dues versions proposades
pel mecenes i “la nostra famosa coca de ratafia”. A
més, tothom que hi fa
aportacions rebrà un ví-

ra podem comprovar si inPAÍS: España
teressa
el que fem i, si és ai21 també hi poxí,PÁGINAS:
nosaltres
sarem
més
TARIFA:
1225de
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Albert
Llorens,
ÁREA: 268 CM² - 25%

La vall, un disc ja gairebé
FRECUENCIA: Diario
exhaurit
que conté cinc
O.J.D.: enregistrades
10253
cançons
en
directe
l’estudi –“Amb
E.G.M.:a 67000
poca
trampa,
com es feia
SECCIÓN:
COMARCAS

també hi ha una part més
melòdica i detallista. De
fet, en aquest disc volem
dedicar molt més temps
als arranjaments.” ■

30 Diciembre, 2015

Manel Esclusa portarà
‘Pell i ombra’ al Solterra
a La Fundació Vila

Casas presenta la
nova programació als
espais de l’Empordà
Redacció
TORROELLA DE MONTGRÍ

La Fundació Vila Casas ha
avançat les exposicions
temporals que presentarà
aquest hivern als dos espais que té a l’Empordà: el
Palau Solterra de Torroella, dedicat a la fotografia, i
Can Mario de Palafrugell,
on es concentra la programació escultòrica. Al primer espai, del 30 de gener
al 22 de maig es podran
veure les exposicions Pell i
ombra, de Manel Esclusa

El fotògraf Manel Esclusa exposarà les imatges del seu
llibre ‘Barcelona, pell i ombra’, publicat el 2010 ■ ORIOL DURAN

(Vic, 1953), que presentarà les visions nocturnes de
Barcelona que ja va recopilar en un llibre del mateix
títol el 2010; Retrats,
d’Antoni Bernad (Barcelona, 1944), que reuneix al-

gunes de les principals
personalitats de la cultura
catalana dels anys setanta
a noranta, i Punt de vista,
una altra sèrie de retrats,
en aquest cas dels artistes
que han passat els últims

deu anys pel Museu de la
Mediterrània convidats
per Eugeni Prieto (Tortosa, 1950).
Pel que fa a Can Mario,
la programació d’hivern
s’inaugurarà el 23 de gener amb les exposicions
d’Antoni Marquès (Sabadell, 1956), que hi presentarà Qu’est-ce que la
sculpture moderne?!; de
Ricard Vaccaro (Barcelona, 1946), amb la sèrie
Tramuntana, i Cyril Torres (Barcelona, 1969),
que hi portarà una installació pictòrica amb components
escenogràfics
que relaciona literatura i
experiència.
Algunes
d’aquestes exposicions
formaran part del Museu
Virtual d’Art Contemporani Català que la Fundació Vila Casas acaba d’estrenar a la xarxa: un gran
arxiu bibliogràfic en quatre idiomes amb l’objectiu
de documentar l’art català
més recent. ■
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