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■ Banyoles acollirà a partir
d’aquesta setmana diverses pro-
postes culturals relacionades amb
Mallorca, emmarcades en la
Quinzena Mallorquina. Aquesta
iniciativa, de la qual enguany se
celebra la primera edició, vol do-
nar a conèixer la programació
d’arts escèniques, música, dansa
i circ de les Illes Balears i donar-
los l’oportunitat d’exhibir-se en
diferents poblacions de les co-
marques gironines. Malgrat que

una de les propostes previstes
−una xerrada de l’escriptora Roser
Amils prevista per avui− a la capi-
tal del Pla de l’Estany s’ha suspès
per les mesures contra el corona-
virus, tant l’activitat escènica com
les exposicions es mantenen, se-
gons va informar ahir el consistori
banyolí. 

Produccions de Ferro, conegut
pel monòleg Acorar, estrenarà
l’obra Peccatum a la Factoria
d’Arts Escèniques demà a les  de
la nit. Dirigida per Toni Gomila i
interpretada per Caterina Florit i
ell mateix, es basa en rondalles re-
collides per Mossèn Alcover; en
concret, aquells contes i frag-
ments en què aloren l’erotisme,
els vicis i els pecats, les «porno-
rondalles», segons la companyia.

En clau d’humor i defugint qual-
sevol mena de prejudicis, l’obra
convida a relexionar sobre la mo-
ral present en la cultura popular i
com evolucionen conceptes com
el pecat i la correcció.

Finalment, el dissabte  de
març l’artista banyolí Jaume Geli
inaugurarà l’exposició Mots de
calç i sal, a les  del migdia a la
Factoria d’Arts Escèniques. Geli
s’ha inspirat en l’obra poètica de
diversos autors balears i la seva re-
lació amb el paisatge, així com en
la lectura d’autors del Pla de l’Es-
tany, i també ha preparat poesies
pròpies ad hoc.

La mostra s’estructura en cinc
instal·lacions, en les quals Geli ha
utilitzat materials considerats de
rebuig o elements trobats natu-

rals, com ara còdols, branques, ar-
bres, fulles, fang, cendra, calç, sal,
aigua i metalls oxidats, i també ha
treballat peces en ceràmica, paper
a mà i escaiola, donant-los sovint
forma de lletres que, al seu torn,
construeixen mots. 

Durant l’exposició es reprodui-
rà de manera continuada un ví-
deo en què s’escolta la veu de per-
sones de Banyoles que llegeixen
fragments dels versos de Geli.

En altres municipis
Aquestes tres activitats formen
part de la Quinzena Mallorquina,
que entre el  de febrer i el  de
març programa diversos especta-
cles als teatres d’Olot, Figueres,
Girona, Banyoles i Lloret de Mar,
Porqueres, Celrà, Palamós i Roses.
La idea és repetir la iniciativa els
propers anys, ixant el focus
d’atenció en una destinació dife-
rent cada vegada per mostrar les
seves arts escèniques d’una forma
conjunta.

Les «pornorondalles» de Gomila, a 
la Quinzena Mallorquina de Banyoles
La capital del Pla de l’Estany
se suma a la iniciativa per
difondre la cultura de les illes
a les comarques gironines
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■ Cases de la Música i el Black
Music Festival han editat en for-
mat audiovisual l’espectacle Giro-
na Aretha Franklin Tribute, estre-
nat el març del  a l’Auditori de
Girona. L’espectacle, dirigit per
Adrià Bauzó i Nuri Mancebo a les
veus, va ser un dels plats forts de
la passada edició del Black Music
Festival, i ara es pot recuperar en
vídeo. La producció va ser enre-
gistrada en directe cançó per can-
çó per Albert Cortada a l’àudio
−amb la mescla i màster a càrrec
de Carles Xirgo a l’estudi .−, i
Maiol Virgili al vídeo, tot plegat
amb la col·laboració dels alumnes
de l’escola ETECAM. 

L’homenatge 
del Black Music a
Aretha Franklin, en
format audiovisual
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■ El paisatge és el il conductor
d’una exposició d’art contempo-
rani que es podrà veure ins al
juny a l’Espai Art l’Abadia a Sant
Joan les Abadesses. Es tracta
d’una proposta de la Fundació
Vila Casas amb obra de dotze ar-
tistes catalans, entre els quals hi
ha Josep Guinovart, Perejaume,
Joan Ponç, Alfons Borrell i Evru.
Amb el títol Escriure el paisatge,
dibuixar l’existència, l’exposició
analitza «la diversitat plàstica i for-
mal en la concepció del paisatge,
un gènere artístic que avui s’obre
a nous i heterogenis planteja-
ments», segons la seva comissària
Natàlia Chocarro. Bona part de les
obres són del fons de pintura del
Museu Can Framis, juntament
amb escultures del Museu Can
Mario, de la Fundació Vila Casas.

És la primera vegada que una
part petita de la col·lecció  de la
fundació s’instal·la a l’Espai Art
l’Abadia de Sant Joan de les Aba-
desses i s’ha fet coincidint amb el
desè aniversari d’aquest espai ex-
positiu.

Segons la comissària de la mos-
tra, Natàlia Chocarro, «la creació
esdevé una construcció mental
en la qual la dimensió física es re-
troba amb la perceptiva; un en-
contre que, més enllà d’esdevenir

real o imaginari, iguratiu o abs-
tracte, troba en el paisatge l’ex-
pressió de totes aquelles sensa-
cions que ens habiten».

En total, s’exposa obra de dotze
artistes contemporanis: Joaquim
Chancho, David Ymbernon, Al-
fons Borrell, Perejaume, Joan

Ponç, Evru, Riera i Aragó, Ramon
Herreros, Josep Guinovart, Joan
Pere Viladecans, Jordi Fulla i Stella
Rahola Matutes.

Amb aquesta mostra, inclosa
dins del programa Itiner’Art de la
Fundació Vila Casas, s’inicia un
cicle de tres exposicions que es

podran veure durant els propers
dos anys. S’ha començat amb la
pintura i l’any vinent serà el torn
de l’escultura i després de la foto-
graia.

La mostra es va inaugurar dis-
sabte passat i es podrà visitar ins
al  de juny d’aquest any.

Paisatges contemporanis a 
Sant Joan de les Abadesses
La Fundació Vila Casas exposa obres de la seva col·lecció a l’Espai Art l’Abadia coincidint amb el
seu desè aniversari Fins al juny s’hi poden veure peces de Guinovart, Perejaume o Ponç

Un detall d’una de les obres incloses a l’exposició de Sant Joan de les Abadesses. ACN
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■El nou treball de Sopa de Cabra,
La gran onada, ha entrat directa-
ment com a número  de la llista
dels discos més venuts de l’Estat
espanyol. A més, el nou treball de
la banda gironina s’ha convertit
també en el segon àlbum més ve-
nut a tots els FNACs d’Espanya. 

Sopa de Cabra va publicar el
seu desè disc amb Promo Arts
Music Records el passat  de fe-
brer i des d’aleshores ja ha sumat
més de . streamings a les
plataformes digitals.

La presentació del disc en di-
recte estava prevista per a aquest
dissabte al Poble Espanyol de Bar-
celona, en el marc del festival
Cruïlla de Primavera, però s’ha
suspès per les mesures relaciona-
des amb l’epidèmia del Covid-.

«La gran onada»
de Sopa de Cabra
és el tercer disc
més venut 
de tot l’Estat
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■ La Fira Indilletres de la Bisbal
d’Empordà, que se celebrarà a la
plaça del Castell de la Bisbal els
dies  i  de juny, ha convocat el
segon Premi Llucieta Canyà de
crítica literària. El jurat escollirà la
crítica guanyadora entre les que
s’hagin publicat a la premsa (tant
en paper com en mitjans digitals)
entre el juny del  i l’abril del
. 

Segon Premi Llucieta
Canyà de crítica
literària a la Bisbal
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