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‘Solitud’ arriba a
la Casa de la
Paraula
En la recta final de l’Any Víctor
Català-Caterina Albert, que
commemora el 50è aniversari
de la mort de l’escriptora, avui
s’inaugura a la Casa de la Paraula de Santa Coloma de
Farners Solitud (19 h), una exposició de la Fundació Vila
Casas, comissariada per Cristina Escat. La mostra reflecteix la transformació interna
de la protagonista de Solitud
amb diferents elements, en
clau contemporània. ■ E.P.A.

querdes, i el fum de les espelmes utilitzades per als
usos litúrgics havia provocat l’enfosquiment generalitzat de la capa superficial.
Segons les seves restauradores –Irene Panadés,
Laia Roca i Núria Piqué,
coordinades per Maite Toneu–, El martiri de santa
Caterina, que fa 2,16 metres d’amplada per 2,66
d’altura, és “un quadre
amb una molta qualitat
tècnica, tot i que abans de
la restauració es feia difícil
apreciar els seus colors i
detalls”. ■

HOMENATGE

Recorden Eduard
Bartolí en el seu
desè aniversari
Atenea, l’Agrupació de Cultural
del Casino Menestral de Figueres, ha organitzat avui un acte
per recordar Eduard Bartolí en
el desè aniversari de la seva
mort, a la seu provisional del
Menestral al número dos del
carrer Poeta Marquina (20 h).
Per recordar Bartolí, home de
cultura i sobretot de teatre,
membres de La Funcional Teatre faran una lectura de textos
inèdits de Josep Valls, gran
amic de Bartolí. ■ REDACCIÓ
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