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Breus

JOAN ESCRIBÀ

El professor Irving Wohlfarth participarà en el seminari titulat On (not)
reading Walter Benjamin. History, Story, Memory, Revolution, que tin-
drà lloc a partir de demà dimecres i fins divendres a la Facultat de Lle-
tres de la UdG, amb incripció gratuïta. Aquesta activitat acadèmica l’or-
ganitza la Càtedra Walter Benjamin, Memòria i Exili de la UdG en el marc
de la commemoració del 75è aniversari de la mort del filòsof alemany.
Nascut a Londres en 1940 i format a les universitats de Yale, Harvard i
Frankfurt, Irving Wohlfart  ha ensenyat a universitats com la Universi-
tat Hebrea de Jerusalem o la École Pratique des Hautes Études.

GIRONA | DdG

Irving Wohlfarth participa al seminari
sobre Walter Benjamin a la UdG

UNIVERSITAT

El Museu Can Framis, de la Fundació Vila Casas, mostra des d'ahir
a l'exposició Més de Bigas i més de Luna, l'obra pictòrica i interdisciplinària
del cineasta Bigas Luna, que conté les temàtiques i les obsessions del
director de La teta y la luna. Oberta al públic fins al 20 de desembre, l'ex-
posició, que mostra per primera vegada àmpliament l'obra plàstica de
Bigas, permet, va explicar ahir la comissaria, Glòria Bosch, «saber com
era l'artista, creador d'una obra travessada per diferents disciplines, que
als 20 anys ja es va interessar per la pintura».
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La Fundació Vila Casas exhibeix l’obra
pictòrica del cineasta Bigas Luna

ART

La Sala dels Amics del Museu d’Art, al carrer Ciutadans de Girona, in-
augurarà avui (19h) l’exposició d’obra gràfica Apunts de bio-arquitec-
tura, de l’arquitecte Joan Escribà. L’exposició és fruit de l’estreta col·la-
boració entre els Marrecs de Salt i l’artista, que segueix els assajos i les
actuacions de la colla castellera. L’acte serà presentat per Vicenç Hue-
do i s’ha confirmat la «presència activa» dels Marrecs de Salt. Joan Es-
cribà ha fet donació de l’obra exposada al Banc d’Aliments. Els interessats
podran endur-se un quadre a casa a canvi d’un donatiu que en cap cas
serà inferior als 100 euros. La mostra es tancarà el 30 de setembre.
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L’arquitecte Joan Escribà exposa obra
gràfica inspirada en els Marrecs de Salt

ART

Àlex Loscos, l’autor que hi ha rere l’artista Loscos, ha presentat Ma-
nual de Supervivència, un disc amb cinc cançons que ha gravat només
amb una guitarra, les seves cordes vocals i un ordinador que l’ha aju-
dat a transformar els sons per crear percussions, baixos i sintetitzadors.
Àlex Loscos, que és llicenciat en Telecomunicacions, ha gravat a l’Em-
pordà aquest disc, el primer single del qual va acompanyat d’un videoclip
i porta per títol Oda i Adéu. També és inventor de més de 15 patents amb
Yamaha, i el 2006 va fundar BMT (www.bmat.com).
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Loscos presenta el seu nou disc, «Manual
de Supervivència», gravat a l’Empordà

MÚSICA

L’exposició Notes sobre París.
Joan Pujol-Creus_Josep Pla, que es
podrà visitar a partir de demà i fins
al 22 d’octubre a la Casa de Cultu-
ra de Girona, reflecteix a través de
la fotografia indrets de la capital
francesa on va viure l’escriptor Jo-
sep Pla ara fa noranta anys.

La mostra, una coproducció de
la Fundació Pla de Plafrugell i la
Casa de Cultura de Girona, és fru-
it de l’estada de quatre mesos a Pa-
rís que va dur a terme l’any 2010 el
fotògraf Joan-Pujol Creus (Cente-
lles, 1977), becat pel Ministeri de
Cultura, per desenvolupar el pro-
jecte París de llum i color. 

La mostra vol establir un joc d’i-
dentificacions entre literatura i

fotografia, una lectura visual ben
particular que Joan Pujol-Creus
presenta de la ciutat que va des-
cobrir acompanyat dels textos del
llibre homònim de Josep Pla, No-
tes sobre París. 

Paral·lelament a l’exposició s’ha
programat un cicle de quatre con-
ferències sobre fotografia literària.
El fotògraf Pepe Baeza inaugura-
rà el cicle i l’exposició amb la con-
ferència Sobre les fotos i les paraules
demà dimecres. Continuarà el
professor d’Estètica de la UdG,
Xavier Antich; l’arxiver munici-
pal de Girona, Joan Boadas, i el fo-
tògraf i dissenyador gràfic Josep
Maria Oliveras. Les conferències es
faran a l’Aula Magna de la Casa de
Cultura a les 8 del vespre.

GIRONA | DdG

Fotografia literària sobre l’obra de Josep
Pla a la Casa de Cultura de Girona

Una imatge de l’exposició.

JOAN PUJOL-CREUS

La ciutat d’Olot presenta aques-
ta tardor un cicle teatrel dedicat a
Shakespeare sota el títol In bet-
ween, amb el qual la capital
 garrotxina se suma a la comme-
moració dels 400 anys de la mort
de Shakespeare (2014) i dels 450
anys del seu naixement (2016). 

El cicle oferirà des de propostes
de gran format com el musical
On the beat (una versió en clau
hip-hop d’El somni d’una nit d’es-
tiu), fins a propostes petites com
Micro-Shakespeare (una produc-
ció de Laitrum Teatre i Toti Toro-
nell per encàrrec del National
Theatre of Great Britain). 

Hi haurà, a més, un Hamlet
amb titelles gegants, les obres
completes de Shakespeare amb
teatre d’objectes o un monòleg
on l’actor Manel Barceló interpre-
tarà tots els dolents de Shakes-
peare.

La nova programació de tar-
dor inclou, d’altra banda, tres es-
pectacles de circ, entre ells la dan-
sa aèria i mapping  de la compay-
ia Cobosmika, que es podrà veu-
re en el marc del festival Lluèrnia,
i una proposta de circ al voltant de
Nadal. 

Per als més petits, el Teatre
Principal tornarà a acollir el festi-
val El més petit de tots, amb dos es-
pectacles pensats per a nens i ne-
nes d’1 a 5 anys. 

Per la seva part, la programació
musical comptarà amb una com-

binació de propostes de diferents
estils: clàssica, moderna i jazz.
Així, un any més, a Olot es podrà
gaudir d’un concert a càrrec del
guanyador del concurs Maria Ca-
nals. En l’apartat de clàssica, tam-
bé destaca el concert de Nadal, en
el qual s’interpretarà la Missa en mi
bemoll de Franz Shubert. 

El cicle Jazz Olot d’aquesta tar-
dor està dedicat a la fusió dels es-
tils de jazz i flamenc i l’àmbit tra-
dicional l’ocuparà un concert d’Ar-
tur Blasco coincidint amb Sant
Lluc. 

Pel que fa a la música moderna,
hi haurà un doble concert amb el
grup local Rooms i els catalano-
holandesos Harvest, la presenta-

ció del disc de la banda garrotxi-
na The Rusties Blues Band i un
concert de Dinatatak.

Per al públic familiar la cantant
Gisela presentarà el musical Gise-
la y el libro mágico, amb peces mu-
sicals de Disney. 

Museus actius
A més de les exposicions dedica-
des a Miquel Plana i Marian Vay-
reda que es van inaugurar durant
les Festes del Tura, els Museus
d’Olot organitzen un seguit d’ac-
tivitats enfocades a la divulgació de
l’art i el patrimoni cultural coinci-
dint amb les Jornades Europees del
Patrimoni i amb la Fira de Sant
Lluc, com ara conferències i visi-
tes guiades. 

Pel que fa a les activitats rela-
cionades amb l’àmbit de les cièn-
cies i el patrimoni natural, el Mu-
seu dels Volcans acollirà una mos-
tra dedicada als líquens i se cele-
brarà la Nit dels Volcans. D’altra
banda, els Museus d’Olot tornaran
a organitzaran una jornada de
formació sobre museus i recursos
digitals.

Les entrades per als espectacles
de pagament es posaran avui (10h)
a la venda per internet a través del
web olotcultura.cat i també de
forma presencial a la taquilla del
Teatre Principal d’Olot i a Can
Trincheria, en els horaris habitu-
als. L’Institut de Cultura de la Ciu-
tat d’Olot estrena un nou sistema
de venda d’entrades més àgil.
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Olot porta el musical hip-
hop «On the beat» en un
cicle sobre Shakespeare

Avui es posen a la venda les entrades per als espectacles de la nova
programació de tardor a través d’un nou sistema millorat per internet


El cartell de la nova temporada.
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