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Salvador Dalí i el surrealisme
empordanès van desembarcar ahir
a l’engròs a l'Hermitage, el princi-
pal museu de Rússia, amb una
exposició esperada a l'antiga ca-
pital imperial russa com un dels
grans esdeveniments culturals de
l'any.
Surrealisme a Catalunya. Els

artistes de l'Empordà i Salvador
Dalí porta per títol la mostra,
 inaugurada amb la presència del
conseller de Cultura de Catalunya,
Santi Vila, i el president de la Di-
putació de Girona, Pere Vila.

L'exposició, coordinada des del
Museu d'Art de Girona i la prime-
ra sobre aquesta temàtica que s'o-
fereix a l'Hermitage, reuneix 70
 obres del geni català i de Juan Nú-
ñez, Ángel Planells, Joan Massanet,
i altres artistes. El públic tindrà l'o-
portunitat d'apreciar vuit obres
de Dalí i, entre aquestes, una de les
seves més importants: Somni cau-
sat pel vol d'una abella al voltant
d'una magrana un segon abans del
despertar, cedida pel museu Thys-
sen-Bornemisza de Madrid.

«Ja només amb l'exhibició del
Somni causat pel vol d'una abella...,
l'exposició de l'Hermitage és tot un
esdeveniment», ha escrit en el seu
últim número la publicació espe-
cialitzadaThe Art Newspaper Rus-
sia.

I afegeix: «Ja era hora de poder
veure per fi l'original d'aquest tre-
ball de Dalí, reproduït amb tirades
increïbles en tots els suports ima-

ginables». «Aquesta exposició crec
que deixarà bon gust de boca, que
agradarà molt aquí, a Sant Peters-
burg, i en aquest sentit estem molt
feliços de la complicitat que hem
aconseguit amb l'equip de l'Her-
mitage que l'ha fet possible», va de-
clarar el conseller de Cultura de Ca-
talunya.

Va destacar que la importància
de la mostra rau en el fet que per-
metrà al públic, que coneix com
tothom a Dalí i la seva obra, apro-
ximar-se als llocs on va forjar el seu
geni i els pintors de la seva gene-
ració.

«No tants ciutadans han tingut
l'oportunitat de conèixer el país
que va fer possible Dalí, Cada-
qués, Figueres; no tothom coneix
els pintors de la seva generació i
com va ser possible que sorgís
tota una generació que va encar-
nar el surrealisme a Catalunya», va
explicar Vila.

A més, es va mostrar convençut
que l'exposició del surrealisme
català és només el punt de partida
d'una cooperació estreta amb
l'Hermitage. «Volem que sistemà-
ticament l'Hermitage tingui pre-
sència a Catalunya i a la inversa».

El comissari de l'exposició per
part de l'Hermitage, Sviatoslav

Savvatéyev, va destacar també la
singularitat de la mostra, ja que són
molt poques les que, com la dedi-
cada al surrealisme de l'Empordà,
abracen el recorregut d'una esco-
la pictòrica durant un segle.

L'Empordà i la seva atracció ar-
tística són la base de l'exposició,
que posa èmfasi en la influència
d'un paisatge i d'una tradició pic-
tòrica, gestada entorn de l'impuls
cultural de la ciutat de Figueres a
final del segle XIX, per entendre la
gènesi d'un moviment artístic.

L'exposició abraça tres àmbits,
el primer dels quals reuneix artis-
tes que el jove Dalí va conèixer a
Cadaqués i Figueres i que es van
convertir en els seus primers refe-
rents pictòrics, com Eliseu Meifrèn
i Ramon Pichot, entre d'altres.

La segona part se centra en la fi-
gura i labor del professor Juan
Núñez, considerat per Dalí com el
seu únic mestre, i qui va tenir una
influència crucial en l'obra d'altres
artistes d'aquella generació, com
Ramon Reig i l'escultor Anton Ca-
samor.

Finalment, l'àmbit més ampli re-
uneix amb el títol Dalí i els surrea-
listes empordanesos 40 obres del
pintor català i altres membres del
moviment surrealista català.

L'exposició a l'Hermitage esta-
rà oberta fins al 5 de febrer del 2017
i el mes de març d'aquell mateix
any la part de la mostra titulada
Dalí i els surrealistes empordanesos
serà exhibida al Museu del Tabac
d'Andorra.

SANT PETERSBURG | EFE

L’Hermitage inaugura
l’exposició de Dalí i els
surrealistes empordanesos
El principal museu de Rússia esperava amb expectació l’arribada de les

teles dels artistes catalans formats en la Figueres dels segles XIX-XX
�

L’acte amb la presència de Miquel Noguer, Pere Vila, Alícia Vinyas, Albert Piñeira i Santi Vila, entre d’altres. 

DdG

Breus

La Mostra VOC (Versió Original en Català), impulsada per Òmnium
Cultural, s'inaugurarà dijous que ve 17 de novembre als cinemes Texas
de Barcelona i farà arribar de manera simultània a 22 ciutats de Cata-
lunya el talent audiovisual català, ha informat l'entitat. El públic d'aquestes
ciutats podrà votar per atorgar un guardó popular que se sumarà als Pre-
mis VOC, atorgats per un jurat que encapçala el periodista Àlex Gori-
na. La selecció final d'aquesta mostra està formada per 15 dels 122 curt-
metratges que es van presentar al certamen, i que es podran veure a 25
ubicacions diferents (cinemes, teatres, ateneus) en dues sessions de tres
hores i mitja. En la primera sessió es projectarà la pel·lícula El Rei Bor-
ni, mentre que en la segona serà el torn d'El camí més llarg per tornar
a casa, guanyadora del Premi Gaudí 2016. La Mostra VOC també farà
parada a municipis com Besalú, Figueres, Girona, Olot, Ribes de Fre-
ser, Ripoll, Roses, entre altres. Cada sessió costarà 2 euros.
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Òmnium Cultural portarà el talent
cinematogràfic català a 22 localitats
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La seu del Col·legi d'Advocats a Barcelona acollirà avui la segona con-
vocatòria dels exàmens d'accés a la professió d'advocat i procurador,
que per primera vegada es podran dur a terme en català. Segons fonts
jurídiques, un total de 143 alumnes del Màster d'Accés a l'advocacia pas-
saran avui la segona edició de la prova, la primera convocatòria de la
qual es va celebrar el passat 27 de febrer. Les preguntes de l'examen es-
taran disponibles per primera vegada en català, d'acord amb el conveni
que van signar el ministre de Justícia, Rafael Catalá, i el conseller de Jus-
tícia, Carme Mundó, el passat 15 de setembre. El Col·legi ha anunciat
que seguirà treballant perquè en l'examen d'accés a la professió s'ava-
luïn també les competències dels aspirants per exercir com a lletrats.
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Aspirants a advocats es poden examinar
avui per primera vegada en català
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El Teatre Municipal de Girona acollirà demà diumenge dues funcions
de Pluja, el nou muntatge que neix de la unió de la compositora Cla-
ra Peya i les múltiples disciplines de Guillem Albà (titelles, gest o tea-
tre visual). Preestrenat a l’edició d’enguany de la Fira Mediterrània de
Manresa, el muntatge s’estrena oficialment a Temporada Alta. A Plu-
ja, Guillem Albà i Clara Peya busquen oferir un espectacle «cara a cara»,
sense artificis, fet de petites accions, petites notes musicals i molta ima-
ginació, on els dos artistes juguen, ballen i canten davant del públic, creant
la intimitat que només el teatre pot oferir. Junts inicien un viatge divertit
i poètic a la recerca d’un refugi contra la vulnerabilitat, on sentir-se pe-
tit fa menys por. Amb un piano de mitja cua i una grada, els dos artis-
tes posen atenció a petits detalls, sense trucs. 

GIRONA | DdG

Guillem Albà i Clara Peya juguen, canten
i ballen a «Pluja», a Temporada Alta
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L’exposició posa èmfasi en la
influència d’un paisatge i una
tradició gestada en l’impuls
cultural de Figueres
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