ntrades per als espectacles
ment es posaran avui (10h)
da per internet a través del
otcultura.cat i també de
presencial a la taquilla del
Principal d’Olot i a Can
15horaris
Septiembre,
2015
eria, en els
habitustitut de Cultura de la Ciuot estrena un nou sistema
da d’entrades més àgil.

a de Josep
rona

ﬁa, una lectura visual ben
lar que Joan Pujol-Creus
a de la ciutat que va desacompanyat dels textos del
omònim de Josep Pla, Noe París.
·lelament a l’exposició s’ha
mat un cicle de quatre cones sobre fotograﬁa literària.
graf Pepe Baeza inaugurale i l’exposició amb la cona Sobre les fotos i les paraules
dimecres. Continuarà el
or d’Estètica de la UdG,
Antich; l’arxiver municiGirona, Joan Boadas, i el fodissenyador gràﬁc Josep
Oliveras. Les conferències es
l’Aula Magna de la Casa de
a a les 8 del vespre.

boració entre els Marrecs de Salt i l’artista, que segueix els assajos i les
actuacions
deEspaña
la colla castellera. L’acte serà
presentatDiario
per Vicenç HuePAÍS:
FRECUENCIA:
do i s’ha PÁGINAS:
conﬁrmat43la «presència activa» O.J.D.:
dels Marrecs
5556 de Salt. Joan Escribà ha fet
donació
de
l’obra
exposada
al
Banc
d’Aliments.
Els interessats
TARIFA: 294 €
E.G.M.: 36000
podran endur-se un quadre a casa a canvi d’un donatiu que en cap cas
ÁREA: 112 CM² - 10%
SECCIÓN: CULTURA
serà inferior
als 100 euros. La mostra es tancarà
el 30 de setembre.
ART

La Fundació Vila Casas exhibeix l’obra
pictòrica del cineasta Bigas Luna
BARCELONA | EFE

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'exposició, 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».
MÚSICA

Loscos presenta el seu nou disc, «Manual
de Supervivència», gravat a l’Empordà
GIRONA | DdG

Àlex Loscos, l’autor que hi ha rere l’artista Loscos, ha presentat Manual de Supervivència, un disc amb cinc cançons que ha gravat només
amb una guitarra, les seves cordes vocals i un ordinador que l’ha ajudat a transformar els sons per crear percussions, baixos i sintetitzadors.
Àlex Loscos, que és llicenciat en Telecomunicacions, ha gravat a l’Empordà 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).

