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Primeres confirmacions de la
programació musical del festival
Temporada Alta. Els encarregats
d'inaugurar aquest apartat seran els
Manel, que actuaran a Girona l'1
d'octubre. 

El festival també portarà a Gi-
rona el cantant i compositor ame-
ricà Rufus Wainwright (14 d'octu-
bre), que també actuarà l'endemà
al Teatre-Auditori de Sant Cugat.

Wainwright, que el 16 i 17 de
juny actua al Carnegie Hall de
Nova York, farà a Girona un concert
acústic en solitari per repassar els
èxits de la seva carrera. 

Les entrades es posaran a la
venda aquest dijous a través del
web del festival. Temporada Alta
celebra els 25 anys i, a part d'a-
quests concerts, ja s'han anunciat
els espectacles de Krystian Lupa,
Guy Cassiers i Lluís Pasqual. La
programació completa es donarà
a conèixer a finals d'agost.

Manel presentaran a Girona el
seu nou àlbum Jo competeixo, que
han presentat recentment a Ba-
nyoles. El disc és el quart de la tra-
jectòria de la banda formada per

Guillem Gisbert, Roger Padilla,
Martí Maymó i Arnau Vallvé. 

A diferència dels tres anteriors,
enregistrats en estricta intimitat,
aquest quart disc significa la seva
primera experiència amb un pro-
ductor, el nord-americà Jake Aron.

Rufus Wainwright, per la seva
part, presentarà alguns temes del
seu últim àlbum, Sonnets, i altres
obres recents. El cantant i compo-
sitor ha col·laborat amb artistes

com Elton John, David Byrne, Mark
Ronson, Joni Mitchell o Burt Bec-
harach i ha tastat diversos gèneres,
des de l'òpera als musicals de
Brodway passant pel pop orques-
tral, el cabaret, el folk, el soul i el
glam. A més, la música del can-
tautor s'ha utilitzat en múltiples
bandes sonores de cinema i tele-
visió: Brokeback Mountain, I am
Sam, Moulin Rouge, Shrek i Zoo-
lander.

GIRONA | DdG

Rufus Wainwright i Manel
són els primers músics
del Temporada Alta 2016
Les entrades es posaran a la venda aquest dijous per a un festival

que celebra el 25è aniversari i ja ha anunciat algunes obres teatrals


Rufus Wainwright. 
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Les associacions culturals su-
pleixen sovint la falta d’iniciativa o
capacitat dels governs locals de
manera que aquestes entitats es
converteixen en actors estratègics
per a la vida cultural i la cohesió so-
cial al Gironès. 

Aquesta és una de les conclu-
sions de l’estudi El sector cultural as-
sociatiu a la comarca del Gironès
que han impulsat Òmnium Giro-
nès i la Càtedra Unesco de Políti-
ques Culturals de la UdG, presen-
tat aquest dimecres a entitats i
institucions en un acte al Museu
d’Història de Girona. 

L’estudi ha permès detectar unes
necessitats en àmbit legal, profes-
sional i en relació amb l’adminis-
tració pública que impedeixen a les

entitats explorar tots els camps on
podrien explotar el seu potencial
cultural i participatiu. 

Així, es posa de manifest que
tant les associacions com l’Admi-
nistració pública «han de reco-
nèixer» el paper estratègic que ju-
guen aquestes entitats culturals
dins el món de la cultura, en comp-
tes de «contemplar-les com ac-
tors complementaris». 

L’estudi s’ha centrat en l’anàlisi
dels subsectors de les arts escèni-
ques, la música i el patrimoni ma-
terial i immaterial, ja que són els
tres més actius i representatius. 

En total s’han localitzat 200 en-
titats i associacions d’aquests tres
subsectors dedicades al teatre,
dansa, màgia, mim, titelles, circ,
música de tot tipus, patrimoni ar-
queològic, arquitectònic, artístic,
natural o industrial.

Les entitats han lamentat la
«manca de reconeixement» de la
seva activitat per part de l’admi-
nistració pública i la ciutadania. 

En el cas de l’Administració, la

falta d’implicació no només supo-
sa unes «subvencions insuficients»,
sinó també «un cert menyspreu»
cap al sector associacionista només
pel fet de no ser professional. 

Donat el paper que juguen
aquestes entitats, es recomana te-
nir en compte l’opinió experi-
mentada de les juntes per conèixer
quines són les demandes culturals
de la població.

L’estudi planteja que les matei-
xes associacions no es perceben
com a actors determinants. Per
això es considera que l’associa-
cionisme necessita prendre cons-
ciència de la importància del seu
paper en la vida cultural local.

Un dels reptes més necessaris i
alhora difícils de resoldre és el de
la professionalització de la gestió
d’aquestes entitats. Altres aspectes
que destaquen de l’estudi són que
la primera font de finançament
són els beneficis generats per les
activitats de la pròpia entitat, se-
guida de subvencions per projec-
tes i les quotes dels socis. 
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Un estudi reivindica la feina de
200 entitats culturals del Gironès
Òmnium Gironès i la

càtedra Unesco de la UdG
estudien «El sector cultural
a la comarca del Gironès»



Una quarantena d'activitats ar-
reu de Catalunya configuraran
l'Any Carles Fontserè amb motiu
del centenari del seu naixement.

Un total de deu exposicions a
museus com el MNAC, el Centre
Cultural Terrassa, la Fundació Llu-
ís Coromina o a la Fundació Vila
Casas revisaran la tasca de Font-
seré com a fotògraf, artista poli-
èdric i cartellista. 

La commemoració del cente-
nari busca oferir una visió enllà de
la seva trajectòria artística i preveu
abordar també la visió cívica d'ho-
me compromès amb la lluita pels
drets socials i llibertats nacionals,
que ho va pagar amb l'exili.

La primera de les exposicions
amb motiu de l'Any Fontserè, Car-
les Fontserè, photocitizen. Els pro-
jectes pendents s'inaugurarà aquest
divendres al Centre Cultural Ter-
rassa i viatjarà posteriorment a
Nova York. La mostra revisa els ini-
cis fotogràfics de l'artista en una
Nova York que esdevenia la capi-
tal internacional de la fotografia.

L'aventura artística, al Mones-
tir de Sant Esteve de Banyoles
serà la segona mostra que s'inau-
gurarà i abordarà el conjunt de l'a-
ventura artística del cartellista, de
trajectòria nòmada i polifacètica.

El Museu Nacional d'Art de Ca-
talunya (MNAC) s'afegeix al cen-
tenari amb una mostra que s'i-
naugurarà a l'octubre i que exhi-
birà els panells amb fotomuntat-
ge que composen la seva obra
monumental Una història gràfica
de Nova York, que va donar al
mateix MNAC el 1997. 

L'Arxiu Nacional de Catalunya
inaugurarà al febrer de l'any que ve
una exposició sobre els cartells
de Fontserè en el context de la gu-
erra i la revolució i la vinculació de
l'artista amb el Sindicat de Dibui-

xants Professionals de Catalunya,
del qual ell en va ser impulsor. 

En paral·lel, la Fundació Lluís
Coromina reinterpretarà en una
exposició les 60.000 fotografies
del fons fotogràfic de l'artista. 

Finalment, una mostra entre el
juny i el novembre de 2018 a la
Fundació Vila Casas sobre el pe-
ríode londinenc de Fontserè amb
els seus treballs visuals clourà el
programa expositiu de l'any.

L’Any Fontserè inclou la publi-
cació del llibre Carles Fontserè.
Dues dècades novayorquines: The
American Dream, The 50s&Tur-
bulent Years, The 60s, per part del
Departament de Cultura.

A més, es publicarà la mono-
grafia sobre els inicis de l'artista en
l'àmbit de la fotografia a Nova
York. El volum presta especial
atenció a les seves relacions amb
nuclis intel·lectuals, artístics i fo-
togràfics tant de la ciutat ameri-
cana com de Barcelona i, concre-
tament, aborda la seva estreta vin-
culació amb Camilo José Cela,
amb qui des de 1966 va idear di-
versos fotollibres que havien de ser
editats a l'Estat. 

El documental Art i rebel·lia.
Carles Fontserè, a contracorrent, di-
rigit per Joan Albert Abril i que s'es-
trenarà el 8 de setembre d'aquest
any serà l'aposta principal entre les
iniciatives audiovisuals.
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Una mostra que revisa els
inicis fotogràfics de l’artista
a Nova York viatjarà a la
ciutat dels gratacels



Deu exposicions aborden
la dimensió artística i
cívica de Carles Fontserè 

Carles Fontserè. 

MARC MARTÍ

M. Carme Vilà guanya el concurs
de relats del Diari de Girona

Maria Carme Vilà, de Torroella
de Montgrí, és la guanyadora del
Concurs de Relats de Sant Jordi
2016 de Diari de Girona amb el
text titulat Sacrifici. El premi per a
la guanyadora és un lot de llibres
de Curbet Edicions. El concurs
també ha atorgat dos accèssits a
Ferran Parra, per Entre bambolines,
i Ramon Costa, pel relat Negocis a
Girona.
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Maria Carme Vilà. 
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