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POÈTICA FOTOGRÀFICA
Misteri, surrealisme i
paisatges gairebé onírics. Les
fotografies d’Oriol Jolonch,
construïdes a partir d’un
collage d’instantànies fetes
per ell mateix i manipulades
digitalment, evoquen una
realitat imaginària. En
concret, les trenta imatges
en blanc i negre que integren
l’exposició ‘Me andMr. Jones’
mostren un protagonista
que duu un barret de copa i
que contempla un paisatge
irreal, sempre d’esquena a
l’espectador. Per a Jolonch,
Mr. Jones és unametàfora de
l’ésser humà que, gràcies a la
imaginació, busca alternati-
ves a unmón que no acaba
de comprendre. EL QUADERN
ROBAT. CÒRSEGA, 267, PRAL. 2B.
BARCELONA. FINS AL 13/3. DE
DT. A DV., DE 10 A 13.30H I DE
16.30 A 20H; DS., D’11 A 13.30H
I DE 17 A 20H. PREU: GRATUÏT.

• Elquadernrobat.com

‘Only one eye’, de Jolonch.

Per reflexionar sobre els rep-
tes i els límits de la trans-
formació digital, l’entitat
Mobile World Capital posa
en marxa laMobile Week
Barcelona, una setmana re-
pleta d’activitats i creaci-
ons artístiques. D’entrada,
a partir de dilluns, podreu
descobrir deu peces artís-
tiques, una en cada distric-
te de Barcelona, que busquen
apropar la tecnologia mòbil a
la ciutadania a través de l’art.

Deu districtes, deu obres
AlMuseu de Ciències Natu-
rals de Barcelona, per exem-
ple, hi trobareu un collage de
l’artistaMarta de los Pája-
ros que explora la capacitat
que té la tecnologia per trans-
formar el paisatge urbà. A
l’Ateneu de Fabricació de les
Corts,Daniel Duato presen-
ta la peça de videoart Extra-
murs, que mostra una imatge
via satèl·lit sobre la qual es re-
presenten les interaccions en-
tre els usuaris de xarxes soci-
als de Barcelona i altres parts
del món. I si us traslladeu a
Sant Andreu, a la Bibliote-
ca Ignasi Iglésias-Can Fabra,
veureu la instal·lació digital
@BrossaInèdit, de Fernando

Vilariño, que convida els es-
pectadors a interactuar amb
els poemes de Brossa.
La resta d’instal·lacions les

trobareu a l’Hospital Univer-
sitari de la Vall d’Hebron, al
Parc Tecnològic de Nou Bar-
ris, a l’Institut Químic de Sar-
rià, a L’Auditori, a La Violeta
de Gràcia, al MNAC i alMo-
bileWorld Centre.

Debats i rutes
Amés, s’ha organitzat un pro-
grama de deu diàlegs, en for-
mat de taula rodona, en què
especialistes debatran sobre
temes com la revolució digi-
tal en l’àmbit de la salut, el big
data i la privacitat i el futur
de les ciutats, entre d’altres.
Per acabar, podeu participar
en deu rutes guiades gràcies

a les quals descobrireu alguns
espais de la ciutat que són re-
ferents de la creativitat, la in-
novació i la cultura.

L. ANTÚNEZ

L’art analitza la transformació digital
ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I DIÀLEGS INTEGREN EL PROGRAMA DE LA MOBILE WEEK BARCELONA

‘Enganxats al mòbil’, de Xavi Julià, es podrà veure a La Violeta de Gràcia.

MOBILE WEEK BARCELONA

DEL 20 AL 26 DE FEBRER. CONSULTEU
ACTIVITATS, ESPAIS I HORARIS. PREU:
GRATUÏT (PER A DIÀLEGS I RUTES
CAL LA INSCRIPCIÓ PRÈVIA).
• Mobileweekbcn.com
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