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DANIEL BONAVENTURA

L’artista marroquina Abdous Rabia, resident a Girona des del 2009,
exposa al Centre Cívic Pla de Palau un conjunt de 35 pintures acríliques sota
el títol Histoires. Vivencias personales. Es tracta d’una exposició no comercial.
L’artista assisteix expectant al que ella considera que són «grans canvis»
que la humanitat està experimentant, i lamenta que «el materialisme estigui
devorant l’espiritualitat i els sentiments. Em pregunto cap on va el món?».



L’obra d’Abdous Rabia es veu a Girona

El paleontòleg Eudald Carbonell
i la periodista i arqueòloga Cinta S.
Bellmunt han elaborat Pàleo Re-
ceptes –Recetas Paleo en l’edició
castellana– , un llibre que ofereix
«una introducció a la dieta paleo-
lítica» amb 60 receptes inspirades
en els aliments del Paleolític ac-
tualitzades a l'època que vivim.

Així, el paleontòleg va dir ahir en
una trobada amb periodistes que
les receptes «no s’inspiren en tota
la prehistòria», només en el Pa-
leolític, una època en què l’home
no s’havia convertit en pagès i, per
tant, no havia pogut desenvolupar
aliments com els cereals o la llet.

Aquests homínids no tenien
molta varietat d’aliments per es-
collir i els àpats consistien en el que
procurava la naturalesa: verdu-

res, herbes, fruites, ous, llavors, bo-
lets i fruita seca, i, de tant en tant,
carn i peix, va explicar Carbonell.

L’arqueòleg, que és també fun-
dador de l’Institut Català de Pa-
leoecologia Humana i Evolució
Social (IPHES), va remarcar que el
95 % dels aliments que apareixen
en les receptes estan contrastats en
els registres arqueològics.

Això no obstant, Carbonell va
assegurar que Pàleo Receptes no té
pretensió de ser una «obra d’in-
vestigació», sinó que és «una adap-
tació» a partir del que s’ha obser-
vat en els jaciments i els autors han
adoptat «petites llicències» com,
per exemple, afegir cereals per
arrebossar cervell de be.

Les receptes del llibre estan
acompanyades de fotografies a
càrrec de María Ángeles Torres i
d’una doble descripció de la pre-
paració: una a l’«estil paleo» i, una
altra, adaptada a la forma de cui-
nar actual.

D’una altra banda, el paleon-
tòleg gironí va assegurar que en-
cara que els processos d’elabora-
ció de les receptes són senzills, els
plats són «molt creatius» i «equi-
librats».
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Un llibre recull 60
receptes inspirades en 
el menjar del Paleolític 
El paleontòleg Eudald Carbonell i Cinta S. Bellmunt han escrit «Pàleo

Receptes, la dieta dels nostres orígens per a una vida saludable»


Eudald Carbonell. 

MARC MARTÍ

L’artista gironina Lídia Masllo-
rens Vilà (Caldes de Malavella,
1967) exposa a la Galerie Arcturus
de París, després que a finals de ge-
ner ja ho fes a Los Angeles, on va
participar en la LA Art Show de la
Pigment Gallery. 

Després de dues dècades d’ex-
posicions en sales de les comar-
ques de Girona, Barcelona i Ma-
drid, el 2015 va participar en ex-
hibicions i esdeveniments artístics
a Antica Namur (Brussel·les) i Art
Élysées, aquest també a la capital
francesa. 

El 2013, Lídia Masllorens va
guanyar el Premi de pintura de la
Fundació Vila Casas i va rebre
una menció honorífica al premi de
dibuix Ynglada Guillot, ambdós de
Barcelona.

La Galerie Arcturus ha escollit
l’artista caldenca per inaugurar la
temporada d’exposicions de 2016.
Des del 4 de febrer i fins al 5 de
març, Lídia Masllorens.Œuvres sur
papier es pot visitar en aquesta ga-
leria parisenca, situada al barri
de Saint Germain des Près, en la
segona mostra individual inter-
nacional de l’artista. 
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L’artista de Caldes Lídia
Masllorens exposa a París

El popular reggaetoner Farruko tornarà a Girona el proper 24 de març,
dia en el qual oferirà un concert a la sala Euphoria. El cantant portori-
queny ja va actuar a la ciutat l’octubre de 2012, però poc més de tres anys
després s’ha convertit en un dels artistes més importants en el gènere
urbà, amb cançons tan escoltades arreu del món com Sunset, Lejos de
aquí, Te va a doler o 6AM, aquesta darrera en col·laboració amb J. Bal-
vin. Farruko iniciarà a la ciutat de Girona la seva gira per Espanya per
presentar el seu darrer treball, Visionary, que també el portarà a ofe-
rir concerts a Barcelona, Madrid i Màlaga.
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El «reggaetoner» Farruko tornarà a Girona
el proper 24 de març a la sala Euphoria
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