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Les col·leccions del Mu-
seu d’Art de Girona co-
breixen un amplíssim pe-
ríode de temps, des del ro-
mànic fins al segle XIX, i
la iniciativa dels Amics
del Museu d’Art està plan-
tejada per començar a
crear el seu fons d’artistes
a cavall entre els segles
XX i XXI, amb vista a una
llarga perspectiva tempo-
ral, potser d’aquí a un se-
gle. Manel Palahí és mem-
bre d’aquesta entitat, una
de les més nombroses i ac-
tives entre les que donen
suport als museus cata-
lans, amb 18 anys d’exis-
tència i uns 960 socis. Per
això quan a l’assemblea
anual de l’associació, ce-
lebrada el gener passat, es
va plantejar la creació del
fons artístic de l’associa-
ció, Palahí va oferir una

peça seva per estrenar-lo, i
la donació es va fer efecti-
va en un acte que va tenir
lloc dimarts passat, coinci-
dint amb el Dia Internacio-
nal dels Museus. «Els mu-
seus s’han convertit en es-
pais d’art viu», va dir en
aquell acte Palahí, que
considera aquesta donació
com un acte «a favor de la
creativitat, la convivència
i l’associacionisme, per
contrarestar una mica l’es-
peculació dominant».

Sobre el procés d’ad-
missió d’obres, Manel
Cassú apunta: «Hi haurà
una junta que estudiarà la
qualitat de les obres que
ens proposin, perquè vo-
lem crear un fons coherent
i de qualitat, perquè els ar-
tistes sentin l’orgull de dir:
jo tinc una obra en el fons
dels Amics de l’Md’A.»

De moment, Cases a la
riba-2010, una escultura
d’alumini inspirada en les
cases de l’Onyar («una
muralla que la vida ha anat
foradant», diu el seu au-
tor), es podrà veure a la seu
dels Amics de l’Md’A al
carrer Ciutadans.

La beca dels Amics
Els Amics de l’Md’A han
convocat la segona edició
de la seva beca de recerca.
El tema és el disseny d’un
museu itinerant que divul-
gui a través de plafons, su-
ports audiovisuals, etc. els
recursos i fons del Museu
d’Art arreu de les comar-
ques gironines. Els projec-
tes es poden presentar a la
seu de l’entitat fins al 29 de
setembre vinent i la beca té
una dotació de 1.500 eu-
ros.

Manel Palahí dóna la primera
obra per al «museu del futur»
dels Amics del Museu d’Art
L’associació impulsa un fons propi d’artistes gironins

Manel Cassú (esquerra) i Manel Palahí, ahir, amb l’obra donada. / X.C.

● L’escultor Manel Palahí ha fet lliura-
ment de l’obra Cases a la riba-2010 als
Amics del Museu d’Art (Md’A) de Giro-
na com a primera peça del nou fons artís-

XAVIER CASTILLÓN / Girona tic de l’associació. «Voldríem que els ar-
tistes de les comarques gironines ens ce-
dissin obres per crear el que podríem ano-
menar el museu del futur de l’Md’A», diu
el president de l’entitat, Manel Cassú.

● «És de justícia que els pianistes reivindiquem
Chopin, en un any com aquest, com un dels nostres
models.» Ho va dir ahir el pianista i compositor Al-
bert Guinovart (Barcelona, 1962) després d’haver
interpretat el segon i el vuitè nocturns del mestre
polonès, del qual es commemora ara el bicentenari
del naixement. Va ser una més que adient introduc-
ció per a la intervenció de Guinovart en el cicle Dià-
legs de l’Obra Social de Caixa Girona, que va
atreure força públic a la Fontana d’Or, com era pre-
visible, tenint en compte que Guinovart és proba-
blement un dels músics més populars del país no re-
lacionats directament ni amb el rock ni amb la can-
çó d’autor. Una popularitat que ha assolit, primer, a
través del teatre musical i, després, per les seves
aportacions a unes quantes sèries de TV3, com ara
Nissaga de poder, Laberint d’ombres i El cor de la
ciutat, treballs que ell defensa aferrissadament, en-
tre altres coses per la seva tossudesa a «introduir-hi
el músic de veritat en comptes dels teclats electrò-
nics, perquè els instruments reals humanitzen i
transmeten millor les emocions». Aquesta obsessió
pel treball ben fet li va donar fama als despatxos de

TV3 de compositor orquestral i, per tant, car, però
Guinovart va insistir que sempre ha sabut adaptar-
se bé als formats i les urgències del mitjà televisiu,
no tant a la voluntat de la cadena de tenir cada vega-
da més control editorial sobre les seves creacions.
«No m’agrada especialitzar-me en bandes sonores,
ni en sèries, ni en res en concret, perquè no vull tre-
ballar sempre al servei d’altres disciplines», va dir
aquest músic que va arribar «per casualitat» a la
música i que també força per atzar es va convertir
en un dels compositors renovadors del teatre musi-
cal a Catalunya, amb Mar i cel (1988) de Dagoll
Dagom («Quan em van fer l’encàrrec, jo només ha-
via vist Jesucrist Superstar»), i quatre anys després
amb Flor de Nit, memorable homenatge al Paral·lel
amb llibret i cançons escrites per Manuel Vázquez
Montalbán. I segons va anunciar Guinovart, Flor
de Nit està preparant el seu retorn als escenaris.

Guinovart, de Chopin a
«Nissaga de poder»

la crònica
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Guinovart, ahir, a la Fontana d’Or. / PERE DURAN

● Girona. Un equip de
cent persones, entre
personal tècnic i artís-
tic, està rodant aquests
dies a les comarques
gironines la pel·lícula
El monje, una destaca-
da coproducció fran-
coespanyola que té la
participació d’actors
de la talla de Vincent
Cassel, Sergi López i
Geraldine Chaplin. A
partir del 27 de maig
s’ha previst que el ro-
datge d’aquesta pel·lí-
cula d’època, ambien-
tada en el segle XVII,
es desplegui per Giro-
na ciutat i, per tant,
que hi hagi afecta-
cions puntuals al tràn-
sit. Durant el rodatge
es faran reserves de di-
versos espais públics,
sobretot emmarcats al
Barri Vell i carrer Sant
Daniel; i, més concre-
tament, el dimecres 9
de juny es tallaran les
pujades de Sant Do-
mènech i Sant Martí, i
dijous 10 de juny, la
pujada de la Cate-
dral. / J.C.L.

GIRONA
El rodatge d’«El
monje»provocarà
talls de trànsit

● Girona. El conseller
de les Arts i la Cultura
de Girona (CACGI)
ha validat el diagnòs-
tic del pla estratègic
de cultura de Girona,
que ja es pot consultar
al lloc web de l’Ajun-
tament. El pas següent
és la celebració d’una
jornada participativa,
el 5 de juny, oberta a
tota la ciutada-
nia. / D.C.

GIRONA
El CACGI valida el
diagnòstic del pla
estratègic de cultura

● Salt.  Las Migas van
presentar dissabte passat
el seu primer disc, Rei-
nas del matute, al Teatre
de Salt. Amb la palafru-
gellenca Sílvia Pérez
Cruz (foto) com a can-
tant, aquest quartet amb
un so molt personal, par-
tint del flamenc, també
actuarà aquesta tarda a la
FNAC de l’Illa Diagonal
(19.30h) i divendres vi-
nent a l’Auditori de Bar-
celona. / X.C. / L. SERRAT

SALT
Las Migas presenten
el seu disc al teatre

● Girona. La companyia gironina Ma
Mare No Em Deixa, que van constituir
els alumnes de quart curs de graduat en
art dramàtic d’El Galliner, ha anunciat
que seleccionarà quinze intèrprets que
participaran en el muntatge Edip rei o la
culpa la té el meu pare, que serà l’es-
pectacle inaugural de la propera edició
del Festival de Teatre Amateur de les
Comarques Gironines (Fitag). Els in-
tèrprets seleccionats participaran en ta-
llers de disciplines com ara màscara,
veu, lluita escènica i interpretació, que
impartiran els mateixos membres de la
companyia. Les persones interessades a
participar en la tria poden enviar, fins al

28 de maig, un missatge en què exposin
les seves motivacions i hi afegeixin un
breu resum de la seva experiència tea-
tral al correu electrònic mama-
no.cia@gmail.com. Els seleccionats
assistiran a un assaig el dia 9 de juny i
faran els tallers del 16 al 20 d’agost.
L’espectacle, basat en l’Edip rei de Sò-
focles, el dirigeix Lluís Elias, que ja va
dirigir el grup en l’irregular El bon ma-
lalt. L’adaptació d’Edip rei, segons la
companyia, «combina la poètica del
text amb la poètica visual a través de la
manipulació d’objectes, canvis de ves-
tuari i creació d’atmosferes amb el su-
port de la música en directe.» / D.C.

GIRONA
Ma Mare No Em Deixa tria intèrprets per a l’espectacle inaugural del Fitag


