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TELEVISIÓ Una «gamberra»
Patricia Conde arriba a Cuatro
La presentadora conduirà Ciento y la madre, un
programa de bromes amb càmera oculta, amb l’a-
juda d’Eva Hache o Paco León. 48
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SOLSONA El bisbe vol que només
els batejats tramitin nul·litats 
Xavier Novell envia una carta als advocats recordant que el dret canònic
exigeix ser catòlic per realitzar aquest tipus de tràmits. 43

El Museu d'Arqueologia de Ca-
talunya d’Empúries reconvertirà el
magatzem número 3, construït
entre els anys 50 i 60, en una sala
per fer-hi exposicions temporals.
Per poder incorporar aquest nou
espai, la comissió de Patrimoni de
Girona ha donat llum verd a les ob-
res d'adequació, que costaran uns
157.000 euros i que començaran
aquest estiu. Aquestes obres no
afectaran la façana, perquè se cen-
traran a millorar i habilitar l'inte-
rior de la sala, que es troba just a

sota de la terrassa on hi ha l'en-
trada del Museu d’Arqueologia de
Catalunya. 

Aquest espai, que es va construir
entre els anys 50 i 60, ja s'havia uti-
litzat com a sala d'exposicions fa
trenta anys però per necessitats del
MAC-Empúries es va reconvertir
en magatzems. 

Amb l'obertura dels nous ma-
gatzems ara fa quatre anys ara
aquest espai d'uns 123 metres
quadrats i 40 més d'entrada prin-
cipal podrà tornar a ser utilitzat
com a sala d'exposicions. 

Segons explica l'arqueòleg i res-
ponsable del projecte d'obres, Pere
Castanyer, «feia temps que hi anà-
vem al darrere perquè buscàvem
tenir una nova àrea per fer expo-
sicions de producció pròpia o per
portar-ne de fora». La seva situa-

ció és idònia, ja que està a nivell de
terra i al costat del museu i els la-
vabos. 

Com que el museu es troba a les
ruïnes d'Empúries, un jaciment
grecoromà declarat BCIN en la
categoria de zona arqueològica,
s'ha hagut de demanar el vistiplau
de la Generalitat. 

La comissió de Patrimoni de Gi-
rona ha donat llum verd a les ob-
res perquè se centren a l'interior i
no tenen afectació a la façana.
Segons ha detallat el director dels
serveis territorials de Cultura, An-
toni Baulida, les obres consistiran
en habilitar l'espai en aspectes
com ara la il·luminació, els aïlla-
ments, un sistema antincendis o la
renovació de bastiments de parets
i sostre així com millores en els tan-
caments i el mobiliari. 

Les obres d’adequació tindran
un cost de 157.000 euros i s'assu-
miran des de l'Agència Catalana de
Patrimoni. La previsió, segons
Castanyer, és que les obres pugu-
in començar aquest estiu i que l'a-
ny que ve ja es pugui incloure el
nou espai expositiu a la progra-
mació. A banda de sala d'exposi-
cions també es vol adaptar com a
sala polivalent per fer-hi altres ac-
tivitats. 

Obres d'urgència a Peratallada
En l'última reunió de la comissió
de Patrimoni també es va acordar
emetre un informe favorable a
unes obres d'urgència que s'han de
fer a la torre del castell de Perata-
llada, a Forallac. 

Segons explica Antoni Bauli-
da, les arrels d'una figuera han es-

querdat un tros de paret de la tor-
re d’aquest castell baixempordanès
i hi ha perill d'esfondrament. Les
obres consistiran a reforçar la pa-
ret lateral per evitar que el merlet
acabi caient. 

Per altra banda, la comissió de
Patrimoni també ha autoritzat uns
treballs de millora al monestir de
Sant Joan de les Abadesses. Es
tracta d'un projecte complemen-
tari d'unes obres que es van fer l'a-
ny passat, a través del programa
Romànic Obert, que van permetre
reparar una paret exterior del
claustre que havia quedat defor-
mada. 

Ara s'aprofitarà un remanent
pressupostari d’aquesta interven-
ció per millorar el sistema de re-
collida d'aigües pluvials del pati in-
terior del claustre.
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Una nova sala d’exposicions pel MAC d’Empúries
El museu de l’Escala

reconvertirà un magatzem
dels anys 60 en un espai
per a exhibicions temporals



La bailaora Sara Baras, que aquest any torna al festival de Peralada. 

JOSEP AZNAR

Rudolf Nuréyev, Antonio Ga-
des, Ángel Corella, Nacho Duato,
Cristina Hoyos i Sara Baras són al-
guns dels artistes que ha fotogra-
fiat la càmera del fotògraf Josep Az-
nar al llarg de trenta anys al Festi-
val Castell de Peralada i les imat-
ges del qual ara es poden veure en
una exposició. La mostra, que por-
ta per títol Festival Castell de Pe-
ralada en  dansa, recull una qua-
rentena de fotografies que mostren
els espectacles, les companyies, els
coreògrafs i els ballarins més re-
presentatius que han passat per
l’escenari de l’Alt Empordà en les
darreres tres dècades.

La mostra es va inaugurar ahir
al Palau Robert de Barcelona i es
podrà veure allà fins al 28 de juliol;
després s’exhibirà a la Ciutadella de
Roses durant tot el mes d’agost.

Josep Aznar és un veterà fotògraf
d’escena especialitzat en especta-

cles de dansa des de 1977, que dis-
posa d'un dels arxius més com-
plets d'aquest període a Espanya
i que col·labora amb el festival
des de 1984.  

Per a l’exposició, de la
que ell mateix és co-
missari juntament
amb Laia Tous, co-
ordinadora gene-
ral del festival Cas-
tell de Peralada, ha
escollit imatges
amb primeres figu-
res del ball, com An-
tonio Canales, Julio Boc-
ca, Tamara Rojo, Eva 
Yerbabuena, María Pagés o Rafael
Amargo.

I és que la dansa és un dels gè-
neres predominants a la progra-
mació del festival de Peralada,
juntament amb la lírica. Per l’au-
ditori del castell hi han passat les
més aclamades companyies de

dansa clàssica, neoclàssica, con-
temporània, flamenca i moderna,
tan nacionals com internacionals.
Destaquen noms mítics com els de

Mikhail Baryshnikov, Sul-
vie Guillem, o Lucía La-

carra i d’altres més
exòtics, com la com-
panyia Shanghai
Opera Ballet. 

L’exposició tam-
bé compta amb un

recull de declara-
cions que els balla-

rins Ángel Corella, Ju-
lio Bocca, Sara Baras,

María Pagés i el coreògraf
dels Ballets de Monte-Carlo, Jean
Christophe Maillot, han escrit per
a aquesta ocasió. 

També s’acompanya d’una càp-
sula amb talls de vídeo d’especta-
cles de dansa dels darrers anys que
Oriol Martínez, cap d’audiovisuals
del Festival, ha seleccionat. 
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Una mostra fotogràfica
repassa tres dècades 
de dansa a Peralada
Rudolf Nuréyev, Ángel Corella o Antonio Gades són alguns dels

protagonistes de les imatges, que es veuran a Barcelona i Roses


42
FOTOGRAFIES

amb les companyies, 
espectacles i ballarins
més representatius del

festival


