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Després d’haver dedicat
els dos primers volums de
la col·lecció La gent de Gi-
rona a Metges, clíniques i
hospitals (2016) i Hos-
tals, fondes i hotels
(2017), l’Editorial Gavar-
res en presenta ara el ter-
cer, Arquitectes i arqui-
tectura, que es presentarà
avui al Saló de Descans del
Teatre Municipal de Giro-
na (19 h). El llibre, escrit
en bona part per l’historia-
dor Valeri Pastrana, es
presentarà en un acte
obert a tothom en què par-
ticiparan l’alcaldessa de

Girona, Marta Madrenas;
el president de la Demar-
cació de Girona del Col-
legi d’Arquitectes de Ca-
talunya (COAC), Marc
Riera; el professor d’his-
tòria contemporània de
la UdG Joaquim M.
Puigvert i el director de
Gavarres, Àngel Ma-
drià. Arquitectes i ar-
quitectura, subtitulat
Dels mestres d’obres
als professionals que
han projectat i cons-
truït Girona al llarg del
temps, s’ha editat amb el
suport de l’Ajuntament i la
col·laboració del COAC.
Prologat per Madrenas,
aquest llibre de 224 pàgi-

nes s’obre amb una in-
troducció de la doctora en
història contemporània i
tècnica de la Fundació Ra-
fael Masó, Rosa M. Gil
Tort. A la primera part del

llibre, Pastrana, que
treballa com arxiver
autònom al COAC i al-
tres institucions, expli-
ca tot allò que envolta la
trajectòria vital i pro-
fessional de l’arquitec-
te: la seva formació, les
agrupacions institucio-
nals, l’exercici de la pro-
fessió, etc. En els darrers
capítols, Pastrana fa un
recorregut per les obres
dels arquitectes i per
l’evolució de la ciutat al
llarg dels segles. Tres dels
capítols esta signats per
l’historiador Eduard Abe-
lenda, que a partir de la be-
ca Francesc Eiximenis ha
investigat la construcció

de l’Eixample de Girona.
En aquesta primera part
s’inclouen els perfils histò-
rics de destacats arquitec-
tes gironins, de Josep Es-
teve Corredor i Rafael Ma-
só fins a Emili Blanch i Ig-
nasi Bosch. A més, Mar
Camps, Maria Garcia, Jor-
di Nierga, Josep Pastells,
Guillem Saló i Sònia Tu-
bert han entrevistat dotze
arquitectes amb una llar-
ga trajectòria.

Les fotografies de Rafel
Bosch complementen les
nombroses imatges histò-
riques, procedents sobre-
tot del CRDI de l’Ajunta-
ment de Girona i de l’Ar-
xiu Històric del COAC. ■

Xavier Castillón
GIRONA

Construint Girona
L’Editorial Gavarres presenta avui al Teatre Municipal el tercer
llibre de la col·lecció La gent de Girona, ‘Arquitectes i arquitectura’

Obres del porticat de la plaça de l’Assumpció de Sant Narcís (1949) i reconstrucció del campanar de Santa Susanna del Mercadal (1925) ■ A.D. / V. FARGNOLI (CRDI)

Les Neddermann, a
Caldes i Sant Joan
de les Abadesses
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La Casa de Cultura
inaugura avui la
10a Biennal d’Art
La Casa de Cultura de la Di-
putació de Girona inaugura
aquest vespre l’exposició de
les obres seleccionades a la
desena edició de la Biennal
d’Art de Girona (19 h), que es
podrà visitar fins al 22 de fe-
brer. A la mostra, s’hi podrà
veure l’obra guanyadora, la vi-
deoinstal·lació multimèdia In
Limbus Melita, de l’artista Ro
Caminal, i les altres deu peces
seleccionades d’aquesta con-
vocatòria, creades per Albert
Gironès, Marla Jacarilla, Llo-
renç Ugas, Jordi Mitjà, Irene
Visa, Simon Contra, Azahara
Cerezo, Jordi Morell, Xavi Bo-
vé i Isabel Banal. A més,
aquesta desena edició inclou
també una mostra retrospec-
tiva dels primers premis de
les edicions anteriors, inclosos
també en una edició especial
del catàleg de l’exposició, amb
textos dels crítics d’art Imma
Prieto i Eudald Camps. ■ X.C.

Les germanes Judit i Meritxell
Neddermann oferiran a les
comarques gironines dos dels
concerts de presentació del
seu primer disc conjunt, Pre-
sent (Satélite K), que inclou
relectures de nadales de sem-
pre i també una peça original,
a partir d’un poema de Salva-
dor Espriu. Les Neddermann
actuaran aquest dissabte, 14
de desembre, al SAT-Teatre
Centre de Sant Joan de les
Abadesses, dins el seu 2n Ci-
cle de Tardor (21 h, 15 euros).
El dilluns 30 de desembre
també participaran en el con-
cert de Nadal de PGA Catalu-
nya Resort, a l’Hotel Camiral
de Caldes de Malavella (19 h,
30 euros) en un programa do-
ble compartit amb la cantant i
pianista Miriam Luna. ■ X.C.


