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Y litografia. a l’Ecomuseu-Farinera

Castelló d’Empúries acull una Donen la peça ‘Oració al
mostra d’art basada en ciència Crist de la Tramuntana’

la signatura. Miquel Ruiz firmant l’acord de cessió

Redacció l castelló empúries

il·lustracions. Un dels mòduls que hi ha exposats a l’Ecomuseu-Farinera

Xevi Bonell l castelló d’empúries
nn L’Ecomuseu-Farinera de Cas·
telló d’Empúries té instal·lada,
des de dissabte passat, l’exposició
«L’art de la ciència. Jordi Sabater
Pi». La mostra recull la part més

gràfica de Sabater com a artista.
Gran dibuixant, fotògraf i obser·
vador del detall. Il·lustracions i
anotacions que el científic apun·
tava en les seves llibretes, de ma·
nera incansable; apunts anatò·
mics, mesures, colors, retrats, ta·
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tuatges, expressions, necessàries
per elaborar el dibuix científic.
Una eina imprescindible, que cal
tornar a recuperar com a discipli·
na de formació dels futurs cientí·
fics. L’exposició estarà disponible
fins al 29 de març. n

nn El fotògraf Miquel Ruiz Avilés
ha donat a l’Ecomuseu Farine·
ra l’obra titulada Oració al Crist
de la Tramuntana, inspirada en
el poema de Carles Fages de Cli·
ment, una de les figures més des·
tacades de la literatura catalana
del segle XX. L’artista l’ha cedit
permanentment.
La peça és fruit del treball col·
lectiu fet el 2016 amb motiu de
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l’exposició col·lectiva i multidis·
ciplinària que es va fer al Celler
Espelt de Vilajuïga, en la qual
van participar el Grup d’Artistes
de Garriguella i altres creadors.
L’obra és una peça literofotogrà·
fica deconstruïda de fotografi·
es fetes amb mòbil i modificades
també amb aplicacions de mò·
bil.
A partir d’ara s’exposa de ma·
nera permanent en el primer pis
del Museu. n

Y exposició. ‘El temple de Sant Pere de Figueres, ahir i avui’

Una mostra fotogràfica
recorre la història del temple
El baptisteri de la
parròquia de Sant Pere
de Figueres presenta
més de 75 fotografies
històriques del temple
Redacció l figueres

Amb motiu de l’any del mil·
lenari de la parròquia de Figue·
res, dijous passat es va inaugurar
l’exposició fotogràfica sota el tí·
tol «El temple de Sant Pere de Fi·
gueres, ahir i avui». Una exposi·
ció fotogràfica que fa un repàs, en
imatges, dels últims 150 anys del
temple, amb imatges que van des
de finals del segle XIX fins avui.
A l’exposició es poden veure
nombroses postals de principis
de segle, i algunes imatges de l’in·
terior del temple abans de la se·
va demolició de l’any 36 fetes per
Mn. Albert. També és mostra una
imatge del testament del comte
de Besalú de l’any 1020, en el qual
s’esmenta per primera vegada la
parròquia.
nn

visitants. Al baptisteri de la parròquia

Y Anna Maria Puig

La historiadora figuerenca s’encarrega de supervisar la mostra
Y exposició itinerant

s’exhibirà en diferents
centres culturals de la
comarca
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En total s’exhibeixen més de 75
fotografies procedents de dife·
rents arxius, col·leccions parti·
culars i d’autors contemporanis.
En destaquen les imatges de les
antigues capelles o les de la desa·
pareguda capella dels Dolors. Al·
gunes de les fotografies que s’ex·
posen no veien la llum des de l’any
1941. La mostra es podrà veure al
baptisteri de la parròquia de Sant
Pere fins al 26 d’abril. n

