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Notícies i Actualitat 
El llibre 'Dalí: escriptura i pensament' es va presentar sota la cúpula del Teatre-Museu Dalí 

 
 

L’acte el va organitzar la Catedra Ferrater Mora de  Pensament Contemporani de la UdG.  
El passat dimarts, sota la cúpula geodèsica del Teatre-Museu Dalí de Figueres, va tenir lloc la 
presentació del llibre “Dalí: escriptura i pensament” organitzada per la a Catedra Ferrater Mora 
de Pensament Contemporani de la Universitat de Girona. 

En l’acte hi varen participar, Marta Felip, Alcaldessa de Figueres, Montse Aguer, directora els 
museus de la Fundació Gala i Salvador Dalí; Lucia Moni, coordinadora del Centre d’estudis 
Dalinians i coautora del llibre i Joan Vergés Gifra, Director de la Catedra Ferrater Mora. 

La faceta de Dalí que s’aborda en aquest llibre és la de l’artista que escriu i que llegeix. Ens 
interessa el Dalí que s’ocupa del pensament, la ciència, la filosofia. No és la seva cara més 
coneguda. Però no hi ha dubte que és un dels aspectes fonamentals de l’obra daliniana. El 
mateix Dalí va confessar una vegada que el seu pare el considerava millor escriptor que no pas 
pintor. A la qual cosa afegí: «... i segurament és veritat perquè els pintors són molt rucs en 
general, en canvi els escriptors són molt més intel·ligents». 

Segons es diu sovint, hi ha dos tipus de pintors: els que segueixen la dita d’Isidre Nonell i, per 
tant, pinten i prou; i els que segueixen la de Leonardo i consideren que l’art és quelcom mental. 
Dalí pertany a la segona categoria. La xerrada-presentació va congregar un bon nombre 
d’assistents que varen seguir amb interès les diferents intervencions que varen tenir lloc. 
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L’escriptora i periodista Car-

El Teatre Museu Dalí no po-

men Amorós, que resideix bona 
part de l’any a Llers presenta la 
novel·la Ales de Vidre. Serà di-
vendres, 17 de març a les 20 h a 
l’hotel Empordà, conegut com 
a Motel. La presentació anirà a 
càrrec de Jaume Subirós, i hi in-
tervindran l’editor, Jordi Cas-
telló, d’Stonberg Editorial, i la 
mateixa autora. Ales de vidre, 
que és com diu a la nota preli-
minar, una obra de ficció i no 
pas una autobiografia. 

ALES DE VIDRE. Escrita en prime-
ra persona, la protagonista, una 
periodista amb una vida que és 
com la de qualsevol altra perso-
na: té una feina inestable, pro-
blemes de diners, relacions difí-
cils amb els homes i ha arribat a 
la crisi dels quaranta anys sen-
se saber què vol ser quan sigui 
gran.n

dia ser millor escenari per a la 
presentació del llibre Dalí: es-
criptura i pensament. Es farà el 
14 de març, a les 19 h. La presen-
tació comptarà amb la presèn-
cia de l’alcaldessa de Figueres, 
Marta Felip; la directora dels 
museus de la Fundació, Montse 
Aguer; la coordinadora del Cen-
tre d’Estudis Dalinians, Lucia 
Moni, i el director de Càtedra 
Ferrater Mora, Joan Vergés.n
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pRESEntAcIó. 17 de MARç

LItERAtuRA. dAliniAnA

Y
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Carmen Amorós 
presenta el seu 
darrer treball 
literàri al Motel 

Presenten un 
llibre sobre el 
pensament i la 
ciència de Dalí 

El Bar Lizzard de Figueres va 
acollir la presentació de la jove 
banda rock empordanès, The 
Peets. Divendres passat el local 
del centre de la ciutat va quedar 
petit durant el primer concert 
del grup musical. Els seus com-
ponens són joves, tenen entre 14 
i 17 anys i fan versions de bandes 
mítiques del rock com  ara Green 

Redacciól fIguERES  

nn

Day, Red Hot Chilly Peppers o els 
mateixos AC/DC. 
Tot i la curta edat dels músics, la 
banda practica un estil de rock 
contundent i podria convertir-se 
en la jove promesa del rock em-
pordanès.The Peets està com-
posta per Oriol Darnés (veu i gui-
tarres), Marc Salellas (guitarra 
solista), Marc Palet (guitarra rít-
mica), Guillem Deu (baix) i Joan 
Gañan (bateria).n

The Peets, la nova promesa 
del rock a l’Alt Empordà

múSIcA. neix un gRup de MúsicA A lA coMARcAY

the peets. La banda fa versions dels clàssics del rock com ara AC/DC HORA NOVA

Thaís Gómez és l’autora de 
la biografia del pintor J. Martí-
nez Lozano i presentarà la seva 
novel·la el pròxim dissabte, 18 
de març, a les 12.30 h a la Casa de 
Cultura de Llançà. L’acte comp-
tarà amb la presència de l’alcal-
de del municipi i president de la 
Diputació de Girona, Pere Vila. 
Viure per pintar. J. Martínez Lo-
zano (esbós d’un artista) és un 
llibre biogràfic que relata i docu-
menta la vida d’una persona que 
va dedicar-se sempre a la pintu-
ra. L’autor va ser un pintor mar-
cat de ben petit per la mort de la 
seva mare i per la difícil situació 
que vivia el país. En tot moment 
va tenir clar que la seva vocació 
era la pintura i de jove va mar-
xar de casa per poder complir el 
seu somni. Fruit del seu caràc-
ter i l’autoexigència, no va parar 
de treballar i aprendre dels seus 
mestres, Domingo Soler, Ra-
mon Sanvisens, Ramon Reig o  
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Guisseppe Cherubini, entre al-
tres, per tal d’evolucionar la se-
va obra. 
Amb uns inicis més centrat en 
el paisatgisme o figurativisme 
més clàssic, l’artista cada vegada 
aprofundeix més en el color i la 
llum, sense deixar d’un costat la 
composició, la tècnica del dibuix 
o la perspectiva, J. Martínez Lo-
zano acaba evolucionant la seva 
obra cap al postipressionisme i 
en alguns moments fregant els 
límits de l’abstracció, però sense 
acabar-hi d’entrar o sentir-s’hi 
còmode. 
Tot i que era coneguda la seva 
passió per l’aquarel·la, tècnica de 
què crea a Llançà el primer Mu-
seu de l’Aquarel·la de l’Estat.n 

Llançà presenta la 
biografia del pintor J. 
Martínez Lozano 

LItERAtuRA. pResentAció A lA cAsA de cultuRAY

lA pResentAció es fARà 
divendRes, 17 de MARç, A 
les 12.30 h A llAnçà

LA DAtAY

L’artista Elena Kudryashova 

La galeria d’art El Claustre, si-

ha volgut manifestar la seva es-
tima pel poble de Roses aportant 
al consistori una pintura inspira-
da en els pescadors del municipi. 
Peixos de mar és el títol que Ku-
dryashova ha donat a la seva obra 
,  que serà exposada al públic prò-
ximament. L’alcaldessa de Ro-
ses, Montse Mindan, i l’autora del 
quadre van signar el document 

tuada a la Rambla de Figueres, ha 
inaugurat una exposició d’obres 
d’alumnes i professors de la Bar-
celona Academy of Art.
La Barcelona Academy of Art, di-
rigida pel jove artista Jordi Díaz,  
és una escola d’alta especialit-
zació dedicada a l’ensenyament 
del dibuix, la pintura, l’escultu-
ra i l’art digital amb un pla d’es-
tudis complet i mètodes d’ense-
nyament derivats de la tradició 
clàssicorealista. Es tracta d’una 
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Roses rep un quadre 
inspirat en els pescadors 

La Barcelona Academy of Art 
exposa a la ciutat de Figueres

pIntuRA. donAtiu peR l’estiMA Al poble costAneR

ARt. A lA gAleRiA el clAustRe

Y

Y

de donació d’aquesta obra a favor 
del poble de Roses. Es tracta d’un 
oli sobre tela de 60 x 73 cm.
L’artista russa va començar a pin-
tar les llegendes, els símbols i les 
tradicions de Catalunya, on viu 
des de fa setze anys. Establer-
ta més tard a l’Alt Empordà, con-
cretament a Vilajuïga, no ha dei-
xat d’experimentar amb tota me-
na de materials, sigui ceràmica, 
fusta i or, i amb tota mena de tre-
balls. n

metodologia originada en el Re-
naixement, i reviscuda pels prin-
cipals ateliers realistes acadè-
mics de finals del segle XIX. 

ActIVItAtS gRAtuÏtES. Durant 
les dates de l’exposició es faran 
diversos tallers formatius. Per 
exemple, dissabte, 18 de març, es 
farà una Demostració de pintura 
al natural amb Sofía Zuluaga Bo-
tero. I dissabte, 25 de març, a les 
18 h, es farà un taller pràctic amb 
model del natural a càrrec de Raf-
faella Freyre. Cal confirmar l’as-
sistència a la galeria.  

eLeNA kuDryAshovA. L’artista empra diferents disciplines i materials

gALeriA D’Art. L’espai expositiu està situat a la rambla de Figueres

AJ.DE ROSES

EL CLAUSTRE
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