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cultura
EXPOSICIÓ

Ismael Smith, la bellesa
i els monstres
Barcelona
Fins al 17 de setembre

L’AGENDA
COORDINA: BERTA VILANOVA

L’exposició Ismael Smith, la bellesa i els monstres, comissariada per Josep
Casamartina i Parassols, abasta tota la trajectòria de l’artista Ismael Smith
(Barcelona, 1886 - Qhite Plains, Nova York, 1972) i reuneix obres de les múltiples
disciplines que va practicar: des de l’escultura fins al dibuix, passant per la il·lustració,
el cartellisme, el disseny gràfic, l’interiorisme, la ceràmica, el disseny de joies, els
gravats i, fins i tot, la pintura –una faceta gairebé desconeguda de l’artista–. En total,
l’exposició recull més de 400 peces d’aquest artista que giren entorn de la idea del
monstre. Es caracteritzen per la deformació de caràcter grotesc o expressionista en
l’escultura, l’ambigüitat sexual de les figures masculines i femenines dels dibuixos i
les escenes esperpèntiques dels gravats. La mostra es divideix en cinc àmbits: el
personatge, el dibuixant, l’escultor, el gravador i el tràgic final de l’artista. Enmig del
classicisme i l’academicisme de l’escultura catalana de la primera meitat del segle XX,
l’obra de Smith era una provocació constant i per això va acabar quedant al marge.

MÚSICA

DANSÀNEU

DANSA

Dansàneu: festival de
cultures del Pirineu

Dotze hores de música
al Canet Rock

Valls d’Àneu

Canet de Mar

De l’1 al 9 de juliol

1 de juliol

ARTS ESCÈNIQUES

DISSENY

El festival EscèNit acull tretze
espectacles de carrer gratuïts

Disseny i turisme
dialoguen al FADfest

Girona

Barcelona

Fins al 26 de juliol

Fins al 2 de juliol

Ruta Josep Puig
i Cadafalch

El Teatre Municipal de Girona presenta
EscèNit, un festival d’arts escèniques al carrer
que acull 13 espectacles gratuïts. A Corps perdus,
de la companyia francesa Bivouac, encetarà la
programació d’adults (5 de juliol, 22 h). I, entre
d’altres, també es podrà veure Esquerdes, de la
Cia Hotel Iocandi, una proposta de circ
contemporani (6 de juliol, 22 h). Abans, però, els
més petits podran gaudir de l’obra La cigala i la
formiga, de Xip Xap Teatre (3 de juliol, 19 h).

El FADfest és un esdeveniment
anual del FAD que celebra
l’excel·lència creativa i apropa
el disseny a la ciutadania. Un
aparador per descobrir les
millors propostes de l’any en
arquitectura, interiorisme,
disseny gràfic, publicitat,
disseny industrial, artesania,
art i moda. Aquest any, el
festival es desenvolupa en dos
eixos: d’una banda, tindrà lloc
El millor disseny de l’art, amb
els premis que es concedeixen a
les diferents associacions del
FAD i l’exposició que reuneix
els finalistes. L’altre eix és
L’estat turístic. Assaig general,
que planteja les relacions entre
disseny i turisme. Entre les
activitats principals destaquen
la conferència inaugural de
Michael Webb, el cicle
d’activitats The materials farm i
l’exposició mòbil L’estat
turístic, la posada en escena de
la qual serà un bus turístic de la
ciutat.

Vall de Boí

AR
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51a Gran Cantada
d’Havaneres
Calella de Palafrugell
1 de juliol

Arriba la 26a edició del Festival
de Cultures del Pirineu
Dansàneu, que té lloc a Esterri
d’Àneu, Alt Àneu, Espot i la
Guingueta d’Àneu. Com a
novetats, el festival inclou
formació en dansa i música
d’arrel i també incorpora noves
seus, com ara l’església de Sant
Pere a Sorpe o la de Sant Just, a
més de la de Santa Maria
d’Àneu. Algunes propostes del
festival són Kepa Junkera i les
seves Sorginak (dansa, veu i
percussions), Carles Belda i
Sanjosex amb el seu espectacle
Càntut, l’Esbart Marboleny de
Les Preses, els guanyadors del
Premi Delfí Colomé de dansa
EgurRa & Kolpez Txalaparta
(que mesclen txalaparta, ball de
bastons i circ) i la dansa i la
música occitana de Verd e Blu.
També destaca la 1a edició del
Tastàneu, que inclou un
maridatge i un sopar.

BIVOUAC

Els grups Port Bo, Les
Anxovetes, Els Cremats i Neus
Mar seran els quatre
protagonistes de la 51a edició de
la tradicional Cantada
d’Havaneres de Calella de
Palafrugell, que tindrà lloc
demà a partir de les 22.30 h.
Calella també acull aquest cap
de setmana el concert benèfic
de Joan Manuel Serrat (avui) i
l’actuació de Mishima
(diumenge) dins el marc del
Festival Í-Taca.

VISITES

30 de juny i 1 i 2 de juliol

En el marc de l’Any Josep Puig i
Cadafalch, el Centre
Excursionista de Catalunya
proposa una excursió per la Vall
de Boí seguint les traces de
l’arquitecte en l’expedició
historicoarqueològica de
l’Institut d’Estudis Catalans a la
Vall d’Aran i a la Ribagorça
l’any 1907.
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Txarango, Els Amics de les Arts,
Sopa de Cabra, Jarabe de Palo,
Zoo, La Iaia, Itaca Band, Buhos
i Miquel del Roig són alguns
dels grups i artistes que
actuaran demà al Canet Rock.
En la seva 4a edició, el festival
continua apostant pel bo i
millor de l’escena actual
catalana per demostrar la bona
salut de la indústria musical del
territori. ¿Podreu resistir-vos a
aquest cartell tan suculent? Per
anar-hi, però, cal estar una
mica en forma, ja que són dotze
hores de música
ininterrompuda, des de les sis
de la tarda a les sis del matí.

