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EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 13 DE SETEMBRE DEL 2019

ART

Concurs de dibuix
per a la Petita
Biennal de Girona
La Petita Casa de Cultura ha
organitzat un concurs per trobar la imatge que promocionarà les activitats per al públic
familiar relacionades amb la
Biennal d’Art de Girona. La
convocatòria es dirigeix a
nens i nenes de 8 a 11 anys,
als quals es proposa dissenyar una lletra B a partir del
logotip de la Biennal d’Art de
Girona. Les propostes es podran presentar fins al 31 d’octubre i l’obra guanyadora es
presentarà el 21 de novembre.
Les imatges seleccionades
formaran part d’una exposició
col·lectiva. ■ X.C.

ART

Jordi Jubany obre
la temporada a la
galeria El Claustre

La finca La Coromina, de Torelló, una de les obres de l’arquitecte osonenc Josep Maria Pericas ■ LLUÍS CASALS

El COAC i la Fundació Masó presenten una antològica a Josep M.
Pericas, el company de promoció més proper a l’arquitecte gironí
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El Col·legi d’Arquitectes
de Girona (COAC) i la Fundació Rafael Masó es repartiran, a partir del 18
d’octubre, l’exposició antològica sobre l’arquitecte
noucentista Josep Maria
Pericas i Morros (Vic,
1881-Barcelona, 1966),
que ja es va poder veure al
Museu de l’Art de la Pell de
Vic a principis d’any. Company de promoció de Rafael Masó, va sotmetre la
seva formació modernis-
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és el dia que s’inaugurarà
l’exposició de Josep M. Pericas, comissariada per Aleix
Catasús i Josep M. Claparols

ta, com el gironí, al bany de
sobrietat vienès, i va convertir-se en un dels arquitectes més destacats de la
seva generació, tot i que de
manera inexplicable enca-

ra no existia cap recerca
en profunditat que l’estudiés i el reivindiqués. Se
n’ha ocupat l’historiador
Aleix Catasús, que li ha dedicat la seva tesi doctoral i
ha comissariat la present
antològica
juntament
amb Josep M. Claparols,
net de l’arquitecte.
Per als gironins, serà
una ocasió formidable per
conèixer de prop l’obra
d’un artista pel qual Masó
va sentir un gran afecte i
amb qui va col·laborar en
nombrosos projectes professionals, com ara la

construcció de la Clínica
Mental de Santa Coloma
de Gramenet, que tindrà
un tractament destacat
en el muntatge gironí.
L’exposició oferirà una
perspectiva global de la
trajectòria de Pericas,
amb plànols i objectes originals concebuts per l’arquitecte osonenc, que
igual que Masó va estendre la seva activitat, no només a la projecció d’edificis, sinó que es va interessar també per la decoració
d’interiors, el disseny de
mobiliari i la concepció de

teixits fins a extrems maniàtics, com ara pintar les
sabates de la seva esposa
perquè fessin joc amb les
cortines. La mostra es podrà veure fins al 8 de desembre al COAC i fins al 16
de maig del 2020 a la Fundació Masó.
D’altra banda, el COAC i
la Fundació també col·laboren en la itinerància de
La casa noucentista, que
avui s’inaugura a la Casa
Saladrigas de Blanes i, a
partir del 15 d’octubre, es
presentarà a l’Arxiu de la
Garrotxa, a Olor. ■

El pintor Jordi Jubany (Mataró, 1970) inaugurarà avui la
primera exposició de la nova
temporada de la galeria El
Claustre (20.15 h), en un acte
que serà presidit per l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. La mostra, que estarà
oberta fins al 28 de setembre,
inclou obres creades durant
els últims tres anys, inclosos
diversos paisatges de Girona i
Banyoles, però també de Venècia i Florència. ■ X.C.

MÚSICA

Comença l’Off
Festival de
Palafrugell
Per prologar el 25è Festival de
Jazz Costa Brava (del 10 al 13
d’octubre), entre avui i el 5
d’octubre tindrà lloc l’Off Festival a diferents locals de Palafrugell, Calella, Llafranc i Tamariu. Avui actuarà Mogari
Jazz Grup al pati de la Fonda
Estrella (19.30 h), i demà, R4
Jazz Trio al Funky Pizza (12 h).
■ X.C.

