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tet presentarà
el seu projecte Pandora, que
li va valdre
els premis MúPAÍS: España
FRECUENCIA:
Diario
sic de l'any, Grup de l'any i Disc de l'any 2014 per part de l'Associació
PÁGINAS: 47
O.J.D.: 5556
de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM). Prats lidera
TARIFA:
€
36000 contrabaix i batedes de 2013
un 411
singular
quartet de cello,E.G.M.:
trompeta,
SECCIÓN: CULTURA
ria, a migÁREA:
camí156
delCM²
jazz- i14%
la música contemporània.
El projecte s'inspira en el mite de Pandora.

Saló de Descans.

adal ha volgut amb aquesnovel·la reﬂexionar sobre
ncia dels bàndols conten-

m faig dir als meus persotu no tries el bàndol, sinó
bàndol ja t’ha triat a tu prèt. Tu potser no pots evitar
ar en un camp de concennazi, però pots evitar disn algun moment», va exNadal.
ha estat considerat com
escriptor català qualiﬁcat
lar de ﬂors –el llibre té depisodis i recreacions coses de la vida a l’Itàlia de l’èno va descartar tornar a esobre la pròpia família, i va
e «el perill» que algun dia
un dels néts Nadal sobre ell.

e ﬁlòsof»,
Bertrana

ure, a quatre mans, l’opusocura de Álvarez de Castro.
a publicació va comporconsell de guerra a Bertraz havia emigrat i va deixar
seu amic entomés en soliconseqüències de la puó.
emòries d’un metge ﬁlòsof,
ada per primera vegada el
epresentà una venjança lide Prudenci Bertrana, on la
de Diego Ruiz s’amagava
ﬁgura de Daniel Pérez.
poca, les crítiques van ser
oses i Bertrana hi va res-
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La Fundació Vila Casas i Ibercàmera
firmen un conveni de col·laboració
GIRONA | DdG

La Fundació Vila Casas i el cicle de concerts Ibercàmera van ﬁrmar
ahir un conveni de col·laboració per a l’edició de programes de mà de
les temporades d’Ibercàmera Barcelona i Ibercàmera Girona. Per la seva
banda, Ibercàmera es compromet a difondre les activitats de la Fundació
Vila Casas, que té cinc espais de pintura, entre ells el Museu d’Escultura Contemporània de Can Màrio de Palafrugell i el Museu de Fotograﬁa Contemporània del Palau Solterra de Torroella de Montgrí. A lafoto, Antoni Vila Casas, president de la Fundació Vila Casas, i Josep M.
Prat, president de GrupCamera, ahir a Barcelona.
ART

La Biblioteca de Salt mostra 40 anys
d’evolució dels videojocs de futbol
BARCELONA | EFE

La Biblioteca Pública Iu Bohigas de Salt acull, ﬁns el 30 de setembre,
l'exposició organitzada per la UOC #EvoFootball, una mostra de l'evolució dels videojocs de futbol a través de 40 anys d'història. Aquesta mostra es complementarà amb una xerrada a la seu de la UOC (22 de setembre, 18.30 h), a càrrec del periodista Federico Winer. Aquesta és la
primera exposició que analitza els jocs de futbol durant 40 anys amb
més de 50 ressenyes per entendre les claus d’una indústria que en l’actualitat factura més que el cinema.
ARTS ESCÈNIQUES

Comença a Figueres la primera de les cinc
Mostres de la Campanya de Teatre Amateur
GIRONA | DdG

Aquest divendres (21 h.), el grup de teatre IncreiXendo inaugurarà la
Mostra de Teatre Amateur a l’Espai Cultural La Cate, de Figueres, amb
l’obra Inﬁdeliti. Seguiran el grup Crisàlide amb Ingrid, dia 19 i ﬁnalment
H6Teatre representarà Art el dia 20. Aquesta és la primera de les diverses

