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Divendres, 27

Visita guiada. L’Estartit, terra de
pescadors, històries de mar d’un
poble pescador.
Oficina de Turisme. Passeig Marítim,
s/n L’Estartit. (19.30 h).

Clàssica. Anne Sofie von Otter
(mezzo), Bengt Forsberg (piano) i
Svanten Henryson (violoncel) in-
terpreten peces de Grieg, Lind-
blad, Sibelius i Debussy.
Església de Sant Genís. Torroella de
Montgrí (22 h).

Jazz.Madeleine Peyroux presen-
ta el seu darrer disc, Standing On
the Rooftop.
Jardins de Cap Roig. Calella de
Palafrugell (22 h).

Musical. Follies, amb llibret de
James Goldman i música d’Ste-
phen Sondheim, amb Vicky Peña,
Carlos Hipólito i la direcció de Ma-
rio Gas i Pep Pladellorens.
Auditori Parc del Castell. Peralada
(22 h).

Clàssica. La Jove Orquestra de les
Comarques Gironines dirigida per
Michal Nesterowicz interpreta
l’Obertura 1812 de Txaikovski.
Auditori Palau de Congressos. Passeig
de la Devesa, 35. Girona (21 h).

Poesia. Jordi Llavina presenta i
recita Vetlla.
Casa de la Paraula. Carrer del Prat,
16. Santa Coloma de Farners (22 h).

Llibres. Presentació dels llibres
Jo, Elvis Riboldi i Jo, Elvis Riboldi
al restaurant xinès, de Bono Bida-
ri, amb la intervenció d’Óscar Jul-
ve i Jaume Copons.
Llibreria Vitel·la. Carrer Enric Serra,
13. L’Escala (20 h).

Dissabte, 28

Clàssica. Concert de Viktoria Mu-
llova (violí) amb obres de Bach.
Església de Sant Genís. Torroella de
Montgrí (22 h).

Pop. Els Amics de les Arts presen-
ten Espècies per catalogar.
Jardins de Cap Roig. Calella de
Palafrugell (22 h).

Clàssica. El pianista Jean-Efflam
Bavouzet interpreta Clair de lune,
de Debusy, entre d’altres.
Claustre de la Catedral. Girona
(21 h).

Curtmetratges. Quart festival de
curtmetratges EnMut 2012.
Fundació Cuixart. Carrer Miquel Vinke
i Meyer, 12. Palafrugell (21 h).

Música mediterrània. Nit Sons de
la Mediterrània amb La força i la
calma del mar.
Plaça Pere Patxei. Tamariu (22.30 h).

Visita guiada. Ruta en burro pels
Aiguamolls de la Moixina.
Aparcament Piscina Municipal. Avin-
guda Sant Jordi amb Carretera de la
Deu. Olot (11 h).

Diumenge, 29

Clàssica. L’Acadèmia 1750 i Liana
Mosca, concertino i directora, in-
terpreten peces de Domenico
Scarlatti, Carles Baguer, Jan
Wanski i Cárlos Seixas.
Església de Sant Genís. Torroella de
Montgrí (22 h).

Jazz. Andrea Motis i Joan
Chamorro Quartet.
Plaça Catalunya. Gualta (22.30 h).

J. PUJADÓ

Tornen les nits de cinema sota
les estrelles, a tocar dels gira-
sols gegants del Mas Sorrer
com a element distintiu i amb el
lema “Veure cinema d’una altra
manera”. El Festival de Curtme-
tratges del Mas Sorrer de
Gualta arriba a la setena edició
amb 32 curtmetratges de ficció
procedents de 14 països i fil-
mats en vuit llengües diferents.
Aquests 32 curts opten al premi

del públic, per votació popular,
i als premis que atorga el jurat,
que en aquesta edició compta
amb l’actriu Elena Anaya i amb
el director d’art Antxón Gómez.
Els passis tindran lloc aquest

cap de setmana, un total de sis
hores de bon cinema que co-
mençaran divendres a la nit. Els
guardons es lliuraran la nit del
diumenge en presència de gent
del món del cinema com Agustí
Villaronga, David Selvas i Laia
Marull, entre d’altres.c

J. PUJADÓ

La fotografia estenopeica és
una tècnica antiga que “trans-
met d’unamanera honesta i oní-
rica els sentiments. Els resultats
no són fotografies perfectes,
són fotografies a les quals man-
ca definició, explica Francesc
Galí, que reivindica la foto-
grafia analògica enfront de la
digital, la lomografia, aquesta
“petita revolució i nou corrent
artístic”.
Justament el retorn a aquesta

fotografia primera, a aquesta
manca de definició, és la par-
cel·la que té el visitant per sen-
tir-se transportat i suggerit. Di-
nou fotografies estenopeiques
de diferents espais relacionats
amb l’exili republicà confor-
men la mostra de Francesc Galí
Exili: una reflexió poètica sobre
l’expatriació, que es podrà veu-
re a la galeria d’art Iturria de
Cadaqués fins al 30 de juliol,
una mostra que vol ser un ho-
menatge a tots els exilis i a tots
aquells que els han patit.c

L’escultura Mare i filla, de l’autor Javier Garcés, guanyadora del concurs
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JUDIT PUJADÓ
Palafrugell

L a Fundació Vila
Casas inaugurava el
2004 el Museu d’Es-
cultura Contemporà-
nia a Can Mario, a

Palafrugell, amb un fons de més
de dues-centes escultures d’artis-
tes catalans o residents a Catalu-
nya, que abasten un període que
s’inicia als anys seixanta del segle
passat i fins a l’actualitat. Amb
els anys l’activitat de la fundació
ha anat creixent amb l’obertura
de noves sales o el Jardí de Can
Mario, que en aquests moments
constitueix unmuseu a l’aire lliu-
re que també s’ha anat ampliant.
Amb l’objectiu de continuar pro-
mocionant els nous creadors, la
fundació convoca els seus premis
en les diferents disciplines artísti-

ques, donant a conèixer l’art cata-
là i incrementant els fons de la
pròpia col·lecció.
Justament enguany celebren

el premi d’escultura 2012, unmo-
tiu per exhibir, fins al desembre,
48 escultures d’autors recone-
guts comAntoniMarquès oMay-
te Vieta que, juntament amb d’al-
tres de més joves, van passar la
primera selecció del jurat. El pre-
mi va ser finalment per Javier

Garcés que hi va presentarMare
i filla, una obra de fusta policro-
mada. La visita permet confegir
un itinerari per on circulen les in-
quietuds artístiques expressades
des de les diferents sensibilitats
contemporànies. A la sala 3 del
mateix centre s’ofereix la mostra
Fet al taller Bdn, amb tretze pe-
ces de tretze escultors que com-
parteixen el fet d’haver treballat
al taller que la fundació té a Bada-
lona. D’altra banda, a la sala Em-
pordà, destinada a acollir l’obra
dels autors nascuts a la comarca,
Jordi Sàbat, artista i dissenyador

de Palafrugell, hi exposaL’apara-
dor, un treball “on vesteix mani-
quins anònims, els dóna atributs
i els personalitza amb una nova
pell gràfica”. Aquesta exposició
es podrà visitar fins al 16 de se-
tembre.
Per la seva part elMuseudeFo-

tografia Contemporània del Pa-
lau Solterra de Torroella de
Montgrí, a més de la col·lecció
del fons de la fundació, exposa
ara també, fins al 16 de setembre,
un reconeixement a la trajectòria
de la fotògrafa Pilar Aymerich.
Comissariada per Glòria Bosch i

Marina Vilageliu, El goig i la re-
volta és una mostra confegida
amb un vintena de fotografies fe-
tes entre els anys setanta i vuitan-
ta en les quals els protagonistes
són persones anònimes que van
participar enmanifestacions a fa-
vor de l’Estatut d’Autonomia,
l’Amnistia, la democràcia..., esde-
venint un testimoni de la història
del país i una oda a la llibertat.
Acompanyen aquestes imatges
els retrats que Aymerich va fer
de diverses personalitats de la
cultura i que va publicar en el seu
moment a diverses revistes.c

L’actriu Lola Dueñas amb uns gira-sols del Mas Sorrer

El Cap de Torrent en una foto estenopeica de Francesc Galí

C U L T U R A

Can Mario acull el
mig centenar d’obres
seleccionades
en el premi de la
Fundació Vila Casas

ANDREA FERRES

FRANCESC GALÍ
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Fotografies estenopeiques
perhomenatjar els exilis

Cinemaentre gira-sols
alMas Sorrer deGualta
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