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Antoni Cano (Vilassar de
Dalt, 1952) ha mostrat la
seva obra des del 1968 en
nombroses exposicions
individuals i col·lectives, i
actualment dirigeix a Gi-
rona la galeria Art 22. En
aquesta exposició, que
ahir va iniciar el seu trajec-
te al claustre del palau de
la Diputació, Cano mostra
una vintena d’aquarel·les,

que no són les més recents
de la seva producció, ni
una sèrie amb principi i fi-
nal, sinó una selecció rea-
litzada en funció del seu
propi gust i amb el comú
denominador del paisatge
gironí: mar i muntanya
empordanesos, però tam-
bé vistes urbanes sobre els
teulats de la ciutat de Giro-
na, sense mostrar, però,

«ni la Catedral ni Sant Fe-
liu», per evitar la imatge
més tòpica. «L’aquarel·la
potser té menys públic que
l’oli, però és un públic més
fidel que sap apreciar una
plàstica diferent», afirma
Cano. L’exposició va ser
presentada ahir pel vice-
president de la Diputació i
diputat de Cultura, Roger

Zamorano, el qual va re-
marcar que el cicle Expo-
sicions Viatgeres té dos
objectius: «Ser una eina al
servei de la societat i de
l’artista, per a la difusió de
la seva obra, i generar un
producte cultural propi pel
qual ja s’han interessat set
municipis gironins: Vila-
bertran, Anglès, l’Armen-

tera, Vilobí d’Onyar, Vila-
drau, Santa Coloma de
Farners i Sarrià de Ter.»
De fet, la mostra ha reduït
el seu temps d’exposició a
Girona per iniciar aviat la
itinerància. Com a nove-
tat, el catàleg inclou un co-
mentari crític de la histo-
riadora i crítica d’art Mi-
reia Guillaumes.

«Colors» visitarà diverses poblacions

Les aquarel·les de
Cano inicien un nou
viatge a la Diputació

XAVIER CASTILLÓN / Girona

● L’exposició d’aquarel·les Colors, d’Antoni Cano, és la
sisena del cicle Exposicions Viatgeres, impulsat el 2004
per la Diputació de Girona, i es podrà visitar al claustre
del palau d’aquesta institució fins al 4 de juliol. Després,
la mostra iniciarà un viatge per diverses localitats gironi-
nes. De moment, ja l’han sol·licitat set ajuntaments. Roger Zamorano i Antoni Cano, ahir, a la presentació de l’exposició. / X.C.

L’estrena de
«Baula» es pot
veure per
videoconferència
● Girona. L’estrena de
l’espectacle teatral
Baula, del grup de Ma-
çanet de la Selva Teatre
de Contacte, a Berlín,
es podrà veure avui per
videoconferència a par-
tir de les vuit del ves-
pre. Aquesta retrans-
missió, plantejada com
el pròleg de l’edició
d’aquest any del Festi-
val Internacional de
Teatre Amateur de Gi-
rona (Fitag), es podrà
seguir en una pantalla a
la Casa de Cultura de
Girona (entrada gratu-
ïta però capacitat limi-
tada) o a través del lloc
web del festival,
www.fitag.cat/2008.
Baula és un espectacle
de cabaret, de caràcter
visual. / EL PUNT

Pedrals presenta el llibre «La intimitat,
contes», de Romera, a La Llibreteria
● Girona. El poeta Josep Pedrals presentarà avui a
La Llibreteria de Girona el llibre La intimitat, con-
tes (Empúries), de Marc Romera (20 h). Romera
(Barcelona, 1966) és una de les veus més originals
de la literatura catalana actual. Ha publicat llibres
de poesia i contes i la novel·la Mala vida. / X.C.

L’Atzavara porta els nord-americans
Enon avui a Sant Feliu de Guíxols
● Sant Feliu de Guíxols. El grup nord-americà d’indie-
rock Enon actuarà aquesta nit a L’Oxygen de Sant
Feliu de Guíxols (23 h, gratuït), en un concert orga-
nitzat per l’Atzavara Club. Originari de Filadèlfia i
Nova York, Enon presenta en aquesta gira el seu
quart disc, Grass geysers... Carbon clouds. / X.C.

� Casadevall i Gala exposen a Art 22. Els artis-
tes Josep Maria Casadevall i Blanca Gala inaugu-
ren avui una exposició conjunta a la galeria Art 22,
situada al carrer Anselm Clavé de Girona (20 h), on
es podrà veure fins al 3 de juliol. Casadevall (Vic,
1953) viu a Girona i va començar a pintar el 1985, a
Can Gruart. Treballa amb formes geomètriques
com les que es poden apreciar en la imatge superior
–un quadre dedicat a la Border Line Blues Band, el
grup en què toca el seu fill– per «plasmar pensa-
ments, idees, denúncies, crítiques i reflexions». La
pintura de Blanca Gala és més clàssica. Originària
de Fuente Obejuna (Còrdova), pinta sobretot mari-
nes, però també altres tipus de paisatges, bodegons,
natures mortes i retrats, i crea així un curiós con-
trast amb l’obra de Casadevall, a Art 22. / X.C.


