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DdG GIRONA

■ El Museu d’Art de Girona
(MD’A) fa a través d’un comunicat
una crida a totes les persones que
puguin cedir fotograies i ilms so-
bre l’Assemblea Democràtica
d’Artistes de Girona (-),
per incorporar-les a una exposició
sobre aquest moviment que tin-
drà lloc del juny al setembre, co-
missariada per l’historiador de
l’art Narcís Selles.

L’l’Assemblea Democràtica
d’Artistes de Girona (ADAG) va
ser un col·lectiu plural de crea-
dors plàstics que constitueix, en
paraules de Selles, «una de les
principals experiències organit-
zatives i d’acció política antifran-
quista del món artístic a Catalu -
nya i a l’Estat espanyol durant el
procés de derogació de la dicta-
dura». 

Les activitats del grup incloïen
un ampli ventall de formes i mit-
jans d’intervenció, com la creació
d'ambients concebuts col·lectiva-
ment i amarats de sentit crític, l’or-
ganització d’exposicions obertes
que buscaven la màxima partici-
pació, la confecció de cartells per
a les forces democràtiques o la
presència i col·laboració en ma-
nifestacions reivindicatives i mí-
tings polítics del moviment opo-
sitor.  

Aquest grup va assolir un nota-

ble ressò públic i va fer una apor-
tació important en el terreny de la
relexió i la pràctica artística. Al-
hora va jugar un paper de primer

ordre en la visualització pública
de l’oposició democràtica en uns
moments en què els partits polí-
tics encara no eren legals. 

El col·lectiu va actuar com a di-
namitzador de  determinades ac-
tivitats dels moviments cívics i so-
cials que operaven a Girona, ins

al punt d’esdevenir-ne una verita-
ble caixa de ressonància, i es va
convertir en un instrument desta-
cat en el procés de recuperació de
la memòria històrica, especial-
ment dels anys de la República.

L’aparició de l’ADAG està estre-
tament relacionada amb la crea-
ció de l’Assemblea Democràtica
de Girona, de la qual l’ADAG for-
mava part activa, amb la presèn-
cia d’un representant en el seu òr-
gan permanent. 

A més, l’ADAG també va tenir
representació directa en l’Assem-
blea de Catalunya. 

35 artistes

La presentació pública del grup va
tenir lloc a Girona l’abril del .
El seu manifest fundacional va ser
signat per trenta-cinc artistes, so-
bretot de la ciutat de Girona i el
seu entorn. 

Entre els seus membres més
actius, hi havia Enric Marquès,
Jaume Fàbrega, Enric Ansesa,
Lluís Bosch Martí, Lluís Carreras,
Joan Casanovas, Jaume Faixó,
Montserrat Guanter, Bep Mar-
quès, Francesc Torres-Monsó,
Damià Escuder, Maria Crehuet,
Isidre Vicens, Guillem Terribas,
Santiago Roca D. Costa, Montser -
rat Costa, Niebla, Narcís Comadi-
ra, Carles Vivó, Emili Massanas,
Jordi Gispert o Joan Boladeras.  

Una mostra comissariada per Narcís Selles homenatjarà l’Assemblea Democràtica d’Artistes de Girona el 1976-78 
El col·lectiu va constituir una de les principals experiències polítiques antifranquistes durant la derogació de la dictadura

El Museu d’Art fa una crida per trobar fotos
i ilms per a una exposició sobre l’ADAG

 El crític taurí Joan Colomer Camarasa va presentar a Barcelona el seu llibre
La Costa Brava taurina. El esplendor taurino en las décadas de los sesenta y se-
tenta. L'acte va tenir lloc divendres passat a la seu de la Federació d'Entitats
Taurines de Catalunya i va ser dirigit pel matador de toros barceloní Ángel Le-
ría. En el transcurs de l'acte es va projectar el film taurí Ritual, del guixolenc Al-
fons Hereu. El llibre estudia l’esplendor de la festa dels toros a les places gironi-
nes de la Costa Brava durant les dècades dels seixanta i setanta.

La Costa Brava taurina Llibre de Joan Colomer

DdG GIRONA

■ La mallorquina Marta Barceló
es va proclamar diumenge gua -
nyadora del V Torneig de Drama-
túrgia Transatlàntic, a Buenos Ai-
res, en el marc del festival Tempo-
rada Alta d’Amèrica Llatina.

La inal la van disputar Marta
Barceló (que ja s’havia proclamat
a Girona guanyadora del VI Tor-
neig de la Dramatúrgia Catalana
de Temporada Alta ) i l’argen-
tina Alina Álvarez. 

El públic va proclamar guanya-

dor el text de Marta Barceló Tocar
madre, que parlava d'una relació
molt particular entre una mare i
una illa. 

Barceló es va imposar a Aliana
Álvarez Pacheco, que va presentar
Todo lo que a mi me gustaria ser si
hoy fuera el in del mundo, que
tractava d'una relació de parella i
les conseqüències si decideixen
seguir els seus somnis personals.

El català Jordi Vallejo, amb el
seu text Súbita, sobre un matri-
moni que trontolla quan a ell li
diagnostiquen el gen de la mort
sobtada,  es va quedar a les portes
de la inal junt amb el text Deolin-
da Correa, de l’argentina Valeria
Di Toto, a les dues eliminatòries
que es van celebrar divendres i
dissabte a la nit.

Marta Barceló guanya el
torneig de dramatúrgia

La mallorquina rep a
Buenos Aires el premi
del festival Temporada
Alta a l’Amèrica Llatina

DdG BARCELONA

■ «És com si hagués escrit tota la
meva obra per desembocar en
això. És un llibre insòlit que està
cridat a ocupar un lloc preferent
en la meva vida». Així deineix En-
rique Vila-Matas la seva última
novel·la, Mac y su contratiempo,
un artefacte literari en el qual reu-
neix totes les seves indagacions
estètiques. 

Publicada per Seix Barral, Mac
y su contratiempoés una metano-
vel·la, un llibre singular, com el
mateix Vila-Matas (Barcelona,
), on es parla de la novel·la
dins de la novel·la, de la repetició,
de l'escriptura i de la falsiicació,
va explicar el mateix autor.

Vila-Matas escriu 
el seu llibre més
«insòlit», «Mac y
su contratiempo»

 La fotografia mostra una creació d’ambient en defensa de la Devesa de Girona duta a terme a la sala Fidel Aguilar de
la Rambla l’any 1976. Les manifestacions plàstiques de l’ADAG es caracteritzaven per intervenir damunt situacions i te-
mes socials. L’homenatge a Carles Rahola, ciutadà afusellat per Franco l’any 1939, va ser la mostra que va tenir més res-
sò. L’Onze de setembre del 1977, l’ADAG va fer el cartell de la manifestació unitària de la Diada Nacional. 

En defensa de la Devesa Intervenir directament en temes socials


