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Miquel Ruiz (1945) és fo-
tògraf d’El Punt i també ha
col·laborat amb altres mit-
jans com ara El Observa-
dor, El Mundo, La Van-
guardia, etc. El 1993, va
ser un dels cofundadors de
l’associació Fotògrafs per
la Pau, de la qual actual-
ment és el president. Fotò-
grafs per la Pau ha impul-
sat diverses iniciatives so-
lidàries amb el poble bos-
nià, que Ruiz coneix bé
des que va treballar com a
reporter gràfic en el con-
flicte dels Balcans. Prèvia-
ment a aquesta exposició
–la segona temporal del
Museu Memorial de l’Exi-
li (Mume)–, Ruiz ja havia
portat a terme altres expo-
sicions sobre Bòsnia:
Fragments de Sarajevo
(2002-2006), que es va po-
der veure a les comarques
gironines i a la capital bos-
niana, i Srebrenica, el si-
lenci de la memòria
(2006-2008), que ha viat-
jat per diverses localitats
gironines, Barcelona i Tar-
ragona. Aquesta última
exposició també es mos-
trarà el juliol vinent al Mu-
seu del Genocidi de Poto-
cari (Bòsnia).

Al Mume, les amplia-
cions fotogràfiques en
blanc i negre mostren els
efectes de les bombes i els
edificis derruïts, les cues
de la gent per aconseguir
aliment i els cementiris
improvisats. Les imatges
van acompanyades d’es-
crits amb reflexions dels
refugiats bosnians esta-
blerts a les comarques gi-
ronines.

La inauguració de l’ex-

posició, el passat dissabte,
va anar a càrrec de Salomó
Marquès, catedràtic d’his-
tòria de l’educació a la
UdG i membre del consell
assessor del Mume, i Mas-

ha Kamenjasevic, que va
arribar a Girona el 1993
amb 12 anys, que va parlar
en nom dels refugiats bos-
nians. Pep Rodríguez (gui-
tarra) i Pere Bahí (veu)van

interpretar la cançó Sara-
jevo ljubavi moja.

Divendres vinent tindrà
lloc al Mume el concert
Música per abans i des-
prés d’una guerra, del

Quartet Drago (21.00 h), i
per al 7 de juny s’ha pro-
gramat Músiques de l’Ho-
locaust, del Brossa Quar-
tet (19.00 h), tots dos con-
certs amb entrada gratuïta.

El Museu de l’Exili recorda Bòsnia
El fotògraf Miquel Ruiz inaugura al museu jonquerenc l’exposició «Un llarg camí»

● El fotoperiodista empordanès Miquel Ruiz
ha inaugurat recentment l’exposició Un llarg
camí. Bòsnia, la vergonya d’Europa al Museu
Memorial de l’Exili, de la Jonquera, on es po-

El cementiri olímpic de Sarajevo, en unes pistes d’atletisme antigues. / MIQUEL RUIZ / INSPAI

XAVIER CASTILLÓN /  La Jonquera drà visitar fins al 8 de juny. Aquesta exposició
–complementada amb dos concerts que situen
la creativitat musical en el context de la guerra i
l’Holocaust– mostra la difícil vida quotidiana
dels ciutadans de Sarajevo mentre la ciutat va

patir el llarg i ferotge setge de les forces serbo-
croates durant la guerra de Bòsnia
(1992-1995), el conflicte bèl·lic més sagnant
que ha tingut lloc a Europa des de la Segona
Guerra Mundial.

● Els va semblar arriscat
programar durant més de
quatre setmanes Antígona
a la Biblioteca de Catalu-
nya. La seva sorpresa va
ser que aquella estrena del
2006 els va suposar un èxit
de públic, una àmplia gira
per Catalunya, un Premi
Butaca i una temporada al
Teatro de la Abadía a Ma-
drid amb una segona tem-
porada a la Biblioteca el

2007. Avui dilluns comen-
ça la tercera temporada,
que ja és de comiat. L’obra
estarà en cartell fins al 6 de
juny. Clara Segura i Pep
Cruz lideren el reparti-
ment d’un muntatge que
no ha canviat en res, pràc-
ticament: es manté la seva
voluntat de pujar a escena
aquest clàssic grec sense
versions de cap mena,
«fins ara tothom se l’ha
volgut inventar» amb mil

propostes, comenta el di-
rector Oriol Broggi. El di-
rector no vol repetir la fór-
mula amb altres clàssics
grecs, tot i que no descarta
que representi un Èdip rei.

Broggi ja havia treballat
amb Segura un drama, Re-
fugi, quatre anys enrere a
la Beckett. Tot i així, el pa-
per d’Antígona de Segura
va significar el debut d’ac-
triu dramàtica com a actriu
mediàtica (protagonitzava

el Porca Misèria de Joel
Joan amb qui també havia
fet la comèdia Ets aquí? al
Romea i va fer un paper
protagonista a Mar aden-
tro). Broggi, que ara està
assajant El rei Lear que es
veurà a la Biblioteca dins
del festival Grec, ha debu-
tat aquest any a la sala gran
del TNC amb El cercle de
guix caucasià i va fer una
versió naturalista d’Oncle
Vània a la Biblioteca.

«Antígona» s’acomiada fent la tercera
temporada a la Biblioteca de Catalunya

J.B./ Barcelona

El festival DiBa
ampliarà els
rodatges exprés
a tot el món
● Barcelona. Tradicio-
nalment, un dels èxits
del Digital Barcelona
Film Festival ha estat la
secció exprés, un con-
curs per rodar un curt
sobre una temàtica en
concret en un breu es-
pai de temps. En aques-
ta edició, que aquest
any es farà del 5 al 15 de
juny, s’amplien les
fronteres i els partici-
pants no hauran d’estar
a Barcelona, ja que po-
dran penjar els seus tre-
balls a internet des de
qualsevol indret del
món perquè el jurat el
valori. Això sí, només
tindran deu dies per ro-
dar la pel·lícula en for-
mat digital. El tema so-
bre el que han de girar
els treballs és «somni».
/ EL PUNT

Núria Baulies
crea una sèrie de
144 mocadors
per a Gratacós
● Barcelona. L’artista
Núria Baulies ha creat
una col·lecció de 144
mocadors per a una ex-
posició que aquests
dies es pot veure a la
botiga Gratacós, al pas-
seig de Gràcia. Totes
les peces estan tallades
amb el mateix patró,
amb dos talls que alli-
beren els teixits i donen
moltes possibilitats a
l’hora d’utilitzar-la, pe-
rò no n’hi ha cap
d’igual perquè canvien
els teixits, estampats i
complements com ara
butxaques i cintes addi-
cionals. Els mocadors
estan fets bàsicament
de seda i es venen a
366 euros, una part dels
quals es destinarà al ter-
cer món. / EL PUNT


