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El novel·lista Tom Sharpe (Lon-
dres, 1928 - Llafranc, 2013) va des-
envolupar una important i gaire-
bé desconeguda activitat fotogrà-
fica a Sud-àfrica entre els anys 50
i 60. 

A més de dedicar-se a la foto-
grafia per encàrrec, Tom Sharpe va
capturar les dures condicions de
vida de la població negra sota el rè-
gim de l’apartheid, un fet que, junt
amb la seva militància política, el
va conduir a ser deportat al seu
país d’origen el 1961. 

Gran part de la seva producció
fotogràfica es va perdre, excepte un
conjunt de còpies originals en
blanc i negre que van ser enviades
a Anglaterra per l’assistenta de
Sharpe, i que a partir del 10 de se-
tembre i fins al 27 de novembre es
podran veure a l’exposició que or-
ganitza la Fundació Vila Casas al
Museu Can Mario de Palafrugell,
una de les seus empordaneses de
la institució, en el marc de la Bi-
ennal Xavier Miserachs. 

L’escriptor britànic, un dels
grans mestres de la narrativa hu-
morística, es va dedicar a la foto-
grafia abans d’entregar-se a la li-
teratura. Les seves instantànies
constitueixen també un retrat de la
societat britànica dels anys 60 i el
seu pal de paller, el gentleman an-
glès. 

Com el propi Sharpe va confes-
sar en més d’una ocasió, es va ini-

ciar en la fotografia «de manera ac-
cidental, quan feia classes en un in-
ternat a Sud-àfrica i un professor
que estava a punt de deixar l’escola
i que acabava de comprar-se una
màquina molt millor em va rega-
lar una càmera de plàstic barata».

Aquella limitada càmera va ser
després canviada per una Leica de
segona mà que va comprar pel
mòdic preu de 20 lliures. Poc
temps va passar abans d’incorpo-

rar recipients de revelat, productes
químics i l’ampliadora per co-
mençar a fer còpies.

D’altra banda, a Barcelona, con-
cretament al Museu Can Framis, la
Fundació dedicarà enguany una
exposició individual a l’artista que
l’any passat va guardonar amb el
Premi Fundació Vila Casas d’Es-
cultura, Gerard Mas (Sant Feliu de
Guíxols, 1976). 

Especialitzat per formació en es-

cultura i talla de pedra, treballa la
paradoxa, la contradicció, la des-
contextualització i la ironia per
fer dialogar la voluntat clàssica
amb l’impuls contemporani. Serà
del 19 de setembre al 18 de no-
vembre amb el títol Gerard Mas.
Brut Nature.

A l’Espai Volart, entre setembre
i desembre, s’hi exhibiran les pin-
tures, dibuixos i gravats que formen
l’exposició Jo Milne. No faig pre-

diccions, sinó excuses.
Jo Milne (Edimburg, 1966) és un

artista que explora les maneres
de representació icònica i d’in-
dexació responent de forma visu-
al a les proposicions cosmològi-
ques formulades des de la teoria de
les cordes, emmarcada en la física
teòrica contemporània. 

També durant aquest període,
en una altra de les sales de l’Espai
Volart, s’hi podrà veure Obre les
portes. De Rogent a Roca-Sastre,
una mostra que fa confluir aquests
dos artistes plàstics que van com-
partir lloc de treball (al taller de Ro-
gent) i afinitats geomètriques, rít-
miques i compositives, a més d’u-
na visió renovadora i integradora
de les arts. 

Fons permanent
D’altra banda, Can Framis obrirà
novament aquest setembre l’ex-
posició del seu fons permanent de
pintura, un itinerari que aplega una
extensa representació de l’art con-
temporani català, amb Plensa,
Guinovart i Hernández Pijuan
com a noms destacats. 

En la nova temporada, la Fun-
dació incorpora a més el treball
Metafísica geomètrica (1969) de
Joan Ponç, Sang (1998) d’Ignasi
Aballí, So blau (1975) i Poema
d’octubre (1975) de Frederic Amat,
i obres de Serra Rivera, Narcís Co-
madira, Manolo Ballesteros, Ge-
rard Fernández Rico o Bruno Ollé.
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Les desconegudes fotos sud-africanes
de Tom Sharpe s’exhibiran a Palafrugell
El guixolenc Gerard Mas protagonitza l’exposició d’escultura de Can Framis, seu barcelonina de la Fundació Vila Casas

La vida de la població negra durant l’apartheid sud-africà, vista amb la càmera de l’escriptor Sharpe. 

TOM SHARPE/FUNDACIÓ VILA CASAS

La Fira Internacional del Llibre
distingirà l’escriptor Juan Marsé
amb el Premi Liber 2016, en reco-
neixement a la seva «trajectòria
amb projecció universal vincula-
da a les seves arrels barceloni-
nes». Segons ha informat la Fira de
Barcelona, la indústria editorial re-
unida a la Fira Internacional del
Llibre lliurarà el guardó a Marsé en
un acte que se celebrarà el pròxim
13 d’octubre al Museu Nacional
d’Art de Catalunya (MNAC). El
lliurament del premi s’emmarca en
les activitats del saló Liber, que
aquest any organitza Fira de Bar-
celona.
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La Fira del Llibre
distingirà Juan
Marsé amb el
Premi Liber 2016

El Festival de Teatre Amateur de
Girona ha clos la seva setzena edi-
ció amb unes xifres d’assistència
qualificades d’«excel·lents» pels
organitzadors, que constaten «la
bona marxa del Festival». 

Aquest any han sigut aproxi-
madament 11.000 persones les
que han gaudit d’algun dels qua-
ranta espectacles programats, se-
gons un comunicat difós ahir per

la Diputació de Girona, institució
promotora del festival. 

L’increment de públic respecte
a l’edició anterior, que va tenir
10.000 espectadors, troba una de
les seves raons en la bona acollida
del Fitag als Municipis, que ha re-
unit prop de 1.500 espectadors. 

El Festival també ha esdevingut
un important punt de trobada del
teatre amateur internacional. En-
guany, el Fitag ha acollit l’assem-
blea nacional general de la confe-
deració de teatre amateur Esce-
namateur, com també les reunions
de treball de l’associació Corredor
Latinoamericano de Teatro amb
diferents companyies gironines.

A més, el Fitag ha comptat amb

la presència, durant els cinc dies
del Festival, del president mundial
de l’associació AITA (Associació In-
ternacional de Teatre Amateur),
Rob van Genechten. Ja s’estan
plantejant col·laboracions entre
el Fitag i l’AITA per a properes
edicions. 

En total, han participat en
aquesta edició del Fitag 25 com-
panyies teatrals d’onze estats di-
ferents (l’Argentina, el Brasil, Egip-
te, l’Iran, Israel, Polònia, el Senegal,
Ucraïna, l’Uruguai, Xile i Espa-
nya), i han estat 215 els participants
que s’han allotjat a la demarcació. 

A Girona ciutat els espectacles
han tingut lloc a sis escenaris di-
ferents. El pati de les Magnòlies,

que estava reservat a obres de
companyies gironines, ha estat
l’escenari amb l’assistència més
alta. 

L’obra més vista ha estat la co-
producció del Festival Hamlet,
amb prop de 1.000 espectadors re-
partits en cinc funcions. També va
tenir un gran èxit de públic l’es-
pectacle inaugural Revolution, de
la companyia de Llançà I per què
no?, que va omplir el Teatre Mu-
nicipal.

Una de les obres que més bones
crítiques ha rebut ha estat l’altra co-
producció del Festival, A la deriva,
que es va representar al refugi an-
tiaeri i que va comptar amb el su-
port del Museu d’Història de Gi-
rona.

Finalment, Els grups Teatr Krzy-
wa, de Polònia, i Geografía Teatral,
de Xile, han estat els escollits per fer
propostes de coproduccions de
cara a l’edició del festival de teatre
amateur del 2017.
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Els grups Teatr Krzywa,
de Polònia, i Geografía
Teatral, de Xile, han estat els
escollits de cara al 2017



El Fitag clou l’edició més exitosa
amb uns 11.000 espectadors
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