
Torroella de Montgrí i Palafru-
gell seguiran formant part, com a
mínim en les dues pròximes edi-
cions, de la xarxa d’espais escènics
del festival Temporada Alta. L’a-
cord a quatre bandes, que han
subscrit la Fundació Vila Casas, els
ajuntaments dels dos municipis i
el Festival de Tardor de Catalunya,
també preveu augmentar el nom-
bre de representacions que, com
l’any passat, acolliran l’Auditori
Teatre Espai Ter de Torroella i el
Teatre Municipal de Palafrugell.
Segons va informar ahir l’organit-
zació de Temporada Alta,  que en-
guany commemorarà el seu 25è
aniversari, en total es veuran tres
propostes escèniques a Torroella
de Montgrí i dues a Palafrugell. 

Concretament, l’Auditori Espai
Ter de Torroella acollirà el 28 d’oc-
tubre la representació de l’obra El
Florido pensil (nenes), un mun-
tatge en clau d’humor sobre l’es-
cola franquista, amb la participa-
ció de les actrius Victòria Pagès,
roser Batalla, Lloll Bertran, Isabel
rocatti i Mireia Portas. El 18 de no-
vembre arribarà Caiguts del cel,
una comèdia escrita per Sébastien
Thiéry que Sergi Belbel s’ha ocu-
pat d’adaptar i dirigir i que comp-
ta amb un elenc interpretatiu for-
mat per Emma Vilarasau, Jordi
Bosch, Àlex Casanovas i Anna
Barrachina.

La tercera proposta serà Cosas
que se olvidan fácilmente, de Xa-
vier Bobés, que es podrà veure al

Museu Palau Solterra de Torroe-
lla entre el 4 i el 5 de desembre.
L’espectacle, que s’ha incorporat
a la programació fruit d’un acord
entre l’organització del Festival i la
Fundació Vila Casas, comptarà
amb un total de cinc funcions
amb un aforament limitat a cinc
persones cadascuna d’elles. La
peça, en la qual Bobés ofereix

una exhibició sobre com extreure
records de tots els objectes, ja es va
poder veure en la darrera edició
del festival, amb la Casa Pastors de
Girona com a espai escènic, i amb
una notable acollida.        

Al seu torn, Ara Malikian &
José Luis Montón duran l’11 de
novembre al Teatre Municipal de
Palafrugell un espectacle en el

qual uneixen, mitjançant la mú-
sica, el jazz, el flamenc i el folklo-
re armeni. Així mateix, el 2 de
desembre, el mateix espai rebrà la
visita de Sergi López, que segueix,
després d’una dècada, amb les re-
presentacions de la comèdia exis-
tencial Non solum. 

Les entrades per als espectacles
El Florido Pensil (nenes) i Caiguts

del cel ja es poden adquirir de for-
ma anticipada a través del web del
festival www.temporada-alta.net.
Les entrades per a les altres tres
propostes es posaran a la venda a
partir del setembre, al mateix
temps que la resta d’espectacles
del festival. La programació com-
pleta del Temporada Alta, que
enguany  superarà el centenar de
propostes, es donarà a conèixer el
pròxim 31 d’agost. 

Primers noms del programa
La comèdia Art de l’escriptora
francesa Yasmina reza –en l’a-
daptació del dramaturg Jordi Gal-
ceran i amb els actors Pere Ar-
quillué, Francesc Orella i Lluís
Villanueva–, un concert intimista
de Jorge Drexler, la reposició del
musical El Petit Príncep, el grup
Manel, el reconegut cantautor
nord-americà rufus Wainwright,
Paul Fuster, Ara Malikian, rosario
i Andrea Motis  són alguns dels pri-
mers noms que el festival de tar-
dor ha donat a conèixer de la pro-
gramació d’enguany. 
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Temporada Alta amplia per dos anys la
seva vinculació amb Torroella i Palafrugell

L’acord a quatre bandes portarà en aquesta edició quatre espectacles teatrals i un de musical als dos municipis
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El Museu Egipci de Barcelona
prorrogarà fins al mes d’octubre
l’exposició El mite d’Osiris, que des
del mes de març passat ha estat vi-
sitada per més de 40.000 persones,
que han pogut conèixer peces ori-
ginals de la col·lecció de la Funda-
ció Arqueològica Clos, algunes d’e-
lles inèdites fins ara. Entre aquestes,
destaca un sarcòfag policromat de

fusta de l’època ptolemaica (segle III
aC) que el museu va comprar fa mig
any; una altra obra excepcional és
l’estàtua de mida real d’una perso-
na portant una ofrena al déu Osiris,
datada entre el 664 i el 525 aC.

L’exposició explica aquest mite fo-
namental de la religió egípcia a par-
tir del qual va començar a practicar-
se el ritu de la momificació per «as-
segurar el pas al Més Enllà» i es va
instaurar el dret de successió dels
monarques. A la mostra es poden
veure una quarantena de peces de
la col·lecció de la Fundació Ar-
queològica Clos, la meitat de les
quals s’exposen per primera vega-

da al Museu Egipci de Barcelona.
Amb aquesta iniciativa comença
un cicle d’exposicions monogràfi-
ques al nou espai que va obrir el Mu-
seu Egipci de Barcelona per «poder
renovar les mostres temporals».

Estàtues, amulets, esteles, uixeb-
tis (estatuetes funeràries) i ceptres
conformen l’exposició sobre Osiris,
el déu que va ser assassinat pel seu
germà Set i que va ressuscitar del
món dels morts gràcies a la seva
dona Isis. La mostra també inclou re-
presentacions d’altres divinitats re-
lacionades amb la fertilitat, que en
els rituals compartien protagonisme
amb Osiris.
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El Museu Egipci prorroga fins 
a l’octubre «El mite d’Osiris» 

L’exposició ha rebut més
de 40.000 visitants des del
mes de març



Un centenar de persones partici-
pa des d’ahir i durant dues setma-
nes en els cursos de tècnica i labo-
ratoris d’improvisació i composició
que oferiran a La Caldera de Bar-
celona dotze creadors de dansa
contemporània internacional, com
Thomas Hauert o Julyen Hamilton.
En aquesta cinquena edició de la
trobada també hi seran Laura Arios,
Milan Herich, Lali Ayguadé, Jos Ba-
ker, Frey Faust o La Macana.

Durant els pròxims dies, s’oferi-
rà un programa intensiu de for-
mació que permetrà diverses apro-

ximacions a la dansa, des de clàs-
siques tècniques de Flying lowo tèc-
nica Forsythe a laboratoris d’im-
provisació a càrrec de reconeguts ar-
tistes com Julyen Hamilton i Tho-
mas Hauert. També hi haurà pre-
sentacions informals obertes al pú-
blic, amb professors i alumnes. 

La Caldera és un projecte col·lec-
tiu, liderat per un grup d’artistes,
que va néixer originàriament al
barceloní barri de Gràcia i que
durant dues dècades ha estat un
centre de creació de dansa i arts es-
cèniques pioner a Catalunya i a la
resta d’Espanya.
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Un centenar de persones
participa a Barcelona en un
curs internacional de dansa 

La comèdia «El florido pensil (nenes)» es representarà el pròxim 28 d’octubre a l’Espai Ter de Torroella. 
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«El florido pensil (nenes)»,
«Caiguts del cel» i «Cosas
que se olvidan facilmente» es
veuran a Torroella de Montgrí

Ara Malikian & José Luis
Montón i el «Non Solum» 
de Sergi López passaran en
aquesta edició per Palafrugell
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