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Biennal Miserachs
Joan Regí és el fotògraf local a qui es dedicarà una exposició al
vestíbul del TMP dins la vuitena edició de la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs.
Des del 12 de setembre al 12 d’octubre, podrem veure una selecció de l’obra d’aquest fotògraf autodidacta. Joan Regí Boix
(1933-2010), ebenista de professió, es va interessar en la fotografia des de molt jove i va anar aplegant un fons ben interessant des del punt de vista estètic i documental. La seva vídua
María Agustí Pascual n’ha cedit una àmplia selecció a l’AMP, que
ella mateixa ha escanejat com a col·laboradora.
A la fotografia, d’autor desconegut, veiem la Maria i en Joan
—amb la càmera al coll— el dilluns de Pasqua de 1953 a Sant
Sebastià.
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Converses de barraca

Novetats a la biblioteca de l’AMP

Les edicions del 2014
(23 de juliol i 20
d’agost), a la barraca
dels Liris de Tamariu, dedicades a la música i a la
pintura, són dues noves
ocasions de passar una
bona estona i de recollir
en vídeo la memòria
oral.

♦

♦

♦

♦

♦

L’organització és de la
Biblioteca i l’AMP hi
col·labora. La imatge del
cartell, amb El Trio Guadalajara, és una fotografia de promoció del grup
cedida a l’AMP per M.
Gràcia Sabater.

♦

♦

“Aquelles Festes Majors”. Revista
del Baix Empordà. Núm. 45.
“Artistes de poble”. Gavarres. Primavera-estiu 2014.
Begur-Cuba. Una passejada pel llegat colonial. Begur, 2012.
Carrilet, 10 anys d’escola
(2003/04-2013/14). Palafrugell,
2014.
Martín, Gabriel; Trijueque, Pere.
Vall-llobrega. Una passejada per la
seva història i per les seves llegendes. Revista del Baix Empordà, 2014.
Masana, Rosa M. Llevadores i infermeres gironines. 2 volums.
2014.
Navarro, Núria. L’abanderat. Barcelona 2013. Una de les
protagonistes d’aquesta obra de teatre és la bibliotecària
Rosa Granés.
♦ Notes sobre París.
Joan Pujol-Creus—
Josep Pla. Catàleg de
l’exposició, 2014.
♦ Pla, Josep. El que
hem menjat. Barcelona, 1981.
♦ Remeis de dona a
dona. La Bisbal, 2014.
♦ Rodríguez, Àngel.
Festes i tradicions del
calendari litúrgic. Quaderns de la Revista
de Girona, 2014.

Lectura teatralitzada
El 12 de juliol
s’ha fet al Museu del Suro
una
lectura
teatralitzada
d’alguns fragments d’una
novel·la inèdita d’Engràcia
Ferrer
Mascort, titulada
El pas de les
hores, dirigida per Sandra Bisbe. Els escrits i poemes
d’Engràcia Ferrer s’havien publicat en edicions locals i llegit
a la ràdio de Palamós. En el seu fons a l’AMP, cedit per la
seva família, hi ha un dietari i tres llibres inèdits: dos de poesies i la novel·la, que fa
referència a
les experiències viscudes
en una fàbrica de suro
durant
la
Guerra Civil,
que podem
consultar en
línia.

Tot recordant
El programa Tot recordant, de TV Costa Brava, ha dedicat
un capítol a l’AMP. Lluís Molinas ha fet un recorregut per les
instal·lacions comentant els fons i els serveis, parlant amb
treballadors i usuaris, aportant anècdotes i interessant-se
per documents com els programes de cinema i teatre i el
Llibre de Privilegis. Ja el podem veure en línia.

Revistes escolars i treballs de recerca
S’ha digitalitzat a l’AMP i
incorporat al web municipal les revistes dels centres escolars de Palafrugell. El projecte de les regidories
d’Arxiu
i
d’Educació ha comptat
amb la col·laboració dels
centres i de particulars.
Les col·leccions no són
completes; si disposeu
d’algun exemplar dels que
falten us agrairem que ens
el faciliteu per fer-ne una
còpia digital.
També s’han incorporat
els treballs premiats de
l’edició 29 del Premi escolar Josep Sagrera i
Corominas (2013-2014).
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Horari
dimarts a dissabte
de 9 a 14h.
divendres tarda, de 15 de setembre a 15 de juny, de 16 a
19h.

Visites
Primers dissabtes de mes de
10 a 11h.
I visites concertades per a
grups (reserva telefònica).
Visita virtual al web municipal.

L’Arxiu al
Facebook !

♦

S’ha incorporat documentació als fons Engràcia Ferrer
Mascort (Glòria Pulido) i Família Bassa Rocas (Irene Henkel).
Manuscrits i documents solts (s. XX): Enric Bruguera, Antònia Ferrer.
Programes i cartells (segle XX): Amics de l’Òpera.
Fotografies (s. XXI): Lluís Maimí i Ricard Martínez.
Reproducció d’imatges i altres documents (segles XIXXX): Jordi Boy, Enric Bruguera, Emili Cels, Salvador Jacomet, Oriol Oller i Xevi Vilaregut.
Publicacions: Núria Anglada.
Estudis inèdits:
◊ Anglada, Núria. Llibre de la Pampa. Els camins de la Pampa
Argentina, de Maria Gràcia Bassa Rocas. Treball de final de
grau en Llengua i Literatura Hispàniques (Universitat de
Girona). Edició crítica d’un llibre inèdit de l’escriptora
(fons Bassa Rocas, AMP).
◊ Soler, Gerard. Escales de Garbí. Una tipografia de Josep Vilà
i Clara. Projecte de final de grau de l’escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, elaborat a partir de les plaques
de ceràmica dels carrers de Llafranc (anys seixanta del
s. XX).
◊ Viñals, Sara. Josep Martí i Clarà “Bepes”. Treball de recerca de 2on de Batxillerat, sobre la vida i obra de
l’escriptor
(el
seu
fons
es
conser va
a l’AMP).
Institut
Frederic
M a r t í
Carreras.

Refotografia de
Di Stefano al Casal

