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■ La reinterpretació dels pianos
de l'artista Sebi Subirós protago-
nitza la primera gran exposició de
l'any a l'Espai Tònic. La galeria de
Vulpellac inaugura aquest vespre
l'exposició Piano Solo, que mostra
la particular visió de l'artista sobre
l'instrument i els múltiples com-
ponents que el conformen com
les palanques, els martells, les cor-
des o les tecles. L'interès de Subi-
rós en l'instrument va més enllà
de l'apartat musical, sinó que atret
per les seves múltiples possibili-
tats en desgrana les peces i n’ex-
treu la mínima expressió.

A Piano Solo, és l’objecte en si

el que clama per a un nou llen-
guatge, més teatral i eminentment
visual.

No és el primer cop que Subirós
exposa a la galeria empordanesa.
La primera vegada va ser amb Art
en obres, una mostra col·lectiva
amb sis artistes de la comarca per
celebrar el primer any d’Espai Tò-
nic, i posteriorment, va venir El
Novio de la Mujer Barbuda. L’any
passat va presentar a la Sala Blan-
ca el seu Epistolari Secret, fet que
ens va permetre organitzar una vi-
sita guiada al seu nou taller de tre-
ball a Sarrià de Ter.

Piano Solo es podrà visitar fins
el  de maig. 
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Dues de les peces de Subirós que es poden veure a la mostra. ESPAI TÒNIC

Sebi Subirós
reinterpreta 
els pianos 
a Vulpellac
La galeria Espai Tònic inaugura aquest vespre
una mostra amb peces creades a partir 
dels elements que formen l’instrument 
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■ Les imatges de la resposta a la
sentència del Tribunal Suprem
són les protagonistes dels tres fi-
nalistes a la millor fotografia de
premsa dels premis Carles Rahola
de Comunicació Local, que s’en-
tregaran dijous vinent a l’Auditori
de Girona. David Borrat, per la fo-
tografia Tsunami –difosa per
l’agència Efe–; Carles Palacio, per
la sèrie La resposta i Glòria Sán-
chez per la imatge Spain, sit and
talksón els tres candidats de la ca-
tegoria. 

Pel que fa al millor treball infor-
matiu o divulgatiu en premsa, el
jurat ha escollit com a finalistes
dos reportatges de La República –
La lluna, un negoci astronòmic
d’Irene Casellas i Tragèdia en la
boira, de Miquel Riera– i A Cata-
lunya tenim una de les millors ca-
ques del món occidental, de David
de Montserrat publicat a La Mira. 

Opten al Premi Miquel Diumé
de Ràdio l’equip del programa Cas
tancat de Ràdio Olot; el delSuper-
matí de Ràdio Capital de l’Empor-
dà i el de la delegació a Girona de
Catalunya Ràdio per l’Especial
eleccions municipals.  

En l’apartat de televisió els tres
projectes candidats són el progra-
ma AtrapaMozzzquesde Televisió
de Girona i dos reportatges de
TV, Matar el monstre iEl Monstre
de Banyoles. 

Cassà Digital i el podcast diari
per Whatsapp del digital lasel-
va són els aspirants al guardó
de millor informació digital; la ca-
tegoria de millor projecte de co-
municació periodística ha quedat
deserta i el de millor iniciativa ins-
titucional ha recaigut en la Memò-
ria Institucional de l’any  de
l’Institut d’Assistència Sanitària
(IAS), que era l’únic treball pre-
sentat. 

Les imatges de la
resposta a la sentència
marquen els Rahola
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■El festival Sismògraf ja té oberta
la convocatòria de la cinquena
edició del Millor Públic.  Els esco-
llits veuran els principals especta-
cles del festival de dansa, acom-
panyats d’experts que els donaran
totes les claus per aprofundir en
els formats, llenguatges, gèneres i
estils. Durant tres dies, en aquest
taller hi haurà una jornada de for-
mació on es donaran idees per lle-
gir o resseguir els espectacles
triats; una activitat d’escriptura
col·laborativa sobre aquests es-
pectacles i una trobada amb al-
guns artistes del festival amb qui
compartir opinions. 

Per formar part del Millor Pú-
blic cal enviar una carta de moti-
vació al correu electrònic educa-
tiusescenics@olot.cat. És impres-
cindible tenir total disponibilitat
els dies ,  i  d’abril. 

Entre totes les peticions rebu-
des, l’organització del Sismògraf
escollirà el grup que conformarà
el Millor Públic . Participar-
hi té un cost de  euros i hi ha
temps per apuntar-se fins al  de
febrer. 

Olot busca el
Millor Públic per
gaudir a fons 
del festival
Sismògraf
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■ La Fundació Catalunya Cultura
presenta dilluns l’Impulsa Cultu-
ra , un programa de formació
i acompanyament gratuït a pro-
jectes culturals per desenvolupar
estratègia i atraure interès de fi-
nançament. D’aquest programa
se’n beneficien  projectes cul-
turals d’arreu del territori cada
any. La presentació serà a les  a
la Casa de Cultura de Girona.  

Presenten dilluns 
a Girona el programa
Impulsa Cultura 
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■ Bescanó estrenarà una Fira
d’Art Contemporani Emergent el
 de març, Face Bescanó, coinci-
dint amb la Fira de l’Embotit. Ja té
obertes les inscripcions i, entre
d’altres activitats, s’hi farà una vi-
sita guiada i una conferència del
periodista, gastrònom i crític d’art,
Jaume Fàbrega, col·laborador de
Diari de Girona. 

Impulsen una Fira
d’Art Contemporani
Emergent a Bescanó
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■ Bullit, The Handclappers, Lla-
cuna i Man Man Man actuaran en
la quarta edició del Ferrish Fest, el
festival ideat com a tribut al músic
saltenc Ferran Bonet, baixista de
Bullitt i Without. La cita, que se ce-
lebrarà a la sala La Mirona de Salt
dissabte , també comptarà amb
Malämmar, La Petite Mort i Tom
Hagan. 

El Ferrish Fest va nèixer el 
per homenatjar Bonet, mort el
, i fa dos anys va fer el ple dues
vegades a la Mirona. Aquest festi-
val sense ànim de lucre que im-
pulsen la seva família i amics tor-
na ara amb Bullit com a caps de
cartell, que retornen als escenaris

després d’un petit parèntesi. Els
acompanyaran Tom Hagan i The
Handclappers, dues bandes amb
membres de l’altre gran grup d’en
Ferran, Without. També hi actua-
ran Man Man Man i La Petite
Mort, dos grups alemanys corte-
sia el segell Saltamarges. Final-
ment, Llacuna i Malämmar aca-
baran d’arrodonir la jornada.  

A part de les actuacions musi-
cals, també hi haurà un estànd de
la plataforma Hardcore Hits Can-
cer, que s’encarrega d’ajudar aní-
micament i econòmicament a
malalts de càncer organitzant fes-
tes, concerts i venent merxandat-
ge. 

Dins la Mirona també s’hi ins-
tal·larà un skatepark i aquell qui
ho vulgui podrà patinar junta-
ment amb uns quants skaters
convidats. Es farà una skatejam i
hi haurà premis al best trick. 

Les entrades anticipades cos-
ten  euros i  a la taquilla. 

La Mirona acull dissabte
vinent la quarta edició 
del Ferrish Fest
Bullit, The Handclappers o
Tom Hagan són alguns dels
grups que participen en el
tribut al músic Ferran Bonet


