lar univers. Com la gran
eia de la sala principal o la
rectangular i torta de la cuimés d'un pati exterior, el
ompta amb un altell, on la
i va instal·lar un llit.

importantPÁGINAS:
peça de l’etapa
surrealista de Dalí. O.J.D.:
El quadre,
el primer de Dalí per
38
5556
al museu de Texas, és la peça central de l’exposició que el Meadows dedica a
TARIFA: 294 €
E.G.M.: 38000
Dalí fins el proper 19 de juny. L’oli data de 1930 i es va exhibir en la primer
134
CM² -Units
12% amb La persistència
SECCIÓN:
CULTURA
de la
memòria (1931).
mostra deÁREA:
Dalí als
Estats

vel·la històrica, sinó que «e
bientada en un momen
ric», i no obvia que el pers
de la protagonista està ins
una dona real, Anna de V
una de les primeres prof

Esclusa i Bernad exposen
al museu de fotograﬁa de
la Fundació Vila Casas

El periodis
guanya el R
«La ﬁlla de

 El Meadows
Museum de Dallas (EUA) ha comprat
L’homme
poisson, una
PAÍS: España
FRECUENCIA:
Diario
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antautor
co Tretze
a a Sant Feliu
Guíxols

dG

ntautor Quico Tretze preel seu primer disc, Perdut
en un concert avui (17 h)
tori de la casa Irla de Sant
e Guíxols. Aquesta serà la
ació oﬁcial a terres gironisprés de l’actuació de Quize a la tercera Nit del Cana Barcelona. En l’actuació
el cantautor compartirà
ari amb Navratilova. El trelou tretze cançons «molt
als» i ha estat editat gràcies
rt del micromecenatge de
forma Verkami. L’Àlbum té
oracions d’Abraham Creus,
anells i molts més.

TORROELLA DE MONTGRÍ | EFE/ACN

El museu de fotograﬁa de la
Fundació Vila Casas a Torroella de
Montgrí inaugura avui dues mostres dels barcelonins Manel Esclusa i Antoni Bernad, que estaran
exposades ﬁns al pròxim 22 de
maig.
Segons informen els responsables de l'exhibició, la proposta
d'Esclusa rep el nom de Pell i ombra i s'articula entorn de part del
material del llibre Barcelona, ciutat imaginada del 1998.
La mostra d'Antoni Bernad, denominada Retrats, està formada
per fotograﬁes que formen part de
l'obra completa Catalans. Retrats,

que recull dues-centes imatges
de personalitats com Salvador
Dalí, Antoni Tàpies, Antoni Clavé
i Joan Miró.
L'objectiu de Bernad en l'exposició que s'inaugura avui és reproduir la instantània anglosaxona de l'elit intel·lectual, inspirada
en les de Cecil Beaton, els ducs de
Windsor o les grans estrelles de
Hollywood.
Les mostra de Manel Esclusa
està formada per dinou fotograﬁes,
mentre que la d'Antoni Bernad, per
una trentena. La comissària és
Glòria Bosch, directora d’art de la
Fundació Vila Casas i exdirectora
del Museu d’Art de Girona.

BARCELONA | EFE

El periodista Víctor Am
guanyar la XXXVI edició d
mi Ramon Llull de las Lle
talanes, dotat amb 60.000
amb la història romàntica
del capità Groc, una recon
èpica de «Groc», persona
del Maestrat, que defens
ideals carlistes al segle XI
El jurat, format per Ann
re Aymeric, Carles Casajua
Gimferrer, Gemma Liena
Rosales ha escollit l’obra d'e
48 presentades en el prem
vocat per Editorial Planet
Per a Lienas, Amela «
viure, sents els seus sentime

