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L’exposició Aterratges, organi-
tada per l’artista Antoni Federico
i coordinada per Enric Tubert , va
obrir les portes el cap de setmana
amb un multitudinari acte d’i-
nauguració al que van assistir més
de 250 persones i els 18 artistes par-
ticipants. Els visitants que vagin a
veure les diferents propostes i ins-
tal·lacions que es poden veure a
l’Espai d’Art que l’Antoni Federico
té al Mas Vinyes de l’Estrada  i a
l’Església Parroquial d’aquest ve-
ïnat, situat al terme municipal
d’Agullana, poden gaudir de 18
propostes en les quals, a vegades
des d’una posició absolutament
verge en allò que es refereix al
treball amb terra cuita i en altres
ocasions des de la condició de
ceramistes experts, tots ells han ac-
ceptat el repte d’acostar-se al tre-
ball amb el fang i el foc, com si es
tractés d’una Terra Incògnita, ex-
plorant les seves possibilitats ex-
pressives.

En la mostra hi participen Car-
les Bros, Dolors Bosch, Mònica

Campdepadrós, Miquel Duran,
Pilar Farrés, Eduard Federico, Pep
Federico, Ramon Fort, Jordi Gis-
pert,  Claude Lambert, Miquel
Mallén, Josep Ministral, Fiona
Morrison, Ester Parés, Patxè, Car-
me Sanglas,  Núria Surribas i l’An-
toni Federico.

En el parlament d’inauguració
Enric Tubert va defensar aquesta
mostra col·lectiva, centrada en el
treball amb terra cuita, com un «ex-
emple del que es pot aconseguir si
els artistes, lluny de tancar-se en el
seu món particular estableixen
sinèrgies que els possibilitin en-
gegar projectes difícilment assoli-
bles en solitari». esprés de fer un
breu comentari sobre cada una de
les 18 propostes Tubert va anun-
ciar la propera publicació d’un
catàleg que recollirà l’esperit d’a-
questa experiència.

Antoni Federico, a més de ce-
dir bona part de l’espai del Mas Vi-
nyes a l’Estrada,on té el seu estu-
di, ha ofert als artistes –sobretot als
que per primera vegada explora-
ven les possibilitats expressives i

plàstiques del  fang– assessora-
ment tècnic, de manera que les
darreres setmanes aquest espai
ha esdevingut un centre molt ac-
tiu d’intercanvi d’idees i projectes,
relacionats quasi sempre amb el
fang. 

Amant de tot allò que sigui crear
sinèrgies amb altres artistes, Antoni
Federico ja fa molt temps que vo-

lia convertir el treball fet a partir de
la terra cuita en el centre d’una
mostra que ell ha volgut compar-
tir amb 17 artistes/amics que han
acceptat el repte d’explorar les
possibilitats expressives d’aquest
material.

L’exposició està oberta cada dia
fins al 12 de febrer, excepte el dia
de Nadal i l’1 de gener. 
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Antoni Federico reuneix a Agullana
disset artistes que exploren el fang

L’exposició col·lectiva Aterratges reuneix més de 250 persones en la seva inauguració

Un cinema de Barcelona posa en
marxa l’abonament anual a 60 €

Els Cines Girona de Barcelona
han posat en marxa un nou abo-
nament anual per 60 euros que
permetrà gaudir del cinema durant
el 2014. L’abonament, que es podrà
comprar durant tot el mes de de-
sembre, donarà accés a totes les ses-
sions de cinema comercial que ofe-
reixen els Cines Girona, centrats en
el cinema d'autor europeu i nacio-
nal.

La sala ha estat  el primer cinema
d'Espanya a llançar un abonament
anual i la campanya, segons van in-
formar ahir els seus responsables:
«Ha estat tan ben acollida que ja
compten amb més de 3.600 abo-
nats». La majoria dels abonats són
públic jove entre 18 i 30 anys que ha-
via renunciat a anar a les sales pel
preu de les entrades i que ara ha re-
cuperat l'hàbit d'anar al cinema, co-
menten des dels Girona.
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El tercer festival internacional Gi-
rona A Cappella, que tindrà lloc del
10 al 18 de maig coincidint amb Gi-
rona Temps de Flors, proposa el
concert de la formació londinen-
ca The Swingle Singers, una de les
més destacades del gènere a nivell
internacional, a l'Auditori de Gi-
rona. Serà la primera vegada que
Girona A Cappella programi un
concert a l'Auditori de Girona (Sala
Montsalvatge el 10 de maig a les
21.00h)  ampliant així els espais on
se celebra aquest festival. 

La llegendària formació londi-
nenca The Swingle Singers, que

enguany celebra el seu 50è ani-
versari, actuarà per primera vega-
da a Girona. Des del llançament
del seu primer àlbum el 1963,
aquest grup de virtuosos a cappe-
lla, ha actuat en els escenaris més
importants del món, ha guanyat 5
premis Grammy i ha gravat més de
50 discos, convertint-se en tota
una institució i mantenint durant
tots aquests anys un gran nivell de
popularitat. 

El seu ampli repertori abraça el
pop, el rock, el jazz, la música lla-
tina i la clàssica, tot amb lʼinimi-
table so Swingle, que ve a ser ja una
marca de la casa
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Girona A Cappella durà per
primer cop a la ciutat els
llegendaris Swingle Singers

L'obra «Els jugadors»,del drama-
turg català Pau Miró, ha estat guar-
donada com a millor novetat es-
trangera pels premis de teatre italià
Ubu. Estrenada al Teatre Lliure de
Gràcia l'abril de 2011, va fer gira per
Itàlia interpretada per la company-
ia Teatre Uniti de Nàpols durant
2012 i 2013, i ara ha rebut un reco-
neixement per part del jurat del
premi gràcies a la «qualitat del text»
i el seu «èxit entre la crítica i públic».

El muntatge original, que narra
el fracàs personal d'un barber, un ac-
tor, un enterramorts i un professor
de matemàtiques, va ser interpretat
pels actors Jordi Bosch, Jordi Boi-
xaderas, Boris Ruiz i Andreu Beni-
to com a protagonistes. Enrico Ian-
niello, que ja va adaptar a l'italià l'o-
bra de Miró «Plou a Barcelona», va
dirigir i va traduir l'obra a l'italià, a
més de ser-ne part del repartiment. 

Els Premis Ubu, reconeguts gu-
ardons del teatre italià, són el resultat
d'una votació entre 56 professionals
del món teatral.
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«Els jugadors»,
de Pau Miró,
guanya un 
dels premis Ubu
del teatre italià

Els artistes que prenen part en la mostra, en la inauguració.
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