaselles i Quico Estivill, 
també va recomanar la compra d’obres 
presentades per Pepe Camps, Roser Bover, 
Jordi Mitjà i Roger Serrat-Calvó.
A la convocatòria de la Casa de Cultura 
es van presentar 72 artises amb un total 
de 192 obres. El jurat va seleccionar 22 
artistes: Isabel Banal, Adrià Ciurana, 
Jordi Armengol, Levi Orta, Javier Garcés, 
Pep Aymerich, Esther Pi, Vicenç Casassas, 
Jordi Puig, Guillermo Basagoiti, Maria 
Mercader, Esteve Subirah, Sebi Subirós, 
Omar al-Alani de Baublau, Jordi Morell, 
Víctor Masferrer i Manel Bayo.
L’obra guanyadora, Boix, permet endins-
ar-se en el món creat per Nogué, on des 
del seu vessant de garrotxí, però també 
de catedràtic de pintura a la Universitat 
de Barcelona, valora la importància del 
paisatgisme i la pintura del paisatge, en 
aquest cas fent confluir una gran peça pin-
tada a l’oli sobre lona i un seguit de llums 
elèctrics i per tant no naturals provinents 
de la pintura i del frontal de la peça.

Àlex Nogué inicia la itinerància d’Exposicions Viatgeres i guanya la 
novena edició de la Biennal d’Art de Girona 
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Art itinerant 
Des del 2012, amb la voluntat de potenciar la vessant de promoció i difusió dels
creadors visuals, la Diputació obre una convocatòria bianual destinada a artistes gironins 

És evident que amb el pas del
temps els museus en general
han deixat de ser uns mers dipo-

sitaris i exhibidors de peces per con-
vertir-se en dinamitzadors de cultura,
organitzadors d’exposicions i impul-
sors d’activitats, aconseguint així apro-
par els seus fons a un públic més ampli
i divers. La divulgació de l’art esdevé
d’aquesta manera una reivindicació
permanent que es podria concretar en
la idea que l’exalcalde de Girona Joa-
quim Nadal havia apuntat l’any 
en el seu llibre Mirant el present, pen-
sant el futur, on especificava la neces-
sitat «d’una cultura que no expressi ni
les dèries de les modes, ni les dèries del
mercat, ni el domini preeminent de les
ideologies dominants. Una cultura ba-
sada en la llibertat i la creativitat».

Però és justament en aquesta idea
d’avançar en una cultura a l’abast de
tothom que les institucions públiques
tenen més responsabilitat directa, no
només com a titulars dels equipa-
ments sinó com a inductors d’un co-
neixement massiu d’irradiació cultu-
ral. Segurament amb aquesta premis-
sa d’obrir portes i finestres a l’art s’ins-
criu el projecte «Exposicions itine-
rants» que des de fa una colla d’anys ve
organitzant l’Oficina de Difusió de la
Diputació de Girona amb l’objectiu de
poder oferir exposicions d’arts visual-

sals en pobles i ciutats de les comar-
ques gironines que, a la seva vegada,
puguin formar part de la programació
cultural local sense cap cost econò-
mic, ja que és la mateixa Diputació la
que es fa càrrec de les despeses d’edi-
ció dels catàlegs, de les presentacions,
de la difusió, del transport i del mun-
tatge! 

Des de l’any , amb la voluntat
de potenciar la vessant de promoció i
difusió dels creadors visuals, la Dipu-
tació obre una convocatòria bianual
destinada a pintors, dibuixants i escul-
tors gironins per seleccionar, a través
d’un jurat compost per tècnics i pro-
fessionals, els projectes expositius que
posteriorment formaran part del pro-
grama Exposicions Viatgeres, que
s’ofereix als municipis de les comar-
ques amb l’objectiu d’apropar l’art a la
gent, donar a conèixer nous valors i
potenciar al seu redós la cultura parti-
cipativa. És evident que avui les noves
tecnologies han entrat amb força en
les composicions artístiques i, així, la
fotografia i el videoart s’han incorporat
al ventall de disciplines visuals, la qual
cosa segurament deu complicar la tas-
ca dels qui han de fer la selecció per
decidir sobre la millor proposta de les
obres presentades a concurs. Actual-
ment, l’obra itinerant correspon a l’ar-
tista Àlex Noguéamb la seva proposta

Un tren en pot amagar un altre que ja
s’ha pogut veure a la Casa de Cultura
de Girona, a través de la qual l’autor
convida l’espectador a apoderar-se
novament de la seva mirada sobre el
paisatge de la Vall d’en Bas bo i resca-
tant d’alguna manera l’enigma que te-
nen les imatges en un exercici estric-
tament visual. 

Tot i que generalment la creació ar-
tística sol anar lligada a la individuali-
tat i no pas a la col·lectivitat, l’any 
es va fundar a Barcelona l’Associació
d’Arts Visuals de Catalunya que va des-
plegar una intensa activitat de difusió
de les obres dels seus associats durant
molts anys. Malauradament, a partir
del  se li varen retirar les subven-
cions públiques, iniciant-se un perío-
de de crisi econòmica que va culminar
amb la seva dissolució l’any . Ini-
ciatives com la de la Diputació de Gi-
rona han sabut agafar el relleu a l’em-
penta de valentes propostes privades
que s’havien agermanat en un esperit
associatiu i de col·laboració en defen-
sa de les arts visuals en el seu conjunt.
La virtuositat del plantejament és jus-
tament aquesta de la itinerància de
l’art, lligada a uns plantejaments artís-
tics actuals, tot fent bona la frase del
dramaturg romanès Eugene Ionesco:
«Una peça d’art és per damunt de tot
una aventura de la ment».

L’artista Àlex
Nogué, en la

inauguració de la
seva exposició a la
Casa de Cultura de

Girona. MARC MARTÍ

«Iniciatives com
la de la Diputació

de Girona han
sabut agafar el

relleu a l’empenta
de valentes

propostes
privades que

s’havien
agermanat en un

esperit associatiu
i de col·laboració
en defensa de les
arts visuals en el

seu conjunt».
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Dimarts 24
d’octubre

GIRONA

Nova exposició
■A les  de la tarda, a l’Espai Santa
Caterina de l’antic hospital, ober-
tura de l’exposició Cendrós, un em-
presari d’acció!, un recorregut ex-
haustiu per la vida i obra de Joan
Baptista Cendrós i Carbonell, l’in-
dustrial de l’aftershave Floïd, que
no tan sols va provocar una revo-
lució en el món de la cosmètica
masculina sinó que va convertir-se
en un dels mecenes més originals
del segle XX a Catalunya. 

Dimecres 25
d’octubre

GIRONA

Butaca Casademont
■A les  de la tarda, al Centre Cul-
tural de la Mercè, conferència del
cicle Butaca Casademont amb el
títol Principis ètics per un nou mo-
del social, amb Francesc Torralba,
filòsof i teòleg. 

Dissabte 28
d’octubre

GIRONA

Jorge Drexler
■Dissabte, a / de  del vespre,
a l’Auditori de Girona, el cantau-
tor uruguaià Jorge Drexler pre-
senta el seu nou treball, Salvavi-
das de Hielo, en un concert que
arriba de la mà del festival Tem-
porada Alta.

Diumenge 29
d’octubre

GIRONA

El dia de Sant Narcís
■ La ciutat de Girona arrenca di-
vendres les seves Fires, dedicades
com cada any a la festivitat de Sant
Narcís, que enguany cau en diu-
menge. Al llarg del dia, els carrers
de la ciutat s’ompliran de gom a
gom per gaudir de totes les activi-
tats programades. 
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