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ACNGIRONA

■El festival Strenes ha avançat al-
guns dels artistes de la seva sisena
edició, que se celebrarà del  de
març a l' de maig del  a Gi-
rona. De l’àmbit internacional,
destaca Morcheeba, que farà un
avançament del nou disc. Fins
ara, el duet britànic només tenia
conirmades actuacions a Austrà-
lia, Alemanya i Suïssa. 

Un altre dels concerts estrella
l'oferirà la cantant gallega Luz Ca-
sal, que actuarà per primer cop al
Teatre Municipal de Girona. En
aquest escenari, Casal interpreta-
rà per en primícia a Catalunya les
cançons del seu darrer treball. 

Una altra gran veu femenina
que passarà per Girona serà Maria

del Mar Bonet, amb un espectacle
nou entorn al clàssic reivindicatiu
Què volen aquesta gent?. 

El nou disc de Roger Mas, el de-
but en solitari del cantant
d'Obrint Pas, Xavi Sarrià, o la nova
generació de les Macedònia són
altres dels grups conirmats.

També hi actuaran Los Sírex,
que presentaran nou treball amb
algunes cançons per primer cop
en català. 

El concert de clausura anirà a
càrrec de Joan Dausà a les escales
de la Catedral. Les entrades es po-
sen a la venda avui (h).

Morcheeba, Luz Casal,
Joan Dausà i los Sírex
actuaran al festival Strenes
Maria del Mar Bonet revisita-
rà el clàssic «Què volen aquesta
gent?» i també actuaran 
Roger Mas i Xavi Sarrià

DANIEL BONAVENTURAGIRONA

■La Casa Masó de Girona acollirà
l’exposició Puig i Cadafalch, Masó
i els banys de Girona, sobre el pro-
cés de descoberta, excavació, es-
tudi i recuperació dels Banys
Àrabs, un dels monuments més
singulars i més visitats de la Giro-
na antiga.

La mostra, que inclourà plà-
nols, dibuixos, cartells i fotogra-
ies de les actuacions realitzades
al monument pels arquitectes
Puig i Cadafalch i Rafael Masó en-
tre els anys  i , quedarà
inaugurada dimarts vinent i es po-
drà visitar ins al  de març de
.

Aquesta exposició és una de les
activitats programades a Girona
en el marc del è aniversari del
naixement de Josep Puig i Cada-
falch, polièdrica igura que va te-
nir un paper destacat en la recu-
peració de Catalunya del progra-
ma noucentista. Com a arquitec-
te, destaca per ediicis com la Casa
Amatller de Barcelona, però sense
oblidar que va ser un destacat po-
lític, urbanista, historiador o ar-
queòleg.

Amb motiu també del centena-
ri del seu nomenament com a
president de la Mancomunitat de
Catalunya en morir Enric Prat de
la Riba, el Museu d’Història de Ca-
talunya acollirà a Barcelona una
exposició cronològica sobre la tra-
jectòria de qui va ser també l’im-
pulsor de la recuperació del jaci-
ment arqueològic d’Empúries.

La commemoració a Girona
unes jornades pels dies  i  de
gener de  organitzades per la
seu gironina del Museu d’Arqueo-
logia de Catalunya. Titulades Els
Banys Àrabs de Girona i l’atracció
per l’estil moresc, aquestes jorna-
des d’estudi es faran al Col·legi
d’Arquitectes de Girona i posaran
a debat l’art «moresc», la restaura-

ció el moment actual d’un monu-
ment en la recuperació del qual
també van treballar els arquitec-
tes Jeroni Martorell i Emili Blanch. 

A més a més, el  de gener hi
haurà la representació teatral Puig
i Cadafalch, un croquis, amb guió
de Marc Rosich i amb l’actor Sergi
Mateu, a la Sala La Planeta.
Aquest acte correspondrà amb la
inauguració d'Escenaris .

Paral·lelament es portaran a
terme diverses visites guiades als
Banys Àrabs i també veuran la
llum publicacions com Els Banys
Àrabs, de Quaderns de la Revista
de Girona.

La presentació de l’any Puig i
Cadafalch es va fer ahir a Barcelo-
na i, paral·lelament, també a Gi-
rona en un acte als Banys Àrabs
que va comptar amb la participa-
ció de la consellera comarcal Ma-
ria Mercè Roca, la directora de do-
cumentació i activitats de la Fun-
dació Rafael Masó, Rosa M. Gil, i
el director de la secció gironina
del Museu d’Arqueologia de Ca-
talunya, Ramon Buxó. El Museu
d’Art de Girona també participa
en el centenari. 

L’Any Puig i Cadafalch evoca la igura
del recuperador dels Banys Àrabs
El programa inclou una exposició a la Casa Masó i unes jornades d’estudi al Col·legi d’Arquitectes

Rosa M. Gil, Ramon Buxó i Maria Mercè Roca. DdG

STRENES

Xavi Sarrià.

ACNBARCELONA

■ El Consell Executiu de ICOM-
Espanya (Comitè espanyol del
Consell Internacional de Museus)
ha assenyalat que «desaprova la
forma en la qual s'ha produït l'en-
trega dels béns» a Sixena, «mitjan-
çant la insòlita entrada policial a
altes hores de la matinada a un
museu que ofert la seva col·labo-
ració per aquesta entrega des del
primer moment». 

A través d'un comunicat,
ICOM-Espanya ha lamentat que
s'hagi produït una «utilització me-
diàtica i política» del trasllat de les
obres a Sixena «ins l'extrem de ser
convertits en bandera partidista o
partidària, relegant les certeses i
requeriments patrimonials i mu-
seístics a un pla secundari». 

D’altra banda, el president
d'Aragó, Javier Lambán, va acusar
ahir el govern espanyol del PP de
«deslleialtat» per la decisió de re-
córrer la decisió que obligava a
lliurar les  peces d'art de Sixena
que ins dilluns hi havia al Museu
de Lleida. Lambán demanarà una
reunió amb Rajoy per tractar so-
bre el tema.

El Consell
Internacional de
Museus critica la
forma del trasllat
de béns a Sixena


