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e el musical’. El Teatre Gaudí de
lona presenta a partir del 15 de
mbre l’espectacle Carrie El Musiasat en la popular novel·la de
en King. Aquest musical, que es
der veure per primer cop a Broadany 1988, viu la seva estrena a
t el pròxim dijous. Ferran Guiu diun repartiment liderat per Georewart i Raquel Jezequel (Carrie
) i Muntsa Rius i Anna Valldeneu
areth White).
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MÚSICA
I CINEMA DE
CIÈNCIA-FICCIÓ

‘ON TOUR’

Proposta: Concert de
l’Orquestra Simfònica
del Vallès (OSV).
On: Palau de la Música
Catalana (Palau de la
Música, 4).
Quan: Dissabte 17
de novembre
(18.30 hores).
Pàgina web:
palaumusica.cat.

Proposta: Festa dels
Súpers itinerant.

‘Una galàxia de músiques’. Les bandes
sonores de les principals pel·lícules de
ciència-ficció són el material amb què
l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV)
proposa el concert simfònic Una galàxia
de músiques divendres 16 al Teatre La
Faràndula de Sabadell i dissabte 17 al
Palau de la Música. En aquesta actuació
anual, l’OSV uneix cinema i música amb
un repertori de films com Jurassic Park,
ET, Star Wars, El Planeta dels Simis,
Alien i Star Trek.

On: Tarraco Arena
Plaça de Tarragona.
Quan: 17 de novembre.
Preu: invitacions per
avançat a través del
web del Super3:
super3.cat.
Pàgina web:
www.ccma.cat.
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ART

10 imprescindibles del festival Loop
Més de 60 sales de Barcelona, entre galeries, museus i altres espais, exposen peces de videoart
amb motiu de la fira que se celebrarà del 22 al 25 de novembre. En destaquem deu propostes
ANTONI RIBAS TUR ❊ BARCELONA
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En temps de
migracions

Kentridge i
Shakespeare

Un fluorescent dins
el Modernisme

Els vídeos de Merce
Cunningham

Las calma total del
fons de l’oceà

Una crida contra
l’explotació

ÀNGELS BARCELONA-ESPAI 2

CERCLE DEL LICEU

MNAC

PAVELLÓ MIES VAN DER ROHE

ROCÍO SANTA CRUZ

LA CAPELLA

En la línia crítica i política de
les seves exposicions, la
col·lectiva que la galeria
Àngels Barcelona presenta
al seu segon espai al carrer
dels Àngels aborda una
problemàtica global de plena actualitat: els desplaçaments forçats i les migracions. “Els murs, les fronteres, el dret d’asil i la nacionalitat són qüestions
fonamentals per descodificar el món on vivim”, es pot
llegir a la presentació de la
mostra, titulada All the
beauty in the world [Tota la
bellesa del món]. Les obres
exposades de Daniel G. Andújar, Isaías Griñolo, Elena
Mazzi, Daniela Ortiz, Oliver
Ressler i Zanny Begg tracten qüestions com la democràcia, la ciutadania universal i els cossos de l’economia global, i el que tenen de
característic és que fan servir filmacions trobades, documentals, perfomances i
realitats ficcionades. Fins
al dia 23.

El Loop col·labora per primera vegada amb la col·leccionista veneçolana Tanya
Capriles i porta a Barcelona
una obra d’un gran nom internacional: William Kentridge. La ubicació de l’obra
també és de luxe: el Cercle
del Liceu. L’obra porta per
títol Sonets i consisteix en
el vídeo d’un llibre amb les
pàgines editades seguint el
ritme i el so del sonet 18 de
Shakespeare. L’origen de la
peça es remunta a les proves de color que Kentridge
va fer per a un muntatge de
l’òpera Lulu. Fins al dia 26.

El diàleg de les col·leccions
del MNAC amb obres de videoart durant el Loop segueix provocant sorpreses:
la col·laboració del festival
i el museu estarà ubicada
entre pintures modernistes. En diàleg amb l’obra de
Joaquim Mir i altres artistes, un vídeo d’Ignasi Aballí
o un fluorescent que fa
pampallugues, titulat Visió I, vol fer que el públic
prengui consciència de la
importància de la llum com
una qüestió central per als
artistes al llarg de la història. La peça també representa la col·lisió de l’art
conceptual i la tradició i
l’entrada al museu d’un objecte corrent. Fins al dia 25.

Amb motiu del centenari
del coreògraf Merce Cunningham, el Pavelló Mies
van der Rohe exposa les
peces de vídeo fetes al
llarg de més de 40 anys
amb artistes com John Cage, David Tudor i Robert
Rauschenberg. Per a Cunningham eren una eina per
explorar el moviment. Fins
al dia 25.

A Hadal, Lois Patiño explora els aspectes sensorials
del món submarí. Hadal és
el nom que rep la zona dels
oceans encara més profundes que les fosses abissals,
i per a l’artista és un lloc de
contemplació i instrospecció profunda. Des de divendres fins al 5 de gener.

La Capella participa en el
festival amb Em sé arrapats al coll els tentacles del
pop, una mostra col·lectiva
que fa una crida a les pràctiques disruptives. En contra d’una lògica productivista aclaparadora que no
respecta els límits entre la
vida laboral i la personal,
les obres de Carmen Nogueira, Aitziber Olaskoaga,
Cecilia Barriga, Francesca
Llopis, Diego del Pozo Barriuso i Eugènia Balcells reivindiquen la imaginació i
nocions com la interdependència, la vulnerabilitat, els
llocs de trobada i els recers.
Fins al dia 22.
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La Ricarda, un lloc
per somiar
COL·LEGI D’ARQUITECTES

L’artista Bea Sarrias i Morrosko Vila-San-Juan proposen descobrir la casa d’Antonio Bonet Castellana anomenada La Ricarda a través
de la mirada de dues nenes,
la Manuela i la Luz. Des
d’aquesta perspectiva, la
casa apareix com un lloc de
somni i sorpreses on es pot
viure aïllat de la resta del
món. Fins al dia 22.
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Art Barcelona organitza rutes
per galeries divendres i dissabte
a Ciutat Vella i l’Eixample

08
Minimalisme i la
Ruta del Bakalao
FUNDACIÓ JOAN MIRÓ

Després d’exposar l’obra a
l’Espai 13, ara la Fundació
Joan Miró presenta el vídeo
amb què Fito Conesa va documentar la creació d’una
peça musical amb la col·laboració del portuguès Miguel Leiria i el Cor Jove de
l’Orfeó Català, dirigit per
Esteve Nabona. A més, Conesa posa aquesta història
en paral·lel a un viatge pels
llocs emblemàtics de la Ruta del Bakalao i les ruïnes
que n’han quedat. Evoca així el moment en què “el
minimalisme musical es va
colar a les pistes de ball i es
va fondre amb l’experiència transcendent del viatge”. Fins al dia 25.
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Dones iraquianes
exiliades
ESPAI VOLART

Un conversa encadenada
entre institucions: el Loop
dialoga amb les obres de la
col·lecció DKV exposades a
l’espai Volart amb una peça
d’Isabel Rocamora sobre
l’exili de les dones. Les protagonistes d’Horizon of
exile estan inspirades en
les dones iraquianes refugiades i creuen un desert,
en un temps en suspens.
Fins al dia 22.
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Els fruits d’un taller
d’artistes

08

TECLA SALA

L’exposició recull els fruits
d’un taller de Matteo Guidi i
Mireia Sallarès, Leonardo
Esteban Montes, Victoria
Ávila Sánchez, Iván Cejalvo
Martí, Fabiana Rocio Ortega i Iliane Caparrós Àvila.
Fins al dia 25.
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Les peces exposades aborden
des de les migracions i l’exili
fins al silenci del fons de l’oceà
02
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MÚSICA

Eduard Costa
deixarà Els Amics
de les Arts
El músic banyolí Eduard Costa, un dels quatre membres
fundadors d’Els Amics de les
Arts, deixarà el grup quan
acabi la gira d’Un estrany poder, per posar en marxa altres
projectes. Així ho va anunciar
el grup dilluns a Instagram:
“Avui us volíem dir que, quan
s’acabi aquesta gira, l’Eduard
deixarà el grup i començarà
una nova aventura musical a
la qual dedicarà tots els seus
esforços i il·lusions. Han estat
tretze anys de camí, més de
mig miler de concerts i un bon
grapat d’experiències compartides que no canviem per
res del món i que han fet realitat aquell vell somni de quatre
companys de pis. Et desitgem
molta sort, Eduard. Gràcies
per tots els bons moments i
que no pari la música!” L’últim
concert de Costa amb Els
Amics de les Arts serà el
Symphonic Project, que tindrà lloc el 23 de novembre al
Palau de la Música. ■ X.C.
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RECITAL ●El baríton i la soprano fan un segon recital després de l’èxit de l’any passat

Lluís Sintes i Alícia Ferrer, retorn
de sarsuela al Teatre Principal
*TBBD1POTEF3PTB

Va ser tan gran l’acollida que va
tenir, el juliol de l’any passat, el
recital «Va de sarsuela» amb Lluís
Sintes i Alícia Ferrer, que els cantants han acceptat la proposta
d’un nou espectacle, aquest dissabte, produït novament pel mateix Teatre Principal, sota el títol
continuista «Va de sarsuela 2».
La sala maonesa serà testimoni
del recital de la parella que formen
la soprano valenciana i el baríton
maonès, i així com l’any passat
van estar acompanyats al piano
per Pau Damià Riera, en aquesta
ocasió actuaran juntament amb el
jove Èric Varas. Un pianista que el
mes passat ja va protagonitzar un
dels concerts del Cicle d’Octubre
de Joventuts Musicals de Maó. 
Aquest és un espectacle que
sorgeix a iniciativa del ‘Principal’, a partir de fragments famosos de sarsuela.
Ferrer i Sintes es tornen a reunir damunt l’escenari per interpretar peces prou conegudes pel

públic. El repertori inclourà un
bloc dedicat a «La canción del olvido», una obra de sobres coneguda pel baríton menorquí, ja que
ara es compleixen els 40 anys del
seu debut a l’Orfeó Maonès, precisament amb aquesta sarsuela.
Al programa hi haurà altres
obres, com «La tabernera del
puerto», «La revoltosa», «Maravilla» o l’opereta «La viuda alegre», títol que, com recorda Sintes, «era present entre el repertori
de les antigues companyies de
sarsuela que recorrien la geografia espanyola».
En aquesta vetllada es podrà escoltar també «Es tresor d’Albranca», de Deseado Mercadal. De la
mateixa manera, els artistes cantaran fragments i duets d’aquestes
obres, però també hi haurà escenes dialogades acompanyades de
projeccions de fotografies i combinant amb attrezzo i vestuari.
&MTBSUJTUFT
Alícia Ferrer resideix a Barcelona.
El seu debut operístic va ser fent

"SUJTUFT +VTUVONFTEFTQSÈTEIBWFSEFCVUBUB.FOPSDB ®SJD7B
SBTIJUPSOBQFSBDPNQBOZBSBMBTPQSBOP"MÌDJB'FSSFSJFMCBSÌUPO
-MVÌT4JOUFT+VOUTPGFSJSBOBM5FBUSF1SJODJQBMVOSFQFSUPSJGPSNBUQFS
PCSFTEFTBSTVFMB

Gilda a «Rigoletto», i ha interpretat personatges com Adina
d’«Elisir d’amore», Marie de «La
fille du régiment» o Marguerite a
«Faust». A Itàlia debutà amb «La
Bohème» fent de Musetta. La soprano també ha fet carrera amb la
sarsuela i el musical, treballant
amb produccions del Gran Teatre
del Liceu o dels Comediants.
Mentre, Èric Varas, amb només
22 anys és pianista titular de la
Companyia Bohemia’s del Palau de la
Música Catalana i de
la Companyia Amics
de la Sarsuela de
Gràcia; i de Lluís Sintes s’ha de destacar
que debutà al Liceu
el 1992, escenari on
ha actuat més d’un
centenar de vegades
i on participà en
l’òpera «Turandot»
de la reinauguració
després de l’incendi
de 1994. Sintes ha actuat a teatres de tot el
món (Nova York,
Tòquio,
Shangai,
Niça, Amsterdam),
compartint escenari
amb figures com
Montserrat Caballé,
Josep Carreras o Joan
Pons, i ha gravat diferents discs.
Les entrades estan a la venda al
teatre i a la seva web. Els preus oscil·len entre els 12 i els 15 euros. El
concert començarà a les 19 hores.
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Oci.Cat
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14-21 DE NOVEMBRE: AGENDA D’ACTIVITATS
DIMECRES 14
EXPOSICIÓ

THE WALTHER
COLLECTION
La Fundació Foto Colectania
porta a la ciutat una selecció
de prop de 200 imatges de la
reconeguda col·lecció
germana-estatunidenca, que
es mostra per primer cop a
Espanya. BARCELONA. Passeig
Picasso, 14. fotocolectania.org.

DIJOUS 15
MOSTRA

VELÁZQUEZ A BARCELONA
CaixaForum Barcelona exposa
la primera exposició dedicada
a la ciutat a Diego Velázquez.
S’exhibiran algunes obres
mestres com Mart o El
príncep Baltasar Carles, a
cavall, en una mostra en
col·laboració amb el Museo
del Prado. BARCELONA.Preu: 5

propostes a cavall entre la
música clàssica i l’electrònica.
BARCELONA. Lepant, 150 (21h). 30 €.
auditori.cat.

DIMECRES 21
ART

euros. caixaforum.es.

EL MAIG DEL 68

DIVENDRES 16
CINEMA

El museu MNAC exposa a
Liberxina les propostes
artístiques a Catalunya al
voltant del maig del 68.

DE MUNTANYA
DE TORELLÓ
Torelló acull del 16 al 25 de
novembre el 26è Festival
BBVA de Cinema de Muntanya. La inauguració anirà a
càrrec de Patagonia Dreaming
sobre les Patagònies possibles
TORELLÓ. Fins al 25 de novembre.
torellomountainfilm.cat.

BARCELONA. museunacional.cat.

TNC
DIUMENGE 18
CINEMA

B-ANIME FILM FESTIVAL
Punt de trobada per als
amants del cinema anime
japonès. La seu d’enguany és
el Disseny Hub de Glòries.

DISSABTE 17
MÚSICA

XOEL LÓPEZ
Actuació del cantant gallec en
format acústic al festival
Músiques Sensibles amb el
seu darrer disc Sueños y Pan.

BARCELONA. Gratis. b-anime.org.

BARCELONA. Palau de la Música (21
hores). Des de 24 €. palaumusica.cat.

GASTRONÒMIC DE GIRONA
El Palau de Fires i Palau de

FIRA CONTRACTACIÓ
PÚBLICA Primera trobada
RECOMANAT
A LES XARXES

T&T
BCN

per promoure una major
participació de les pimes
i les empreses locals,
emprenedores i

GIRONA. forumgirona.com.

DIMARTS 20
CONCERT

NILS FRAHM A L’AUDITORI

DILLUNS 19
FÒRUM

TEATRE

Congressos de Girona rep
entre el 18 i el 20 de novembre
una de les trobades clau per
als professionals de la cuina.

El pianista i compositor
alemany actua a l’Auditori dins
del cicle Sit Back. Frahm és
conegut per les seves

innovadores en les
licitacions públiques.
El 20 de novembre se
celebra la primera
#FiraContractació
Pública @bcn_ajuntamentç

TRANSPORT PÚBLIC
NOVA XARXA DE BUS. El 26 de novembre comencen a
funcionar cinc línies noves de la Nova Xarxa de Bus. H2
(Av. Esplugues - Trinitat Nova); V1 (Districte Gran Via l’Hospitalet - Av. Esplugues); V19 (Barceloneta - Pl. Alfonso Comín); V23 (Nova Icària - Can Marcet) i V25 (Nova Icària Horta). Amb la posada en servei de les cinc línies noves,
deixen de circular de manera definitiva les línies 45 i 92. A
més a més, hi haurà canvis a les línies següents: H6, H8,

Dalt, a l’esquerra, imatge de The Walther Collection del
2012 del moviment Occupy Wall Street a Nova York. A
sota, un dels films del Festival de Cinema de Muntanya de
Torelló. Dalt, oli de Velázquez que es veurà a CaixaForum
i dalt, a la dreta, el cantant Xoel López. FOTOS: ACCRA SHEPP / THE

‘LA NIT DE CATALINA HOMAR’
Els escriptors mallorquins José
Carlos Llop i Carme Riera s’acosten
a la figura del llegendari arxiduc
mallorquí Lluís Salvador a l’obra La
nit de Catalina Homar. El text dóna
veu a l’amant més coneguda de
l’arxiduc, pràcticament sense
biografia, per reivindicar el seu
paper actiu en la història.
BARCELONA. Teatre Nacional de Catalunya
(TNC). Del 15 al 18 de novembre. tnc.cat.

WALTHER COLLECTION / FESTIVAL DE CINEMA DE MUNTANYA DE TORELLÓ / EL PRADO / ARXIU

ZURICH MARATÓ DE
BARCELONA Reserva’t el

dia! El 20 de novembre
revelarem el secret millor
guardat...#RevealZMB20
19 @maratobarcelona

JORDI PUNTÍ L’espai, el
temps, la passió, la raó,
les emocions, el destí, la
incertesa i l’atzar. Segons
l’escriptor Simon
Critchley, un partit de

H10, V13, V15, V17, 19, 22, 39, 47, 54, 55, 60 i 192. H6: Circularan busos que aniran de Zona Universitària a l’avinguda
Meridiana com fins ara, i d’altres que aniran de Zona Universitària al carrer del Pare Manyanet i la rambla de l’Onze
de Setembre. Quan arribi un autobús de la línia H6 a les parades que es troben en el tram comprès entre Zona Universitària i Fabra i Puig, cal fer atenció a si va a l’avinguda Meridiana com fins ara o fins al carrer del Pare Manyanet / rambla de l’Onze de Setembre. tmb.cat/estatdelservei.

futbol conté tots els
ingredients de la vida.
El proper 20 de
novembre en parlarà
amb Jordi Puntí al CCCB.
#CiutatOberta @cececebe

oci Cat

CASA VINCENS De l’11 al

18 de novembre vine a la
@casa_vicens per 8€ a
celebrar el 1er aniversari
de la seva obertura
@catexperience

SETMANARI DIVULGATIU EN CATALÀ
D’OCI I CULTURA DE 20MINUTOS
Han col·laborat en aquest número.
Puri Caro, Carla Mercader, Iker Morán,
Maria Almenar i Pilar Maurell
(redacció), Isabel Serrano (coordinació
editorial), María del Sol García
(disseny).
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Oci P21

La Cobla Simfònica
Catalana participa
en l’homenatge a
Antoni Ros-Marbà
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‘Sabadell, més
Música’ homenatja
Ros-Marbà
Albert Ferrer Flamarich • @AlbertFFlamari1

El veterà director d’orquestra,
pedagog i compositor rep el Premi
Nacional Agustí Borgunyó durant
el concert de la Cobla Simfònica

COBLA

Cercant un nou camí. Obres
de Toldrà, Ros-Marbà,
Guinovart, Serra, Vinaròs,
Pastor i Moraleda. Jordi Saura,
presentador. Gerard Pastor, piano.
Cobla Simfònica Catalana. Gerard
Pastor, director
TEATRE PRINCIPAL // 11 DE NOVEMBRE
DEL 2018

‘Sabadell, Més Música’ va oferir
el segon programa de cobla d’enguany assolint vint-i-una edicions
d’ençà dels seus inicis el 25 de maig
del 2002 al Palau de la Música Catalana. Com és habitual, la Cobla
Simfònica Catalana presentava un
concert amb diversos compositors
–alguns d’ells presents a la sala– i
obres que no amaguen una mirada franca al passat en una estètica
romàntica, sense excés d’ambigüitat harmònica i que connecta fàcilment amb el públic que va omplir la

platea del Teatre Principal.
Entre les composicions cal destacar clàssics com Les danses de
Vilanova, de Toldrà; l’Ofrena a
Manuel Saderra, de Joan Lluís Moraleda; o la Dansa de fadrins, de Joaquim Serra, que és una pàgina de
gran fertilitat, contrast d’episodis a partir d’una varietat de danses. Tampoc hi van faltar peces de
músics contemporanis com Gerard Pastor i la seva suite en quatre moviments breus i concentrats
Danses imaginàries, que combina perﬁls i dissenys melòdics d’arrel populars sense cites literals en
una escriptura pulcra i ferma, amb
un segon moviment amb caràcter de música nocturna i un scherzo grotesc. A aquest, cal afegir Un
món salvatge, d’Albert Guinovart,
a partir dels seus tres moviments
en homenatge al compositor Xavier Montsalvatge, de qui en pren
l’Havanera dels 3 divertiments per

establir unes variacions, jocs de
dissenys rítmics entretallats, alteracions en l’harmonia, un lent i romàntic segon moviment i un ﬁnal
alegre i potent.
D’altra banda, l’imponent Les
soldades del Compte Arnau, de Josep Vinaròs, president de l’entitat,
va obrir la segona part després de
l’entrega del Premi Nacional Agustí Borgunyó al director d’orquestra i compositor Antoni Ros-Marbà, membre d’honor de l’entitat. El
lliurament, a càrrec de la vicepresidenta i la secretària de la junta de

Ros-Marbà, durant el
concert del diumenge
/ LLUÍS FRANCO

Gerard Pastor
va dirigir el seu
segon concert
com a titular de la
Cobla Simfònica
Catalana

Sabadell, més música, va ser precedit pel compositor sabadellenc i
expert en cobla, Josep Maria Serracant, que va glossar la figura del
premiat considerant-lo “un català
universal”. En una línia semblant,
la delegada de Cultura de la Generalitat, Àngels Torras, el va valorar com un ambaixador de la cultura catalana; mentre que la regidora
de Cultura de l’Ajuntament de Sabadell, Montserrat Chacón, va reivindicar el pes de la cobla i de l’entitat com a eines fonamentals de
l’engranatge cultural i identitari català en un discurs molt convincent.
El mateix Ros-Marbà va dirigir el bis, Alimara, amb entusiasme i energia en un concert en què
la Cobla Simfònica Catalana també va oferir la seva Festa a ciutat,
sota el gest clar i net del titular,
Gerard Pastor. Els resultats artístics van assolir l’estàndard sonor
satisfactori que els caracteritza,
destacant un so de conjunt equilibrat –inevitable la puntual saturació sonora en una sala tancada– i,
entre les individualitats, el duo de
tenors (Jordi Figaró i Jordi Molina) i de tibles amb, per exemple,
magníﬁcs diàlegs a la Dansa de fadrins de Joaquim Serra.
Certament, amb un somiat increment de pressupost i els pertinents assajos, la Cobla Simfònica Catalana podria esdevenir
l’ambaixadora del seu repertori i
exportar la marca cultural de Sabadell pel territori amb més èmfasi que el present. Malauradament,
el circuit català segueix essent
poc receptiu a cites com la seva.
Com de costum, la profusió documental i el toc d’humor i reivindicatiu de Jordi Saura arrodonien
l’acte albirant-s’hi la seva trajectòria radiofònica en aquest camp.
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AGENDA EMPORDÀ

ALTRES
PROPOSTES
EMPORDÀ

«LAILA I MAJNUN»
 Diumenge 18, a les 12.30

hores. Laila i Majnun és un
clàssic de la literatura persa,
una de les històries més populars i traduïdes de l’Orient
Mitjà, escrita en vers al segle
XII per Nizami. L’escriptora i
traductora ﬁguerenca Àngels
Gardella ha fet ara una versió
editada per Olañeta Editors
que es presenta diumenge a la
llibreria Vitel·la de l’Escala. A
l’acte, participen Jad Hatem,
professor de la Universitat
de Beirut, la traductora i la
ﬁlòloga Lourdes Godoy.
EMPORDÀ

ARNAU GONZÀLEZ
 Divendres 16, a les 20 h.

L’historiador Arnau Gonzàlez
Vilalta presenta aquest divendres el seu llibre El Catalanisme davant del Feixisme
(1919-2018), publicat per l’editorial Gregal. El volum vol interpretar com l’ascens al poder
de Mussolini i Hitler i la seva
herència van afectar la política
catalana perquè ningú dubta
que ha existit el feixisme espanyol, però, i el catalanista?
Gonzàlez el presenta als antics jutjats de Figueres dins
els actes d’Atenea.
EMPORDÀ

EDUARD TOLDRÀ
 Dijous 15, a les 18 hores. El
músic Eduard Toldrà i el seu
biògraf Manuel Capdevila es
cartejaven els estius, quan el
primer estiuejava a Cantallops.
La correspondència, ara, s’ha
aplegat en un volum editat per
Brau Edicions que es presenta
dijous a la Sala d’Assaig de l’Orfeó Català del Palau de la Música Catalana, a Barcelona. La
correspondència abraça un període de 40 anys i evidencia
una gran amistat. El llibre ha
rebut el suport de l’Institut
d’Estudis Empordanesos.
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