
L’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols va presentar ahir el pro-
jecte museogràfic de l’exposició
Curar-se en salut, que la propera
tardor s’ubicarà a la quarta plan-
ta del Monestir de Sant Feliu de
Guíxols. L’acte de presentació del
projecte va tenir lloc a la Sala Abat
Panyelles  i va comptar amb la pre-
sència de l’alcalde, Joan Alfons
Albó,  i Joan Cañada, secretari de
Cooperació i Coordinació de les
Administracions Locals de la Ge-
neralitat. La directora del Museu
d’Història, Sílvia Alemany va pre-
sentar el projecte juntament amb
l’arquitecte Dani Freixes.

L’exposició Curar-se en salut

sorgeix de la necessitat de remo-
delar i modernitzar l’actual mos-
tra de l’Espai del Metge i de la Sa-
lut Rural (EMSR), inaugurada el
2005. Serà una exposició que ex-
plicarà el tresor de la salut, plan-
tejada com a patrimoni individu-
al com a part de la responsabilitat
ciutadana davant la comunitat. 

Segons els autors de projecte,
Curar-se en salut tindrà un recor-
regut que s’iniciarà recordant que
cada dia naixem i que sols un dia
morim. «Ho farem des de l’opti-
misme que ens dóna la vida, i ex-
plicarem que la salut és el gran tre-
sor que se’ns confia al néixer, i que
hem de saber guardar i no mal-
baratar al llarg de la vida», va afir-

mar l’historiador de medicina, Al-
fons Zarzoso, que també va re-
cordar que «la salut no és un tema
ni de la gent gran, ni personal, sinó
un tema cabdal per a tota la co-
munitat i que no té edat».

A l’exposició es veurà com la na-
tura també ha fet de metge, com la
medicina i la farmàcia per «ajudar
a néixer, a viure millor, i a anar-nos-
en d’aquest món sense dolor» va
concloure Zarzoso.

El projecte està pressupostat
en 641.463,02 i es finançarà un 50%
amb l’ajut FEDER de 320.731,51 i
la resta amb un ajut PUOSC de la
Generalitat de Catalunya, de
168.003,56 i una partida de l’A-
juntament de 152.727,95.
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Sant Feliu vol implantar la
vida saludable amb una
nova exposició al Monestir
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Una imatge virtual anticipa com seran les sales de l’exposició.

El festival Jardins de Cap Roig va
penjar ahir el primer cartell d'en-
trades exhaurides. Tant el músic
britànic Elton John –que obrirà el
festival el 20 de juliol en l'única ac-
tuació que farà a l'Estat– com la for-
mació catalana Manel han venut
ja totes les entrades. Ambdós con-
certs tenen un aforament de més
de 2.100 butaques. Ahir a les deu
del matí es va obrir la venda ofi-
cial –abans reservada per als
clients Multiestrella de La Caixa–
i les entrades es van esgotar fu-
gaçment. Els preus per veure Elton
John oscil·laven entre 200 i 260 eu-
ros i per a Manel entre 30 i 40.
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Exhaurides les
entrades per Elton
John i Manel al
Festival Cap Roig

La novel·la guanyadora del Premi Josep Pla 2013, Una família exemplar, va
arribar ahir a la Llibreria 22 de Girona a càrrec de l’autor, Genís Sinca, en un
acte presentat pel llibreter Guillem Terribas. El llibre és una sàtira, una
tragicomèdia que reflexiona sobre l’ambició familiar desmesurada i la critica.



Lletres La família exemplar, segons Sinca

MARC MARTÍ

La primera edició del Dia Inter-
nacional de l’Art se celebrarà a
Girona el proper dissabte 13 d’abril,
va dir en l’acte de presentació,
ahir, la tinenta d’alcate i regidora
d’Ocupacó i Empresa, Marta Ma-
drenas. El Bòlit coordinarà la jor-
nada festiva  –amb més de 35 ac-
tivitats d’arts visuals a diferents
indrets de la ciutat– que organitzen
un total de 23 entitats de les co-
marques gironines. Carme Sais
va assenyalar que el «Dia Inter-
nacional de l’Art a Girona vol ser
una jornada reivindicativa de les
arts visuals des d’una vessant fes-
tiva». 

El Dia Internacional de l’Art és
una efermèride que commemora,
arreu del món, el naixement d’un
dels artistes més emblemàtics i
multidisciplinaris del renaixement,
Leonardo da Vinci, nascut el 15
d’abril de 1452, data declarada
per la UNESCO el 2005 com el Dia
Internacional de l’Art.

Marta Madrenas va ressaltar
que «des de l’Ajuntament fem una
aposta ferma per la cultura i el món
de l’art». A la vegada que va sub-
ratllar que, amb accions com
aquesta, «volem reivindicar el rol
de capitalitat de girona en el marc
de la cultura catalana, en els àm-
bits de la música, el teatre i l’art». 
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El Dia Internacional de 
l’Art arriba a Girona amb
propostes artístiques visuals

El viatge interior que recorre el
protagonista de L’estranger des de
la indiferència cap al compromís
és el tema central de l'adaptació
teatral de l'obra de de Camus, que
el director i dramaturg Carles Al-
faro estrenarà a El Canal de Salt el
proper cap de setmana.

Alfaro va reconèixer ahir que
«no ha estat fàcil» portar a l'esce-
nari una novel·la com L’estranger,
en què Albert Camus aconsegueix
submergir-se en el pensament de
Meursault, un home acusat d'as-
sassinat. La solució dramàtica que
va trobar Alfaro va ser  desdoblar
Meursault en dos personatges: un
de jove i indiferent al seu entorn,
i un altre més gran, que ha adqui-
rit un més alt nivell de conscièn-
cia. Francesc Orella interpreta el
protagonista madur i Ferran Car-
vajal el jove, en un muntatge basat
principalment en «la forta dialèc-
tica» que s'estableix entre els dos,
segons Alfaro.

L'obra, que es veurà els propers
12 i 13 d'abril a El Canal de Salt i es
representarà al Teatre Lliure de
Barcelona entre el 18 d'abril i el 12
de maig, transcorre dins de la
cel·la on el protagonista està tan-
cat mentre espera ser executat.
«Els dos Meursault parlen i deba-
ten en un temps oníric sense de-
terminar, però que podrien ser
els últims minuts de vida del pro-
tagonista», segons el director.

Orella i Carvajal són els únics ac-
tors sobre l'escenari, però «les pa-
rets de la cel·la prenen vida», se-
gons va dir Alfaro, que no va reve-
lar detalls però va esmentar la
presència de les veus en off d'An-

dreu Benito, Carles Martínez, Xicu
Masó i Vicenta Ndongo.

Els temes centrals de l'adapta-
ció de L’estranger són la conscièn-
cia, el compromís, la sinceritat, la
llibertat individual, la innocència
i la dificultat de jutjar els altres.
Grans temes que l'obra teatral
concentra en la personalitat i evo-
lució del protagonista, però que
«són eterns» i poden traslladar-se
a la societat dels nostres dies, se-
gons Orella.

«Jo veig molts Meursault en els
nostres dies», va assegurar Alfaro,
en relació amb «el temptador que
és viure al dia, gaudir dels petits
plaers, optar per una moral sense
culpa i desentendre del món que
ens envolta, un món difícil d’en-
tendre com l'actual, on el mal té
moltes cares i, de vegades, és difí-
cil d'identificar». «És evident
 –segons Orella– que vivim en un
món absurd. Tan absurd com el
que envolta el protagonista de
L’estranger, però això ho veurà el
públic sense necessitat que nos-
altres ho subratllem».
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Dirigida per Carles Alfaro,
l’obra farà temporada al
Lliure de Gràcia del 18 d’abril
fins al 12 de maig



El Canal de Salt estrena
el viatge interior de
«L’estranger» de Camus

Una assajos ahir a Salt.
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El projecte museogràfic és de Dani Freixes i el pressupost: 641.463 €
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