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L’Ajuntament de Santa
Coloma de Farners prepa-
ra un seguit d’activitats
culturals, una cada mes,
per tal de reconèixer l’obra
i la figura del poeta Salva-
dor Espriu, que va néixer a
la capital de la Selva el
1913 en una casa del car-
rer Jacint Verdaguer. L’al-
calde, Antoni Solà, va
avançar que la Diputació
de Girona destinarà
25.000 euros a la celebra-
ció dels actes del centena-
ri, i el gruix principal
d’aquests actes es farà a

Santa Coloma de Farners.
Els actes començaran el
23 de febrer amb una ofre-
na floral a l’escultura de
Josep Maria Subirachs de-
dicada a Salvador Espriu.
Després es farà un itinera-
ri per Santa Coloma basat
en catorze poemes, a la
tarda hi haurà una taula
rodona –encara no se sap
qui hi participa–, i al ves-
pre es clourà la jornada
amb un recital de poesia.
Una delegació colomenca
ja va participar dimecres
passat en l’obertura de
l’Any Espriu, que es va fer
al Palau de la Música Cata-
lana. ■

a La Diputació de Girona destinarà
25.000 euros a actes culturals

Actes cada mes a
Santa Coloma
per l’any Espriu
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Nuri Forns
SANTA COLOMA DE FARNERS

Escultura a Espriu, que és a Santa Coloma des del 1986

Josep Berga i Boix, l’Avi
Berga, cofundador junt
amb els germans Joaquim
i Marià Vayreda del cor-
rent pictòric paisatgista
conegut com a Escola
d’Olot, serà objecte d’una
antològica l’any vinent. La
iniciativa s’emmarca en
els actes de l’Any Berga,
que s’organitza amb mo-
tiu del centenari de la
mort de l’artista. També es
farà un llibre catàleg en
què s’hi vol tractar la pro-
ducció de l’Avi Berga (tant
pictòrica, com literària i
periodística), així com ex-

plicar quins eren els artis-
tes coetanis i la seva in-
fluència en altres autors.

Un dels vessants del
qual es té menys informa-
ció són les dones que va te-
nir d’alumnes quan va ser
mestre a l’escola de dibuix
d’Olot. “Ens consta que,
trencant les normes, va
donar classes a noies, però
a penes en sabem res”, va
manifestar ahir la directo-
ra dels museus d’Olot,
Montse Mallol. Per això,
tant ella com el regidor de
cultura, Josep Berga, van
fer una crida a la gent que
puguin tenir-ne obres o in-
formació perquè es posin
en contacte amb el museu.
El comissari de l’exposició
serà Joan Sala i Plana,
considerat el principal es-
pecialista en l’Escola
d’Olot.

Francesc Vayreda
Un dels alumnes que va te-
nir l’Avi Berga va ser Fran-
cesc Vayreda (fill de Joa-
quim Vayreda), un dels
millors pintors noucentis-
tes catalans. A ell precisa-
ment li dedicarà també
una exposició els pròxims
mesos el Museu la Garrot-
xa. ■

Olot prepara una
antològica de
Josep Berga i Boix
a El Museu de la Garrotxa fa una crida als particulars que
tinguin obra seva i, sobretot, de les seves alumnes
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Josep Berga i Boix donant classes a una dona, als marges del
Fluvià, a principis del segle XX ■ COL·LECCIÓ FAMÍLIA PLANA

L’Auditori de Girona i el
Teatre Municipal s’han
afegit a la campanya Giro-
na 10 i posaran a la venda
demà i diumenge entrades
anticipades de 10 especta-
cles a només 10 euros.
L’Auditori inclou en
aquesta promoció els con-

certs d’Erik Truffaz, Il
Giardino Armonico, Salif
Keita, Pau Vallvé i Se-
ward, i Yuja Wang. El Mu-
nicipal proposa Oleana, El
Principito, Tots aquests
dois, Cesc Gelabert V.O.+ i
l’òpera Marina en versió
concert. Les taquilles del
Municipal obriran el dis-
sabte, de 15 a 18 h, i el di-
umenge, d’11 a 14 h. ■

Girona ven 10 obres i
concerts a 10 euros
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