
 

 

DOSSIER DE PREMSA 

El jurat de la setena edició de les Beques Agita de creació i ajuts a la producció, exhibició i 

difusió de les arts, any 2014 va seleccionar un total de vuit projectes, dels quals adjuntem un 

breu resum. La presentació dels projectes seleccionats tindrà lloc al Museu de l’Empordà el 

divendres 28 de novembre, a les set de la tarda, els responsables dels vuit projectes 

seleccionats exposaran breument la seva proposta creativa. 

PROJECTES SELECCIONATS: 

 Albert València Deulofeu. Primavera '50. Beca de 5000 euros. 

 Carles Congost. Crystallized/Bad painting series.  Beca de 5000 euros. 

 Ivó Vinuesa Rocher. Bona nit. Beca de 2500 euros. 

 Col·lectiu "La Ceba Films". Els seus integrants són: Jacint Casademont, David Ruiz, 
Josep Ma. González i Roger Lleixà. El sabater d’Ordis. La llegenda del fill de la 
tramuntana. Beca de 7000 euros. 

 Col·lectiu El Paller. El temps de la papallona. Beca de 5500 euros. 

 Roger Serrat-Calvó Calm. rgb portraits. Beca de 3000 euros 

 Xavier Escribà. El mirall de l'heure bleue. Beca de 2000 euros. 

 Eduard Comelles Allué. De boca en boca. Beca de 5000 euros. 
 

L’objectiu de les Beques Agita és fomentar la creativitat i facilitar l’aparició, el 

desenvolupament i la consolidació de projectes artístics contemporanis a la ciutat de Figueres. 

A l’edició d’enguany s’han presentat 68 propostes, la selecció de les quals l’ha realitzat el jurat 

format per Pep Canaleta (artista gràfic), Cristina Cervià (actriu i directora teatral), Jordi Dorca 

(tècnic del Museu del Cinema de Girona), Cristina Masanés (escriptora i periodista), Jordi 

Molina (tenorista-compositor), David Santaeulària (comissari i crític d’art), Anna Capella 

(directora del Museu de l’Empordà), Salvador Torres (director del Teatre Municipal el Jardí) i 

Josep Maria Torner (cap del Servei de Cultura). 

 

 



 

 

Primavera’50 
Albert València Deulofeu 

 

 
 

 

Primavera ’50 és el projecte d’un llargmetratge cinematogràfic que vol explicar un tros de vida 
d’uns personatges que situem a la postguerra espanyola; un llargmetratge de ficció centrat en 
els sentiments i els conflictes d’unes persones concretes, en un moment i un lloc molt 
determinat, com és l’entorn rural immediat a Maçanet de Cabrenys, però que traspassen les 
seves pròpies fronteres per esdevenir una història atemporal i universal, una història de 
vencedors i vençuts, d’exili i de silenci. 
El llenguatge i l’estètica ens apropen al cinema d’observació, gairebé contemplatiu, on la 
imatge, la fotografia en si, es posa al servei de la narració; una mena de finestra oberta, de 
retaule, per on es passeja la mirada de l’espectador, mentre es construeix el relat. D’aquesta 
manera, ambients, sons i espai esdevenen personatges. 
L’equip humà parteix d’un planter amb àmplia experiència dins el món audiovisual, tant en la 
basant tècnica com artística, que busca participar en un projecte seriós que permeti un treball 
de caràcter professional. Per això també es compta amb professionals rellevants i àmpliament 
consolidats que han d’ajudar a empènyer el projecte en aquesta direcció. 
L’objectiu final ha de ser la consecució d’una peça fílmica capaç de participar en festivals tant 
nacionals com internacionals, en primera instància europeus, on hi tenen cabuda històries 
narrades d’una forma més personal i arriscada. No obstant això, el format i la temporalitat de 
la pel·lícula resultant n’ha de permetre l’exhibició en un circuit televisiu. 
 
Primavera ’50 ens trasllada a la postguerra civil espanyola, en un entorn social que marca i 
separa les persones entre vencedors i vençuts i parant especial atenció a un fet cabdal: la 
situació geogràfica d’aquests. 
Ens trobem en un entorn rural i fronterer, fet que ha marcat la vida dels seus habitants durant 
la convulsa guerra, però també durant els anys posteriors, esdevenint un lloc de pas tant de 
mercaderies desitjades i sobretot escasses, com de persones, d’una i altra banda, depenent del 
moment i dels règims. 
 

 

Albert València Deulofeu, guió i direcció. 
Sóc llicenciat en història de l’art per la Universitat de Girona la qual cosa em permet exercir 
com a professor del departament d’ensenyament. 
L’altra gran base formativa deriva de la meva principal vocació; el guió i la realització 
cinematogràfica, camp cap a on dirigeixo tots els meus esforços per tal de poder-m’hi dedicar 
d’una forma professional. 
 



 

Crystallized / Bad painting series 
 
de Carles Congost 
 

    
 
 
“Crystallized” és el títol de la tercera entrega del projecte “Bad Painting Series”, iniciat l’ 
any 2010 amb el vídeo “The Spin‐Off” que tingué continuïtat l’ any 2013 amb l’anomenat, 
“Easy Katz”. 
 
“Bad Painting Series” és, doncs, un projecte videogràfic work in progress, el qual a partir 
d’ un nombre indeterminat de capítols acabarà conformant un extens i complex relat de 
ficció sobre l’ aprenentatge artístic i la posterior professionalització dels artistes. 
 
A “Bad Painting Series” ambdues etapes són tractades com a metàfora del trànsit que fan 
els adolescents cap a l’ edat adulta i de la presa de responsabilitats que se’ n deriva. Així, 
doncs, la doble accepció de l’ expresió “mala pintura” remet no tansols a un fracàs estètic 
sinó també a una perversió d’ ordre ètic. 
 
“Crystallized”, el tercer capítol d’ aquesta sèrie pren com a protagonista a una jove 
promesa de la pintura, una mena d’ enfant terrible ampurdanès deutor de tots els tòpics i 
escenificacions possibles del que vol dir ser transgressor. La història es centra en el 
perillós joc de seducció que aquest estableix amb una influent crítica d’ art de mitjana edat 
recent arribada dels Estats Units . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BONA NIT 

Ivó Vinuesa 

 

 
 

Bona Nit és un projecte de videocreació sobre la immigració des d’un punt de vista insòlit i 

universal: La cançó de bressol. 

El projecte té com a punt de partida la recerca i investigació de cançons de bressol en espais 

urbans amb un alt índex d’immigració, prenent com a base barris multiculturals de Salt i 

Figueres, i com a protagonistes les dones. 

L’objectiu és treballar a partir de la compilació i anàlisi de continguts orals que persones 

immigrades transmeten als seus fills mitjançant cançons per fer adormir els infants, petites 

grans històries que destaquen per la seva poètica i simplicitat.  

Establir sinèrgies entre totes les persones i cançons recopilades, acostar cultures compartint 

quelcom íntim i màgic, allò que cantava la mare, el pare o la iaia abans d’anar a dormir. 

Bona Nit pretén recercar en els viatges i paisatges interiors de cada persona, traçant 

recorreguts entre la memòria i els trajectes geogràfics dels fluxos migratoris, espais d’intimitat 

i protecció entre pare i fill, visualitzant indrets de l’ànima. 

El projecte Bona Nit es materialitza en una sèrie de peces de vídeo (una per país 

d´origen), fusiona videoart, música, poesia i etnografia per construir un discurs entre la tradició 

i la contemporaneïtat, entre la transmissió oral i el fet visual. La convivència entre allò 

ancestral i una proposta d’art contemporani. 



 

El sabater d’Ordis. La llegenda del fill de la tramuntana 
Col·lectiu La Ceba Films, integrat per Jacint Casademont, David Ruiz, Josep Maria González i 
Roger Lleixà. 
 

 
 

‘El sabater d’Ordis: la llegenda del fill de la tramuntana’ és un projecte per adaptar a 

llargmetratge la Balada del sabater d’Ordis, una de les obres cabdals i més conegudes de 

l’escriptor i poeta figuerenc Carles Fages de Climent, basada -a més- en fets reals produïts a la 

comarca de l’Alt Empordà durant el primer terç del segle XX. Balada del sabater d’Ordis és un 

llarg poemari estructurat en quartets creuats formats per decasíl·labs perfectes i un quintet al 

final de cada cant; consta de quatre cants, un epitafi i un epíleg de Salvador Dalí. Els cants 

duen els títols “Els camins”, “La Passió”, “La mort” i “Elegia”.  

La història ens presenta Antoni Iglesias, el sabater d’Ordis, que, profundament afectat per la 

mort del seu fill i l’engany i abandó de la seva muller, decideix deixar-ho tot i iniciar un viatge 

iniciàtic i alhora sense retorn a les entranyes de la follia i la no-raó, i també al regne dels morts, 

com l’Ovidi del mite clàssic, de qui Fages era un autèntic expert i estudiós enamorat. El viatge 

acabarà esdevenint, també, un pretext per enaltir el paisatge rural de l'Empordà, les seves 

llegendes, la societat i costums de l’època, la tramuntana i el passat romànic, fet que constata 

la riquesa d’una obra plena d’elements de tradició popular, de litúrgia cristiana i mitologia 

clàssica. 

El projecte que us presentem, doncs, consisteix a filmar la història d’Antoni Iglesias amb 

llibertat creativa però també amb responsabilitat, sensibilitat i respecte per l’obra original de 

Fages de Climent, la Balada del sabater d’Ordis, cèlebre poemari vencedor dels Jocs Florals 

de 1953 i prologat per Eugeni d’Ors, un altre clàssic de la literatura catalana moderna. 

Salvador Dalí, el figuerenc més universal, va ser també un dels grans impulsors de l’obra en 

il·lustrar alguns versos, escriure l’epíleg i batejar el sabater d’Ordis com el nostre Quixot, “el 

Quixot de l’Empordà”. Fages ens proposa amb la seva obra, doncs, el primer esborrany de guió 

d’un viatge únic per les terres de la comarca: Ordis, Fortià, Vila-sacra, Castelló d’Empúries, 



 

Figueres... Una història que, tot abraçant el surrealisme i les visions oníriques genuïnament 

lligades a la seva ment i a l’Empordà, reivindiquen el territori com el gran plató de gravació que 

és. 

L’objectiu final, com no pot ser d’una altra manera, és recuperar de l’oblit i donar a conèixer 

popularment i internacionalment aquesta obra magna de Carles Fages de Climent, estrenant i 

difonent el film resultant tant a festivals nacionals i internacionals de cinema com a mercats de 

televisió. En les planes següents us expliquem com tenim pensat fer-ho. Acompanyeu-nos! 

La Ceba Films (www.lacebafilms.com) és un col·lectiu de realitzadors figuerencs que neix amb 

la intenció de crear i filmar històries amb l’Empordà com a gran protagonista, i des d’una 

vessant íntima i personal amb l’objectiu de commoure i fer reflexionar l'espectador amb el 

poder de la imatge d’unes històries senzilles però alhora colpidores. Alguns dels seus principals 

integrants són Josep Ma González, Jacint Casademont, David Ruiz i Roger Lleixà, emergents 

realitzadors i guionistes figuerencs i grans coneixedors del territori alt empordanès, sabedors 

de la potencialitat visual que té el territori. L’adaptació del text original de Carles Fages de 

Climent Balada del sabater d’Ordis vol ser el primer gran projecte creatiu d’aquest col·lectiu, 

un projecte amb el qual es vol reivindicar tant la figura i l’obra de Carles Fages de Climent, com 

la història, el folklore i el territori de Figueres i la comarca de l’Alt Empordà.  

 

http://www.lacebafilms.com/


 

El temps de la papallona 
Col·lectiu El Paller 
 

   
 

 
El Temps de la Papallona és una metàfora sobre el pas del temps. Com tot procés de 
metamorfosis la importància rau en la transformació. La papallona és el que és per què s’endú 
en aquest procés el coneixement que significa el pas del temps, o el que és el mateix, 
l'experiència. L'esplendor de la papallona no és casual, primer l’eruga, feixuga i tot sovint lletja, 
es recull en la crisàlide, on pren tota la força. Llur resultat és l’eclosió: La Papallona. 
 
Etapes, salts i traumes en cada canvi, creixement, reflexió, trencament i empenta, tot això 
forma part del procés de creació que fa la natura, el procés de metamorfosi i el procés de 
creació cultural que fan els humans. 
 
També els processos de producció artística, com El Paller, que passa per una trajectòria tan 
llarga com són 10 anys. 
 
La marca d'El Paller és la creació, composició instantània i la improvisació, reduint al màxim 
l’espai de temps que hi ha entre la decisió racional i el fet. Es desenvolupa així un treball 
instintiu i intuïtiu, on pensar i fer van a l'una. D’aquesta manera – pel que fa a l’escenificació- 
moviment i música esdevenen l’ara i aquí, sense artificis, sense premeditació i en un plànol de 
consciència en el temps i espai presents. 
 
A través de la dansa improvisada de les ballarines Emma Teixidor, Dolors Yglesias, la música 
experimental de Pau Marcos i el món audiovisual de Rondrigo  De la Fuente ens endinsarem en 
el  fenomen del temps, en la seva  afectació. 
 
Portal de La Mercè, 14 
   Castelló d’Empúries 
     info@elpaller.org 

mailto:info@elpaller.org


 

rgb portraits 
Roger Serrat-Calvó 
 
 

    
 
 
Google Street View amplifica la nostra visió del món perquè ens permet acostar-nos i 
aprofundir en les realitats a les que tindríem una difícil aproximació. Utilitzant aquesta 
plataforma el projecte pretén apropar-se i documentar, d’una manera exhaustiva i sistemàtica 
els rostres de les noies que apareixen als vorals de les carreteres de l’Alt Empordà quan fem un 
passeig virtual per aquestes a través de Street View. 
 
RGB portraits és un recorregut documental que utilitza les fotografies de Google Street View 
per recollir de forma sistemàtica els rostres esborronats i pixelats de les prostitutes que 
apareixen als vorals de les carreteres de l’Alt Empordà capturades per la càmera de Google. 
 
Els retrats d’aquest projecte volen fer reflexionar entorn de la problemàtica existent de fa anys 
a Espanya, a on la falta d’una legislació clara i específica que reguli en profunditat el sector de 
la prostitució, ha propiciat la situació actual a les carreteres empordaneses. 
 
El projecte és per tant un document que planteja un doble fil, d’una banda un document de la 
realitat mateixa i de l’altra banda també és un document dels canvis i l’evolució de les imatges 
de Google Street View, que malgrat el que es pugui pensar a priori és un fons d’imatge plàstic i 
orgànic en constant evolució i canvi que retalla i modela la realitat en funció d’interessos 
propis i d’altres provinents de diversos grups de pressió i influència. 
 
La intenció és que aquest projecte pugui materialitzar-se en dos àmbits complementaris. D’una 
banda en l’àmbit expositiu i de l’altre en l’àmbit editorial i no necessàriament d’una manera 
simultània. 
 
 
 
 
 



 

El mirall de l’heure bleue 
Xavier Escribà 
 

    
 
 El mirall de l’Heure Bleue  
 
“Exposició-homenatge” a un procés creatiu.  
 
Les obres resultants del projecte L’heure Bleue realitzat al 2012 a l’ocasió de la residència 
artística (Beca de Primavera) de St. Martí d’Empùries, són el testimoni d’un procés viscut, una 
espècie de diari íntim de 90 dies submergits en un entorn sublim “à couper le souffle”, un 
entorn que es va voler homenatjar a cada instant en el procés creatiu.  
 
La primera impressió (reacció) va ser la inquietud de com enfrontar, com crear davant de tant 
de bellesa? Com alliberar-se d’una força natural incommensurable amb l’insignificant postura 
humana? Com conviure amb aquesta bellesa?  
 
És així que, en el terrat de la Casa dels Forestals dominant esfèricament el mar, el cel, la plana 
de l’Empordà i atmosfèricament la tramuntana, el sol i la pluja, tot es va iniciar i acabar: la 
gestació “a cegues” de 10 obres i una obra-vídeo “experimental”.  
 
El mirall de l’Heure Bleue vol compartir amb l’espectador aquesta recerca pictòrica inesperada 
on calia reinventar-se. En definitiva la exposició vol oferir una reflexió sobre el procés creatiu i 
les seves motivacions. On es situen les emocions, els sentiments, dubtes i conviccions enfront 
de la bellesa? Com la nostra condició humana pot actuar i posicionar-se? 
 
 



 

De boca en boca 
Eduard Comelles 
 

 
 
 
Instal·lació Sonora Interactiva. 
 
“De Boca en Boca” és una instal·lació sonora interactiva. Aquesta instal·lació busca representar 
el paisatge sonor de la ciutat de Figueres a través del testimoni dels seus veïns. El paisatge 
sonor és el conjunt de sons que al llarg de l’any doten d’identitat acústica un entorn concret.  
 
Com tota ciutat Figueres té un paisatge sonor que és patrimoni de qui l’habita, aquesta 
instal·lació pretén crear un homenatge a aquest paisatge a través dels seus habitants. 
 
La instal·lació consta d’una trentena de petits altaveus cadascun d’ells fent sonar les veus d’un 
extens llistat de persones que voluntàriament explicaran de viva veu quin és el so o ambient 
sonor que caracteritza Figueres. El conjunt de gravacions de veu formarà una composició 
sonora aleatòria que representarà el mateix paisatge sonor de Figueres a través d’un paisatge 
creat a partir de veus i no de sons. 
 
La instal·lació podrà ésser ampliada, ja que el sistema permetrà que el visitant pugui afegir el 
seu testimoni sonor al núvol de veus que forma De Boca En Boca. El resultat, un retrat 
polièdric d’una ciutat que sona i que per tant és viva. 
_____ 
 
Edu Comelles, PhD, MSc, MA. 
 
Doctor en Bellas Artes, MSc en Diseño de Sonido (Edinburgh University) MA en Artes Visuales y 
Multimedia por la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente se encuentra involucrado 
en varios proyectos artísticos individuales y colectivos que entran en relación directa con el 
paisaje sonoro y la composición. 
 
Edu Comelles trabaja desde el año 2006 en composición sonora. Sus trabajos han sido 
publicados por varios sellos discográficos de libre distribución, tales como Resting Bell (Berlín), 
Test Tube (Portugal), Impulsive Habitat (Portugal) o Audiotalaia (España). Ha participado en 
festivales en Estocolmo, Viena, Madrid, México, Bristol, Londres, Valencia o Barcelona, 



 

llevando al directo su proyecto personal y Cello + Laptop en colaboración con Sara Galán, 
proyecto con el cual, actuó en el Festival Sonar de Barcelona 2013. 
 
Su obra ha sido expuesta o difundida en el Museo Reina Sofía de Madrid, el CCCB de 
Barcelona, en el MUAC de Ciudad de México, el Sierra Centro de Arte, Laboral Centro de Arte 
de Gijón o Ars Electrónica en Austria. Junto a Carlos Flores dirige el certamen de arte sonoro y 
músicas extrañas Off_Herzios en la Ciudad de Valencia. 
 
Es el fundador y director de Audiotalaia una plataforma dedicada a la difusión y producción de 
músicas experimentales en España y también co-dirige, junto a Juanjo Palacios, la plataforma 
de difusión LEA Ediciones, centrada en grabaciones de campo. 
 
Actualmente trabaja junto a Fernando Ortuño en la Escuela de Superior de Diseño de Valencia 
desarrollando un proyecto de investigación que plantea modelos expositivos para el arte 
sonoro y las músicas experimentales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


