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La dos

EL «BIG BANG»
DE DALÍ
LLETRES

Sebastià
Roig
«Més enllà de la vessant més
histriònica de l’artista, les
seves creacions eren el fruit
d’un procés intel·lectual»
exposició Dalí atómico,
que s’acaba d’inaugurar a
Sevilla, és una mostra
amb tesi, situada als antípodes de les antològiques grandiloqüents. Aquesta inversió de rols li permet aplicar el zoom al damunt d’un
sol quadre, Leda atòmica, per mostrar-nos el seu procés de creació i destriar-ne els fils científics, conceptuals i
històrics que justifiquin la ingravidesa
de Gala, el cigne, el mar i els pedestals.
Leda atòmica representa la mitologia del futur. Tots els elements floten
en gravetat zero. Sembla un presagi
de l’era cosmonàutica que s’acostava
imparable. Dalí, en aquell moment,
també estava a punt d’enlairar-se;
d’allunyar-se del surrealisme i propulsar-se, amb una giragonsa inesperada, cap a un hemisferi regit pel classicisme, la religiositat i la ciència. Un
big bang força diferent del de l’avantguarda oficial, traçat aleshores amb
explosions informalistes i reguitzells
d’expressionisme abstracte.
La desconstrucció teòrica, tècnica i
icònica d’un sol quadre, que ens ofereix Dalí Atómico, és molt estimulant.
La Fundació Gala-Dalí hauria de
reincidir-hi en futures exposicions.
També s’agraeix l’aposta per demostrar que, més enllà de la vessant més
histriònica de l’artista, les seves creacions eren el fruit d’un procés
intel·lectual llarg i minuciós. Un procés on es podien juxtaposar els avenços de la física, la influència del Renaixement i complicades fórmules
matemàtiques. Calia reivindicar tota
aquesta complexitat. I presentar-la de
manera àgil, documentada, atractiva
i entenedora. Objectius que s’han assolit a la perfecció.
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LA FINESTRA
TELEFÒNICA

REUTERS

AL TWITTER
ADRIÀ PUJOL CRUELLS
@AdriPujol

«L’únic que no
m’agrada del xuixo
és el nom. Estrafà la
persona quan el diu.
Mireu-vos al mirall i
digueu xuixo.»

VILAFANT
VOLUNTARIS DE TELEFÓNICA AJUDEN A AMPLIAR UN
HORT DE MIFAS
Deu voluntaris de Telefónica han col·laborat
amb el projecte «Ampliació
de l’hort ocupacional del Centre de Dia Pere Llonch de MIFAS», a Vilafant, amb motiu
del Dia Internacional del Voluntari de Telefónica. Ja és el
tercer any consecutiu que MIFAS rep la col·laboració de la
Fundació Telefónica a través
del seu programa de Voluntaris, que porta treballadors de
l’empresa a participar en diferents activitats socials d’arreu
de l’Estat espanyol. En el cas
de MIFAS, els voluntaris han
participat en l’ampliació d’un
hort urbà que es va posar en
marxa l’any 2015 gràcies precisament a aquesta campanya, i que enguany ha crescut:
els voluntaris i els usuaris del
centre han ampliat el nombre
de jardineres, han posat terra
i plantat plantes i flors, etc.



PEP PRIETO
@PepPrieto

«Vaig cap a Girona
en un vagó d’aquests
en silenci de l’AVE,
en què la gent xerra
en veu baixa però
ronca a uns decibels
força superiors»
CARLES FERREIRA
@carlesferreira

«Un Consell de la
República que no
podrà desplegar cap
República i un
Fòrum Constituent
que no podrà
aprovar cap
Constitució. Davant
dels límits de la
institucionalitat
vigent, o
desobediència o
mirada llarga.
Retòrica
grandiloqüent sense
pràctica possible és
processisme
esgotat.»
AUTOBÚS DE CAMPANYA
@encampanya

«Alguns actors del
procés semblen els
actors d’aquelles
pel·lis franceses en
què ningú treballa i
no saps de què
viuen. I quina enveja
que fan.»

Aquest divendres 26 d’octubre,

Suplement especial
Fires de Sant
Narcís
48 PÀGINES

GIRONA
MOLTA FIDELITAT AL FÒRUM
GASTRONÒMIC
El Fòrum Gastronòmic
de Girona, que se celebrarà entre el 18 i el 20 de novembre, ha presentat aquesta
setmana a Barcelona les seves novetats. Jaume von
Arend, codirector, explicava
que el Fòrum torna a Girona
per setena vegada, i que, «el
97% d’espai expositiu ja està
contractat», cosa que fa pensar que, com la passada,
«aquesta serà una altra edició
de rècords». Segons ell, a
més, el 75% dels expositors
repeteixen, la qual cosa demostra «la fidelitat de les empreses que confien, any rere
any, en l’esdeveniment per
donar-se a conèixer i promocionar-se».



Jugant-se-la per seguir els efectes de l’huracà
 L’huracà Willa, que va obligar a evacuar unes 40.000 persones de diferents estats de Mèxic, va tocar terra la nit de dimarts a Sinaloa (al Pacífic mexicà), i es va degradar a tempesta
tropical i provocar importants danys materials, encara que cap víctima mortal. I això que hi
havia persones que se la van jugar per poder observar al més a prop possible l’efecte de l’huracà, com es pot comprovar en la imatge que reproduïm sobre aquestes línies, que mostra
un grup de curiosos captant imatges dels efectes de Willa a tocar del mar a la localitat turística de Puerto Vallarta. Pendents de valorar els danys materials definitius, les autoritats han
confirmat que no s’han produït de moment víctimes mortals i que van ser unes 100.000 les
persones (entre turistes i residents) que voluntàriament van sortir de les zones de risc.

Inclou les novetats
d’aquest any,
entrevistes a l’alcaldessa,
pregoners i músics,
els 30 anys d’història
dels Diables de l’Onyar,
totes les activitats,
la ﬁra de mostres
i molt més!

