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CULTURA-ESPECTACLES

La sala 9 Zeppelin opta per
l’eclecticisme en la
programació dels pròxims
dos mesos

L’exposició
«Miratges» arriba
al centre cívic de
Sarrià de Ter
J Sarrià

de Ter . L’exposició Miratges, 300 anys
de projectes no realitzats
a les comarques gironines, es pot visitar des
d’avui al centre cívic La
Cooperativa, de Sarrià
de Ter. Aquesta exposició itinerant, organitzada per la Diputació
de Girona i que ja s’ha
pogut veure en altres localitats de les comarques, s’inaugurarà avui
a Sarrià i hi intervindran
la regidora de Cultura
sarrianenca, Assumpció Vila, i els coordinadors del projecte,
Rosa Maria Gil i Josep
Mariné. A més, assistirà
a l’acte Antoni Solà, diputat delegat de Publicacions / D.C.

DANI CHICANO / Girona
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J Girona . Pau Casanovas
farà avui, a la Llibreria
22, la presentació del
seu llibre, Pensaments
que no caminen. En l’acte, que començarà a les
8 del vespre, hi seran
presents l’autor, Pau
Casanovas, Joan Pluma, regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de
Girona, i Pere Tubert,
president de Minusvàlids Físics Associats de
Girona (Mifas). / D.C.

EL PROTAGONISTA

J La

El nou espai dedicat a la fotografia es va inaugurar dissabte passat. / TXUS SARTORIO.

Obren a la Bisbal la Fotofactoria,
un espai d’exposició i divulgació
de la fotografia artística
Una vintena d’autors ja hi han cedit obra en dipòsit

Presentació del
llibre «Pensaments
que no caminen»,
a La 22
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E.V. / La Bisbal

J Els fotògrafs Jaume Soler i Txus Sartorio han creat, en ple centre de la Bisbal
d’Empordà, la Fotofactoria, un espai a
mig camí entre l’agència i la galeria d’art
que promociona l’obra dels joves creaLa Fotofactoria és, segons explica Txus Sartorio,
la conseqüència d’una trajectòria de més de quinze
anys de dedicació al món
de la fotografia, durant els
quals tant ella com altres
professionals del mitjà han
trobat a faltar sovint espais
alternatius als de les exposicions temporals i, sobretot, als de la premsa gràfica per difondre el seu tre-

dors posant a l’abast del públic unes peces
encara mal reconegudes com a objectes
artístics. El centre, situat al carrer del
Raval, disposa d’una àmplia sala d’exposició i de centenars de fotografies cedides en dipòsit per una vintena d’autors.

ball, que la major part de
les vegades, un cop exhibit
o publicat, acaba guardat
i oblidat als calaixos. La
Fotofactoria permet donar
sortida a aquest material
a través d’exposicions i carpetes de consulta. A més,
a la sala també s’exposa
l’obra d’altres artistes que
utilitzen la fotografia com
a mitjà creatiu en les seves
peces, com en les joies

d’Anna Batlle o Estela
Sáez Vilanova, les làmpades de disseny d’Olga Praderas o els petjapapers
d’Arnald Bosch. El fons
d’autors de la Fotofactoria,
que també fa d’establiment
comercial, el formen Lluïsa
Petit, Joseba, Núria Murlans, Rafael Bosch, Eddy
Kelele, Jordi Ribot, Agustí
Ensesa, Elisenda Pons i
Maria Soler.

sala 9 Zeppelin de
Riudarenes ha optat per
l’eclecticisme en la programació musical dels
pròxims dos mesos, en què
es barregen propostes de
diferents estils.
Divendres que ve, a partir de dos quarts d’una de
la matinada, obriran la
programació els grups Revolta 21, de hardcore i metal combatiu, i els Pirat’s
Sound Sistema, provinents
del barri de Sans de Barcelona.
El divendres 19 la sala
selvatana organitza el festival Playin’ like Page, que
començarà a les 12 de la
nit, amb la participació de
tres grups de rock, els
Egregore de Valladolid,
els Mal Son de València
i els barcelonins Ron Vudú, que són representants
del rock del sud.
L’endemà, a partir de
la 1 de la matinada, el grup
novaiorquès de rock, ska
i reggae The Toasters compartirà vetllada amb el
discjòquei Sheriff, el cantant del grup Dr. Calypso.
Dijous 25 actuaran els
granadins
Eskorzo
(23.30h);
l’endemà
(00.30h) actuaran Desechos, abans coneguts com
Hechos contra el Decoro,
i El Grupo Monótono,
mentre que el dissabte 27

ADRIÀ PUNTÍ
eEl

músic saltenc, que
actuarà el dissabte 27
de novembre a la sala
9 Zeppelin, és una de
les atraccions de la
programació. Puntí,
que pròximament
traurà al mercat el seu
quart disc en solitari,
ha intervingut
darrerament com a
convidat en
l’espectacle Freak Show
del músic aragonès
Enrique Bunbury.

serà el torn del saltenc
Adrià Puntí i Enlaze
(00.30h).
El divendres 3 de desembre compartiran vetllada (00.30h) The Pepper
Pots i Net Flanders, dissabte (00.30h) actuarà la
Kinky Beat i tancaran la
programació, diumenge
dia 5, Frenetic i Duna. El
preu de les entrades va dels
5 als 10 euros i després
de tots els concerts hi haurà sessió de discjòquei.

Del 10 al 13 de novembre de 2004

Del 10 al 13 de novembre, exposició d’instal·lacions i obres
d’art digital a la Casa de Cultura, al Centre Cultural la
Mercè i al Col·legi d’arquitectes. Projecció de vídeos al Cinema Truffaut. Entrada lliure
El dissabte 13 a partir de les 22 h. Nit Digital: concerts, performances i sessions Vj a la Sala la Mirona. Amb Konic Thtr&
Deambulants, Rafael & Sub-tle & Kazumi Nikaidoh, Walter Verdin & Sanjen, Antonin de Bemels & Dj Lowdjo & Dj
Antz i Telenoika. Entrada 8 €

MAG LARI
DIMECRES 3,10,17 i 24 DE NOVEMBRE
22.30 hores
Un dels millors mags còmics del país (1r premi
Nacional de Màgia Còmica 1995 i Premi millor
espectacle de sala Fira de Teatre de Tàrrega 2002,
entre d’altres). Ens presenta l’espectacle
«Magiacadabra» on la màgia visual/musical s’alterna
amb la de participació en un espectacle brillant,
dinàmic i divertit

Amb el suport de: l’Ajuntament de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Girona, i la col·laboració de la Casa de Cultura, el Cinema
Truffaut, el Centre Cultural la Mercè, el Col·legi d’Arquitectes, l’Ajuntament de Salt, la
Sala la Mirona, El Punt, Nau Côclea, Restaurants Boira, el Museu d’Història de la Ciutat,
AGA. Amics Girona Antiga, Blaxxun Technolies.

844750/619993J

Informació a www.vadfestival.net
Casa de Cultura. Plaça de l’Hospital 6, 17004 Girona.
Tel. 972202013
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e Nit de poesia eròtica. El centre cívic de Santa
Eugènia va ser el marc ahir de la Nit de poesia eròtica,
que va aplegar una cinquantena de persones que omplien
la sala. Pep Vila va fer una introducció, que va anar
seguida de la lectura de poemes i actuacions d’Imma
Morente, Eduard Sibori, Consol Vidal, Jordi Garralda,
Azul, Maite Fernández, Roger Costa Pau, Mohamed
Ben Salem, Julius, Lluís Lucero, Maria Alcázar i Ruben
Cuéllar, i música d’Arnau Olivé (percussió) i Míriam
Encinas (flauta). / D.C.

