40 DIARI

DE GIRONA

CU LTURA/ESPÉCTAGU LOS

LOS SITIOS

El próper dia 30 de marc

C. Mina inidará el rodatge
de «Danyina» a Girona
Ciirona.^^ El cineasta valencia Caries Mira iniciará a Giro- na, el proper dia 30 d'aquest
mes, el rodatge de la pel.lícula
«Danyina», protagonitzada per
Laura del Sol y Marie Christine
Barrault, i^ue conipta arob un
pressupost de 170 milíons "de
pessetes. La pel.lícula, que
está'^ambientada en l'época de
la dorninació islámica de la península ibérica, constitüeix una
clássica historia, d'acció amb.
un viatje des de la cort catalana, única cristiana en aquéll
rtioment, fins ai port de Dénia.
Ramón Madaula, Fermí Reixach i Rafael Díaz complemen-

Preseiitació del llibre sobre
els vitralls de la Catedral
tat i l'Ajuntamént del seu temps i
e l f e t que en l'estudi s'inclouen
també vitralls de fora de "Girona
com els de Santa María de Castelló d'Empúries, únic vitrall del seglé XIV a les comarque,s gironines,
i els de l'església de Sant Just.
Desvern de Barcelona, fets amb
els mateíxos cartrons que els de
Girona pe! vítraller Jaume Fontanet. Aixó seria una mena d'introducció a l'estudi que d'aquí a pbcs
anys es fará sobre els vitrájls a la
ciutat de Barcelona.
Després de la seva presentació
va fer IHurament a t'alcalde de Girona d'uns pérgamins el primer
deis quals data de poc abans de
l'expúlsió deis jueus i que fa referencia a la cessió a la ciutat de
Girona d'uns terrenys¡ on hí havia
estat'Situada una antiga sinagoga.

ten el repartiment i «Imatcb» se

n'encarrega de la producció.
El Ministeri dé Cultura concedeix una subyénció del 40%
del rodatge, mentre' que la Generalitat atorga divuit milíons .
de pessetes com. ajuda.
V El rodatge durará deu setmanes i es realitzará a Girona,
Sant Sadurni d'Anoia, Valencia, Marroc i eJ sud dé Franca.
Caries Mira és autor de diferents films entre els quaís es
trObá «La corte del faraón»,
anib Ana Belén, o «Karnabal»,
que ya codirigir amb e\ grup
teatral cátala «Els Comediants».

Concert a i'auditori de la Mercé.f EI Quinteto Rossini
oferí ahir a la nlt un^ concert a I'auditori de la Mercé, programat
dins els «Dijous musicals» que rAjuntameot de Girona ha organitzat amb la coLlaboració de les Jovéntuts Musicals dé Girona i de
«la Caixa». Aquest quintet interpreta diferents peces de Rossini,
en un concert-que consta de dues parts i que va obtenir una
presencia depúblic considerable comparatamb el que acostumen
a ser aquests actes en la nostrá ciutat, (Foto DAVID QUíNTANA).

Viernes
27 de marzo de Í987

Un moment de la presentació ahir a la Fontana d'Or.
{Foto DAVID QUIIVTANA).

Davant d'aquest oferiment Joaquim Nadal va intervenir dient que
havia pensat fer unes peticions a
Ahir, a la Fontana d'Or, de la Caixa d'Estalvis Provincial de rinstitut, «pero rne n'estaré. A la
Girpria, es ya presentar el llibre que sobre els vitralls de la ciutat de Girona hem d'estar
Catedral ha editat l'lnstltut d'Estudis Cataíans. Es tracta contents i agfaYts per aquest llidel segon vblum de la cbl.lecció Corpus Vitrearum, obra bre, qué com a producte diría
d'uri grup d'investigadors dlrigít per Joan Ainaud de que supera les anteriors incursions de l'lnstitut en temes giroLasarte.
nins i a la vegada representa
una más gran catalanització del
JOSEP MIR en márxa aquest projecte es va
veure que no es podia fer que el matéix instítut peí fet de que es
Girona.— El doctor Girait de portes una sola persona, sino desbarcelonitza una mica».
rinstituf d'Estudis Cataíansya pré-. que era un treball per un grup,
Va destacar la tasca deis inyestisentar el Ilíbre com el resuítat de la la qúal cosa ha permés que ca- gadors i técnics de Girona i Barcetenacitat i erudíció del grup d'in- dascij aportes el qué sabia i que lona «que fa possible que ens
yesfigadórs que han fet un treball ho pogués discutir amb el grup - adonem de l'existéncia d'un pa•que es troba al millor nivell euro- permetentuna mes gran flexibi- trimphi que potser per trepitjarpea: «Aquest yolum no és es- litat».
lp cada dia np ii dpnerñ prpu.:
trictament una iniciativa de
Va parlar deis arxius giroriins importancia i del qual lar Catel'lnstitut d'Estudis Cataiansr com uns arxius d'üna gran riquesa dral és un boh exemple».
sino que-respon a un projecte «que no poden ser estudiats per
de treball de la Unió Académica Una sola persona ni fins i tot per
Finalment va parlar el bisbe dé
Internacional. Económicament una generació sencera. Actual- Girona, Jaumé CamprodOn> qtre
ha estat possiblegrácies a l'ajut ment els arxius de Girona están va fer constar «renriquiment pe|s
de les ¡nstitucións de Girona i de ben ordenats, cosa que ha fet estudis sobre la npstra ciutat
la fündació Noguera».
oblidar la vella idea de la pols que el llibre representa. PerahoEl llibre presenta la recuperació deis arxius i s'han cphvertit en saltres és un deure el posar el
de 21 fragments de yítralls que es un Upe agradable on es pot tre- valor artístic a l'abast de la gent
i voldria remar'car l'aspecte relitrobaven a la Catedral de Girona i ballaD>.
a diversos arxius pertanyents ais
Va dir també que.el treball s'in- giós de l'art per fet que en lá
segles XIV a XVI. El senyor Ai- , clou en una vocació netament eu- vida de l'evangeli l'art només
naud de Lasarte va agrair l'acollida ropea com ho és la tasca de Cor- ppt prpduir cpses bc^íles. Cpm ja
que havien trobat a Girona per ja pus Vitrearum Me'dii Aeví. Sobre va dir Pau VI l'església necessita
realització del seu estudí i va des- el llibre va voleí- destacar la feina també artistes que parlin de
tacar que es tractá d'un treball de deis vitrallers de l'época i el suport Déu i les seves obres amb el
grup: «des que l'fnstitut va posar que radien per part de la Generali- llenguatge de la bellesá».

SETMANA SANTA A VENECIA
A m b el Diari de Giroria-Los Sitios i
V i a t g e s Ganigó
Del diJous 16 d'abrií al vespre fins díílüns 20
:
V i s i t e s á M i l á , VenéGia, V e r o n a ,
Lago di Garda, Nica
TOTS els jectors i subéicriptCirs del
Diárí de Girona-Los Sitios que recullin tinenta
butUétes com aquesta o mostrin el rebut de
subscriptor
tindran un descompte del
6 % del preu del v i a t g e
Per a r n é s informació i inscripcions:

X

AVGAT407
C/. Barcelona, 2^-- Girona
TeL 20 25 53

Programa número 3 de «Hora punta, debat»-- Amb la
particípació de diferents representants deJesforcespolítlques gironines,
va teñir íloc dimarts passat, dia-24, a les deu de la nit, i durant una hora i
mitja, el tercer debat del programa «Hora apunta» sobre la «Futura
ordenació teritorial de Catalunya i la seva aplicació a les comarques gironines», just el mateix día én qué comencá al Parlament de Catalunya el
debat sobre l'ordenació territorial de Catalunya. Hi participaren Ricard
Masó (CiU), Jaume Veray (AP), Manel Nada|(PSC),Lluís Medir (PSUC),
i Pere Liado (CDS). Ai llarg del debat cada rejsresentant deis diferents
partits polítícs abona les seves tesis sobre com ha de ser ía futura ordenació territorial del hostre país i es parla de ia.reivindicació deía comarca
de Banyoles, de la qual els diferents represeritants deis partits parlaren
corrí a justa áspiració deis banyolinsv

