EL PUNT (GIRONA)

11/10/07

GIRONA
Prensa: Diaria
Tirada:
18.367 Ejemplares
Difusión: 15.387 Ejemplares
Página: 60
Sección: LOCAL - REGIONAL

Impresión: Blanco y Negro

Documento: 1/1

Cód: 15736120

Informació generada per:

EL TEMPS

27/11/07

VALENCIA
Premsa:
Tirada:
Difusió:

Setmanal (Dilluns)
Sense dades OJD
Sense dades OJD
Pàgina: 18

Secció:

Impressió: Color

Document: 1/1

Cód: 16600378

C ULT UR A - ESPECTAC LES

EL PUNT | Divendres, 16 de novembre del 2007

41
«L’escriptura de
les dones», a les
llibreries El Cucut
i Carlemany

La Càtedra Ferrater
Mora reivindica
l’excepció de Nicol
Un simposi celebra el seu centenari
XAVIER CASTILLÓN / Girona

És cert que aquest any es compleix el centenari del naixement d’Eduard Nicol, però com va dir ahir Josep Maria
Terricabras a la inauguració del simposi que li dedica la
UdG, qualsevol excusa és bona per difondre la figura i
l’obra d’aquest filòsof català exiliat a Mèxic i aquí gairebé oblidat, que sempre va voler «ser l’excepció».
●

La vídua de Nicol, Alicia,
va participar ahir al matí, a
la sala de graus de la Facultat de Lletres de la
UdG, en la inauguració del
simposi internacional que
la Càtedra Ferrater Mora
ha dedicat a La filosofia
d’Eduard
Nicol
(1907-1990). Recordant
unes paraules del seu marit
sobre el destí dels pobles i

el problema de convivència, tan vigents ara com el
1941, quan van ser escrites
(«La cultura és l’essència
mateixa dels pobles com el
nostre»), Alicia Nicol va
dir de Catalunya: «Aquest
país va pel camí que li correspon, com a poble petit
però amb un magnífic
avenç cultural que ha de
seguir mantenint, perquè

El Gremi de
Llibreters de Barcelona
i Catalunya ha organitzat un altre any el cicle
de lectures D’Ulisses a
Ulisses, en 24 llibreries
d’arreu del país, amb el
títol L’escriptura de les
dones. Avui a la llibreria Carlemany de Girona (19.30 h) Maite Manau i Jaume Pallàs dialogaran sobre la novella de la nord-americana
Helene Hanff 84, Charing Cross Road, traduïda per Puri Gómez,
també present a l’acte. I
a El Cucut de Torroella
de Montgrí (20.30 h), la
mestra Dolors Bassa
parlarà amb l’escriptora Judit Pujadó sobre el
món femení en la seva
obra. / A. HERNÁNDEZ
● Girona.

D’esquerra a dreta, Roberto González, José Luis Abellán, Ricardo Horneffer, Guadalupe Olivares, Alicia Nicol, Anna Maria Geli i Josep Maria Terricabras. / LLUÍS SERRAT

crec que aquesta és la força de Catalunya i dels seus
filòsofs.» Acompanyada a
la taula pel director de la
càtedra, Josep Maria Terricabras, i la rectora de la
UdG, Anna Maria Geli,
Alicia Nicol va destacar
que el seu marit tenia «una

visió filosòfica molt avançada al seu temps». Per a
Terricabras, la seva càtedra completa amb Nicol la
tripleta de grans filòsofs
catalans exiliats, després
dels simposis dedicats a
Josep Ferrater Mora i Joaquim Xirau. Tot seguit, Jo-

sé Luis Abellán va oferir la
xerrada inaugural –substituint Miquel Siguan, que
intervindrà avui en la segona i última jornada del
simposi– en la qual va definir Nicol com «un far
aïllat», al marge de qualsevol moviment o tendència.

PUBLICITAT

Joan Oliver, amb la maqueta de la peça premiada.

E.V. / Banyoles

L’artista banyolí Joan
Oliver (Mata, Porqueres,
1963) ha guanyat el I Concurs d’Escultura a l’Aire
Lliure d’Alcaracejos (Còrdova) amb el projecte d’un
bloc cúbic de 2,40 metres
trencat per una estreta
obertura que simbolitza el
passadís per on els antics
miners de la zona lluitaven
cada dia per la supervivència. La peça, premiada
amb 3.000 euros, serà collocada en un espai públic
d’exposició permanent del
municipi cordovès que reunirà, amb el temps, altres
obres destinades a recuperar la memòria històrica de
la comarca, essencialment
rural, de Los Pedroches.
Atenent-se a aquest requeriment d’identificació de
l’escultura amb l’art, el
●

paisatge i la història del
lloc, Joan Oliver ha plantejat la seva maqueta com un
homenatge als antics miners que treballaven a la
comarca. L’escultura, realitzada amb ferro corten i
pedra, simbolitza un bloc
de matèria extret de les
profunditats de la terra, on
només un passadís estret
evoca la intervenció i la
presència humanes, explica l’artista. Dins el túnel,
que reflecteix el camí del
treball però també «el de la
fam i la supervivència»,
diu Oliver, el visitant, però, pot descobrir-hi tresors
amagats: peces de plom i
coure, els minerals que
més abunden a la zona,
que ressalten la noblesa de
la peça i la poesia cromàtica dels materials naturals
que la componen.

111224-842229J

L’escultor Joan Oliver
concep un túnel per a la
supervivència en record
dels miners cordovesos

