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Les fotografies que documenten
el trasllat del patrimoni artístic de
Barcelona a Olot durant la Guer-
ra Civil, la pintura de Francesc
Vayreda, els vitralls de l’artista Do-
mènec Fita i les figures de la fa-
ràndula són els eixos centrals de les
quatre exposicions que s’inaugu-
ren aquest dissabte a la capital de

la Garrotxa coincidint amb la ce-
lebració de les Festes del Tura. 

La Sala Oberta acollirà la mos-
tra Francesc Vayreda, de l'impres-
sionisme al noucentisme a Cata-
lunya. En aquesta exhibició, que es
podrà veure fins el 12 de gener, el
públic podrà fer un recorregut ar-
tístic pels inicis del segle XX a tra-
vés de l'obra del fill del pintor Joa-

quim Vayreda, descobrint una ge-
neració d'artistes catalans que van
rebre la influència de Cézanne i
l'impressionisme francès i que
van sentir una especial atracció per
Itàlia i la cultura clàssica. 

En la seva obra, marcada per
l’estètica noucentista, va intentar
la recuperació del món clàssic i del
paisatge com a refugi de les arrels
catalanes. Però és amb les figures
femenines que Vayreda és partícip
del realisme màgic, present a tot
Europa, especialment amb els
pintors del Novecento italià.

A més, l'exposició vol reinvin-

dicar la figura de Francesc Vayre-
da com a activista cultural i polític.
Seguint l’esperit noucentista, va
destacar en la defensa de la llen-
gua i la cultura catalanes, i a més,
va ser l’amfitrió de molts artistes
que van  visitar la Garrotxa, fent
que «l’Arcàdia olotina» fos espe-
cialment acollidora i lluminosa, se-
guint la tradició centenària de la
seva família. 

La Sala Oberta 2 acollirà fins al
una mostra de les figures de la fa-
ràndula olotina que participen a la
cercavila, mentre que la Sala 14
serà l'escenari fins al 27 d’octubre

de Viatge a Olot. La salvaguarda
del patrimoni artístic català durant
la Guerra Civil Espanyola, una
exposició produïda per l’Arxiu Fo-
togràfic de Barcelona. 

Les imatges que s’hi poden veu-
re recullen el moment en què, a l’i-
nici de la Guerra Civil, moltes
 obres d’art de museus tant pú-
blics com privats de la ciutat de
Barcelona van ser traslladades
fins a Olot, i es van guardar a l’es-
glésia de Sant Esteve per a ser
protegides durant el conflicte. 

Obra de Joan Vidal i Ventosa i
Carlos Pérez de Rozas, les
 fotografies estan distribuïdes en
tres parts. El primer bloc recull tot
el procés d’incautació i trasllat de
les peces l’any 36; el segon està
 dedicat a l’exposició de l’Art Cata-
là a  França al 1937, i el darrer tes-
timonia  també el retorn de les
 obres cap a la capital catalana al
1939. 

L’última de les exposicions pre-
vistes en motiu de les Festes del
Tura és Llum i color: els vitralls de
Fita (1956-2011). La mostra, que
s’ubicarà al Museu dels Sants i es
podrà visitar fins el 10 de novem-
bre, recull el treball del pintor i es-
cultor en el camp del disseny de vi-
drieres. 

Inauguració múltiple
Les inauguracions de dissabte
 començaran a les 11 del matí al
Museu del Sants, amb la mostra
dedicada a Fita. Posteriorment, a
les 12 del migdia, s’obriran les tres
mostres ubicades a l’Hospici: la de-
dicada a Vayreda, la d’imatges de
la Guerra Civil i la de figures de la
faràndula. 
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Una exposició recull les imatges 
de quan Olot va salvar l’art català
Francesc Vayreda, els vitralls de Fita i la

faràndula olotina són també protagonistes de
les quatre mostres que s’inauguren dissabte



Les obres dels museus públics i privats de Barcelona es van traslladar a l’església de Sant Esteve per evitar pèrdues i danys durant la guerra. 
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L’exposició dedicada al fill de
Joaquim Vayreda recupera la
seva figura com a pintor,
activista cultural i polític

Fotos de Joan Vidal i Pérez de
Rozas documenten el trasllat
de les obres d’art fins a Olot i
el seu retorn a Barcelona  

Història de la meva mort, el film
amb què el director banyolí Albert
Serra va guanyar el Lleopard d’Or
del festival de Locarno, partici-
parà també al Festival Interna-
cional de Cinema de Toronto. La
pel·lícula participarà a la secció ofi-
cial del certamen, que se celebra-
rà des de demà i fins al 15 de se-
tembre. 

També competiran al festival de
Toronto les pel·lícules Las brujas de
Zugarramurdi, d’Álex de la Iglesia,
Ignasi M. (Documental), de Ven-
tura Pons, Los chicos del puerto,
d’Alberto Morais i El club de la ca-
nica, d’Oskar Santos. 
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«Història de la
meva mort» de
Serra viatjarà al
festival de Toronto

Un total de 732.339 persones
han visitat l'exposició de l'obra de
Salvador Dalí al Museu Reina So-
fia, que va tancar les portes a la
mitjanit de dimarts després d'es-
tar quatre mesos oberta al públic.
El centre d'art de Madrid va deci-
dir allargar una hora més l'horari
de visites a l'exposició Dalí. Totes
les suggestions poètiques i totes les
possibilitats plàstiques perquè tots
els que esperaven a la cua tingu-
essin l’oportunitat de passejar per
les sales d'aquesta mostra , una de
les més completes sobre l'artista
empordanès i que ha batut rè-
cords tant a Madrid com a París. 
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La retrospectiva
de Dalí al Reina
Sofia tanca amb
732.339 visitants

Quatre companyies banyolines
estrenaran la seves produccions
durant la temporada de tardor de
la Programació estable d’Arts Es-
cèniques de Banyoles, que tindrà
més de 40 activitats. La primera es-
trena serà la de la companyia
 Teiatròlics amb Cara a Cara, el 14
i 15 de setembre a l’Auditori de l’A-
teneu. Un dels espais que  enguany
pren un gran protagonisme és La

Factoria d’Arts Escèniques, amb
l’estrena absoluta dels especta-
cles De petits tots matàvem formi-
gues, d’El Vol del Pollastre, que es
podrà veure del 14 al 17 de no-
vembre i, del 28 de novembre a l’1
de desembre, la companyia de
comediants Kafkiana, estrena No
ens fa falta tenir por. L’espectacle
Xafarderies, adaptació de Jordi
Sala de l’obra Rumors de Neil Si-
mon, és l’espectacle estrella de
les festes de Sant Martirià al Tea-
tre Municipal de Banyoles, i serà
interpretada per actors i actrius de
diverses companyies banyolines.
Tancarà la programació de teatre
del 26 de desembre al 6 de gener,
Els Pastorets, un espectacle co-

produït per l’Ajuntament de Ba-
nyoles i Cor de Teatre.

Pel que fa a la programació mu-
sical, destaquen els concerts d’El
Petit de Cal Eril, Maika Makovski
o la Sant Andreu Jazz Band de
Joan Chamorro. També actuarà a
Banyoles el mestre del violí indi L.
Subramaniam en el seu únic con-
cert a Catalunya. 

El Quartet Gerhard, artista re-
sident de l’Auditori de l’Ateneu
durant el 2013, realitzarà els dos úl-
tims concerts de la seva residència,
el 6 d’octubre, juntament amb
l’actor Lluís Soler, ens presentarà
l’espectacle El món d’ahir, i l’1 de
desembre clourà la seva residèn-
cia amb Rigraziamento. 
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Quatre estrenes de companyies
locals i Maika Makovski, a Banyoles
La temporada de tardor

inclou El Petit de Cal Eril, la
Sant Andreu Jazz Band i el
violinista Subramaniam




