
EL PUNT AVUI
DIJOUS, 11 DE FEBRER DEL 201620 | Comarques Gironines | CULTURA I ESPECTACLES

11
81

54
-1

12
98

63
®

Casino Peralada ha organitzat
un nou cicle de sopars espec-
tacle Tributes Shows, en què
participaran alguns dels mi-
llors grups internacionals que
homenatgen artistes com ara
Elvis, The Beatles i The Rolling
Stones. El divendres 11 de
març hi actuarà The Rolling
Stones Live Tribute Concert,
una banda formada fa 25
anys i lloada pel mateix Mick
Jagger. El 15 d’abril tindrà lloc
un espectacle inspirat en la
música del film Dirty Dancing,
i el 6 de maig actuarà Manolo,
excantant del grup francès de
rumba Chico & The Gypsies.
Beatles The Fab 4, el 23 de ju-
ny; James Brown Experience,
el 23 de setembre, i Fantastic
Elvis Tribute Show, el 23 de
novembre, completen aques-
ta programació. ■ X.C.

Ran Ran Ran presenta avui les
cançons del seu primer disc,
un àlbum de títol homònim
editat a final del 2015, al bar
Ateneu de Banyoles (21 h,
gratuït). Ran Ran Ran sorgeix
de la dissolució de Tired Hip-
po, i el seu segell sonor és un
folk postmodern i crepuscular
que s’acosta a l’electrònica.
Darrere de Ran Ran Ran hi ha
l’escriptor Ferran Baucells
(guitarra, veu, iPad i harmòni-
ca), capaç de ser obscur i llu-
minós, i Jordi Farreras (bateria
i percussió, també amb
Kitsch), que dóna el contra-
punt rítmic. Les 15 peces del
disc recullen la trajectòria del
duet i segueixen la pista de la
poesia de Josep Baucells
(1862-1926) –avantpassat del
líder de Ran Ran Ran– com la
cançó Més brots. ■ G.B.
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El saxofonista gironí Vernau
Mier ha impulsat, des de l’Es-
cola de Música de Sant Gre-
gori, la primera edició del pro-
jecte Barcelona-Istanbul Jazz
Connection, que ha propiciat
la trobada entre músics cata-
lans i turcs en tres concerts, a
Istanbul, Girona i Terrassa.
Aquesta nit actuen al Sunset
Jazz Club de Girona Aysegül i
Nezih Yesilnil, cantant i con-
trabaixista de llarga trajectò-
ria, amb el trio de Vernau Mier,
que completen Joan Casares
a la bateria i Roger Santacana
al piano (22 h, 5 euros). ■ X.C.

Seguint els processos ar-
tístics de Pilsen Derivas i
Poemas tonales de edifi-
cios, Amanda Gutiérrez
(Ciutat de Mèxic, 1978)
vol continuar aplicant l’ex-
periència de col·laborar
amb una comunitat que
pertany a un espai en par-
ticular per portar a terme
el projecte Quan els edifi-
cis parlen: un projecte de
narrativa col·lectiva, que
ha endegat a Girona com a
guanyadora de la beca de
residència al Bòlit del pro-
grama europeu i trans-
fronterer ETAC. Pretén,
com ella mateixa explica,
crear el diàleg amb enti-
tats locals, col·lectius ar-
tístics, organitzacions i
persones individuals, inte-
ressats a aportar la seva
pròpia visió de la ciutat,
amb la finalitat d’ampliar
l’espectre analític i de nar-
rativa urbanística de Giro-
na.

L’artista mexicana, que
fa catorze anys que treba-
lla a Chicago, especialitza-
da a parlar de temes com
ara la immigració, el pai-
satge i el turisme a les se-
ves obres, es mostra entu-
siasmada per la resposta
“increïble” que s’ha trobat
quan tot just fa una setma-
na que està instal·lada.
“He notat que els resi-
dents tenen moltes ganes
d’explicar el seu punt de
vista i d’opinar sobre el
model de ciutat que vol-

drien”, remarca. Malgrat
això, fa una crida perquè
tothom aquell qui ho vul-
gui s’adreci a ella mitjan-
çant el centre d’art con-
temporani Bòlit, perquè
no amaga que el que vol és
tenir el ventall d’edat, de
gènere i de classe social
més ampli i variat possi-
ble.

Té clar que es presenta
com a turista i que, com a
tal, sense lligams, vincles
afectius i prejudicis, té la
mirada transparent i més
objectiva del forà envers la
urbs que visita. “Observo
la ciutat com a laboratori
obert i com a ens viu que
és”, explica. En realitat,
creu que l’art no té l’obliga-
ció d’atorgar solucions, si-

nó de facilitar estratègies
i, en el seu cas, motivar el
diàleg.

Durant el procés de re-
sidència, que acabarà a fi-
nal de març, l’artista reco-
llirà les converses i les opi-
nions crítiques o positives
dels residents partici-
pants, mentre paral·lela-
ment realitzarà pràcti-
ques artístiques, mitjan-
çant ready mades (fets de
fotografia, vídeo, sons i
mapes), que exposarà a la
culminació de tot el pro-
cés.

Itineraris
La seva concepció d’estudi
obert, basat a nodrir-se
dels processos col·lectius,
fa que Amanda Gutiérrez i

el Bòlit hagin convocat dos
itineraris participatius
–que l’artista defineix com
a “derives”– pels dissabtes
20 i 27 de febrer. En la pri-
mera, que partirà del Bòlit
Sant Nicolau per travessar
la ciutat fins al barri de
Sant Narcís, avança que
serà una “caminada sono-
ra”, en el sentit que establi-
rà una observació sonora
del paisatge per detectar
les fronteres acústiques
que té tota àrea urbana.
Pel camí també enregis-
trarà converses perquè,
com que ja té experiència
amb aquestes trobades,
sap que es generen rela-
cions i experiències col-
lectives efímeres. Per a la
segona, la sortida resse-

guirà el call jueu i establirà
el recorregut fins a Santa
Eugènia, i en aquest cas
l’artista aprofitarà per fer
una recollida de residus
urbans –des de burilles a
pedres o el que sigui– que
l’ajudin a analitzar els hà-
bits i el consum dels habi-
tants de la ciutat. A final de
març té previst concloure
el seu estudi amb una per-
fomance final, que tindrà
lloc a la muralla, “com a ob-
servatori urbà i metàfora
d’allò que no aconseguim
veure com a turistes”.

L’artista diu que el seu
objectiu més ambiciós és
que quan ella se’n vagi el
diàleg continuï i, fins i tot,
que creixi. “Això seria
ideal”, confessa. ■

Jordi Camps i Linnell
GIRONA

Una artista anima el diàleg
sobre el model de ciutat
a La mexicana Amanda Gutiérrez desenvolupa un projecte de narrativa col·lectiva amb què
convida els gironins a aportar la seva visió urbanística a És l’artista resident i becada al Bòlit

L’artista Amanda Gutiérrez assenyala un mapa de Girona, ahir en el seu estudi, instal·lat a La Mercè ■ MANEL LLADÓ

Una vintena de persones con-
vocades per Marea Roja es va
concentrar ahir al Pont d’en
Gómez de Girona per dema-
nar la llibertat dels dos tite-
llaires detinguts a Madrid el
cap de setmana per enalti-
ment del terrorisme. Els con-
centrats van llegir un mani-
fest i van fer crides en contra
de l’anomenada llei mordas-
sa. ■ MAREA ROJA (FOTO)
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Concentració
en suport dels
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