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Divendres, 2

Exposició. De Prada a Perpinyà.
Pau Casals & el món de l’Exili. Re-
portatges del fotoperiodista Jean
Ribière (1944-1956).
Museu memorial de l’Exili. Carrer
Major, 43. La Jonquera (fins al 27 de
gener).

Màgia. Splenda, un espectacle
del Mag Lari.
Teatre Municipal. Plaça del Vi. Girona
(21 h).

Exposició. És quan dorms que hi
veig clar, retrats de Sandra
March.
Can Trincheria. Carrer Sant Esteve,
29. Olot (fins al 26 de novembre).

Exposició. Troballes. Serra del
Mas Bonet.
Museu d’Arqueologia de Catalunya
Girona. Carrer Santa Llúcia, 8. Girona
(fins al 16 de desembre).

Exposició. Un mes, una obra.
Retaule de Sant Miquel de
Cruïlles.
Museu d’Art. Pujada de la Catedral.
12. Girona
(fins al 30 de novembre).

Exposició. Pintures de Francesc
Congost Tort.
Galeria d’Art L’Arcada. Passeig de
Dintre, 11. Blanes (fins al 8 de no-
vembre).

Dissabte, 3

Teatre. T’estim perquè hi eres.
(De Girona a Formentera) , de
Daniel Palomeras i Lola Ortega.
Sala La Planeta. Passeig Canalejas, 6.
Girona (21 h).

Teatre. L’habitació blava, de
David Hare, dirigit per Norbert
Martínez i David Selvas.
Teatre Municipal. Plaça del Vi. Girona
(21 h).

Teatre. El régimen del pienso,
d’Eusebio Calonge.
Teatre de Salt. Plaça Sant Jaume, 6.
Salt (21 h).

Cantautor. Concert de Sisa amb
Qualsevol nit pot sortir el sol.
Auditori. Passeig de la Devesa, 35.
Girona (21 h).

Espectacle musical. Cançons de la
veritat oculta, homenatge a Pere
Calders, a càrrec de Bankrobber.
Sala el Torín. Carrer del Carme, 8.
Olot (20 h).

Llibres. Presentació de Llegendes
de mar de la Costa Brava, a càr-
rec de Miquel Martín i l’actriu
Olga Cercós.
Llibreria l’Altell. Carrer de la Porta
dels Turers, 2. Banyoles (12 h).

Diumenge, 4

Teatre musical. Benvinguts al Pa-
ral·lel, a càrrec de la Colla Dolça
Tardor.
Teatre Municipal el Jardí. Plaça Josep
Pla. Figueres (18 h).

Teatre familiar. Per un instant, a
càrrec de la Companyia Xirriqui-
teula Teatre i la Tresca.
Sala la Cate. Carrer Rector Arolas, 4.
Figueres (18 h).

Teatre. Assajant Romeu i Julieta,
de Miquel Secall, amb La Gespa i
el Grup de Sant Pere Apòstol.
Teatre Auditori Municipal. Plaça del
Monestir, 40. Sant Feliu de Guíxols
(18 i 22 h).

J. PUJADÓ

Walter Benjamin va centrar un
dels eixos del seu interès in-
tel·lectual en les societats urba-
nes del seu temps a les quals
considerava un dels millors ex-
ponents de les noves pautes de
comportament derivades de la
modernitat. El Col·loqui Inter-
nacional Walter Benjamin
2012, que se celebrarà aquest
cap de setmana a Portbou, deba-
trà entorn d’aquest tema. Sota
el títol Deambulacions per les

memòries i els paisatges de la ciu-
tat. De la metròpoli regional a la
megalòpoli global se celebraran
diverses conferències i debats.
També s’ha organitzat una ruta
a peu de Banyuls a Portbou (El
viatge de les arts. Ruta Walter
Benjamin), amb el guiatge de
Clara Garí, i la presentació del
projecteAbad-Benjamin, Corres-
pondències. Diumenge, amés de
l’homenatge al pensador, es co-
neixerà el veredicte del jurat
del premi internacional que du
el seu nom.c

J. PUJADÓ

La relació existent entre les for-
mes i freqüències que trobem
en la biosfera i les matemàti-
ques és coneguda d’antic. El nú-
mero Phi, el 1.6180..., s’ha deno-
minat de diverses maneres al
llarg del temps. Proporció divi-
na, número auri o progressió Fi-
bonacci són diferents maneres
d’expressar la progressió mate-
màtica que condueix al que es
considera perfecció estètica i

funcional. El fotògraf Albert
Cuevas exposa al museu de la
Mediterrània de Torroella de
Montgrí el seu darrer projecte
que, amb el títol Arboreum,
aprofundeix en aquestes rela-
cions entre la naturalesa i les
matemàtiques. Les imatges que
s’hi mostren “són fruit de l’ob-
servació i posterior reflexió so-
bre el nostre ecosistema global i
la seva capacitat per organitzar
tots els seus elements en un or-
dre matemàtic”.c

Una de les obres de la mostra Torres Monsó. Una illa habitada
ARXIU

JUDIT PUJADÓ
Girona

F rancesc Torres Mon-
só és un personatge
molt estimat per la
gent de Girona –co-
menta Josep Maria

Oliveras– i un gran actiu per la
història de l’art, que no hem sa-
but valorar prou. Ara que fa no-
ranta anys és just que la ciutat li
faci un homenatge, perquè és un
referent ètic i estètic”.
Justament Josep Maria Olive-

ras va començar l’any passat un
projecte artístic que consistia a
convertir, metafòricament par-
lant, a Torres Monsó en una es-
cultura. Es tractava d’ubicar l’ar-
tista en diferents escenografies
que Oliveras havia anat cons-
truint al seu estudi per confor-

mar així un relat fotogràfic i
audiovisual. Torres Monsó, una
illa habitada és el resultat
d’aquest projecte i es pot visitar a
la Casa de Cultura fins al 12 de
desembre.
Oliveras, juntament amb Lluís

Muntada i Carme Ortiz, autors
dels textos del llibre que s’ha edi-
tat ambmotiu de l’exposició, han
convertit l’artista en el centre
d’una “mirada singular” que ha
tingut sempre en compte els

trets característics de l’obra de
l’escultor: el sarcasme i la ironia.
“En aquestes fotografies –escriu
Lluís Muntada– hi ha una velada
autobiografia sentimental de l’ar-
tista que fotografia l’artista per
comprendre’smillor a simateix”.
TorresMonsó té obres a diver-

sos centres i museus com el
d’Alexandria a Egipte i és el crea-
dor de les lletres toves i d’altres
escultures ubicades a la ciutat de
Girona. Justament el dia 17 de no-
vembre es podran visitar totes
gràcies a un itinerari que s’ha cre-

at per a l’ocasió. A Torres Monsó.
Una illa habitada, a més de les fo-
tografies també hi ha vídeos que
són “petits poemes visuals fets a
partir de fotografies –explicaOli-
veras-. I un making off on es veu
el procés que hem anat seguint al
llarg d’aquest temps”. SegonsOli-
veras, Torres Monsó ha estat
molt participatiu i obert i ha
creat el marc d’una de les obres
exposades.
L’obradeTorresMonsó es pro-

tagonista també d’exposicions al
Museu d’Història de la Ciutat de

Girona (Perfils confrontats, amb
escultures de petit i mig format),
a la Fundació Vila-Casas, Can
Mario, de Palafrugell (Torres
Monsó. Anar fent i prou), a la Fun-
dació Josep Pla, també a
Palafrugell (Dues mirades a Ma-
llol: Josep Pla i Torres Monsó) i a
la biblioteca de la Factoria Co-
ma-Cros de Salt (El cartell com a
fita i el llibre com a guia). Final-
ment, el Caixafòrum Girona aco-
llirà el 16 de novembre una taula
rodona entorn de l’artista i les se-
ves creacions.c
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‘Una illa habitada’
és una de les
diverses mostres
que homenatgen
l’escultor gironí
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