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L’artista pintor colombià Duván
López ha obert una galeria d’art al
turístic carrer de la Força de Giro-
na, en principi dedicada exclusi-
vament a la seva pròpia obra.

La Galeria Duván, que va que-
dar oberta al públic coincidint
amb Temps de Flors, tindrà el
proper 20 de juny un acte inau-
gural al qual ha confirmat l’assis-
tència la cònsul de Colòmbia a Bar-
celona, Diana Celis. 

Duván López, que ha fet expo-
sicions a diferents ciutats del món,
va néixer l’any 1954 a la localitacat
colombiana de Quimbaya. Entre el
1998 i el 2008 va treballar a la seva
casa-taller de Barcelona. Després
es va instal·lar a Besalú. El 2009 va
promoure el Maqui Museo de Arte
de Armenia y del Quindío, a Co-
lòmbia, on té obra dels seus 25 úl-

tims anys com a artista. El 2012 va
veure la llum el seu primer llibre
d’art i dels seus poemes inspirats
en viatges pels Parcs Naturals de

Colòmbia. 
A la seva pàgina web (duva-

nelpintor.com) es pot comprar
obra seva a uns preus que oscil·len
entre els 35 i els 600 euros.

Duván López és autor d’una
instal·lació al Passeig Fluvial de Be-
salú, una Cadira per la Pau, una
escultura en ferro corten que es re-
talla sobre el paisatge del pont
romànic de la vila. L’artista té qua-
tre cadires. A més de la de Besalú,
en té una altra a la Fundació Vila
Casas de Palafrugell i dues a Co-
lòmbia.

«La meva obra té a veure amb la
llibertat que dóna el saber. Sóc
conscient de la fal·làcia de l’època
en la qual per fortuna visc; en
aprendre del treball, aprenc sobre
mi mateix. Sóc hereu de la histò-
ria i sóc història», escriu l’artista al
seu web. 
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El pintor colombià Duván
López obre una galeria
d’art al Barri Vell de Girona 

L’artista, creador de la «Cadira per la Pau» del pont de Besalú,
comercialitzarà en principi només obra pròpia en una zona turística


Obra de Duván López.
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El filòleg mallorquí Joan Veny i
Clar va rebre ahir el 47è Premi
d'Honor de les Lletres Catalanes
atorgat per Òmnium Cultural al
Palau de la Música. El guardonat va
reivindicar la unitat del català:
«La nostra llengua és una, de Sal-
ses a Guardamar i de Fraga a Maó
i l'Alguer. Per això hem denunciat
i condemnat els governs que, dins
la catalanofonia, han promogut
desconnexions de canals medià-
tics i han posat traves a l'ensenya-
ment de i en la llengua pròpia.
Amb la llengua no s'hi juga!», va
alertar. 

Muriel Casals, presidenta d'Òm-
nium, va fer referència al 27-S res-
saltant que «ara és l'hora de sumar.

Cadascú amb la seva veu i amb les
seves idees, actuant junts per fer re-
alitat la il·lusió compartida».

L’acte, al Palau de la Música, va
comptar amb les intervencions,
entre d'altres, del periodista Joa-
quim Maria Puyal i el filòleg Joan
Mas i Vives.

Filòleg, savi, estudiós, Veny és
continuador de la ingent obra de
Joan Coromines, de qui sempre
s'ha declarat «admirador», i l'artí-
fex, al costat de Lídia Pons, de
l'Atles Lingüístic del Domini Cata-
là, un programa d'investigació so-
bre la llengua catalana centrat en
la diversitat dialectal.

El jurat del premi va destacar el
mes de febrer passat l'«excel·lèn-
cia de la seva obra científica».
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Veny reivindica la unitat
de la llengua catalana
de Salses a Guardamar

Sant Feliu tindrà un Festival de
Castanyoles el mes de juliol

Sant Feliu de Guíxols acollirà del
6 a l’11 de juliol un Festival Inter-
nacional de Castanyoles dirigit
per la concertista Teresa Laiz, han
anunciat fonts municipals.

L’objectiu del festival és «fer re-
viure aquest oblidat instrument»
i donar a conèixer les castanyoles,
fent èmfasi especial en les casta-
nyoles de concert, per mostrar el
«desenvolupament tècnic amb alt

nivell de virtuosisme a què està ar-
ribant la nova generació de con-
certistes».

A més, hi haurà la VII Trobada
de Castanyoles, que inclourà cur-
sos d’aprenentatge en paral·lel al
festival. El dissabte dia 11 de juliol,
la Sala de festes Las Vegas acolli-
rà la VII Trobada-Concert de cas-
tanyoles, amb la participació de
més de 20 artistes que interpreta-
ran música clàssica espanyola.
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El Festivalot tanca una primera
edició amb 6.000 espectadors

La primera edició del Festivalot,
el festival de música en família de
Girona organitzat pels Amics de les
Arts, ha tancat amb un balanç de
6.000 espectadors que han assis-
tit als 15 concerts i activitats del
programa.

Segons l’organizació, més de
3.500 persones han assistit als
concerts de pagament i unes 2.500

als concerts gratuïts i activitats
del festival. Segons aquestes dades,
el 92% de l’aforament dels concerts
de pagament es va vendre i 7 con-
certs van exhaurir les entrades.

Els concerts familiars d’Els Ca-
tarres i Els Amics de les Arts, jun-
tament amb l’espectacle Bitels per
a nadons, van ser els que es van ex-
haurir en primer lloc i dels més es-
perats del festival. 
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Joan Veny, Artur Mas i Muriel Casals.
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