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Cultura i Societat

Palafrugell acollirà la seu de la fundació
que gestionarà el llegat de Tom Sharpe
 L’ajuntament i l’hereva literària de l’escriptor han arribat a un acord per crear un espai «públic i visitable» al municipi
ANIOL RESCLOSA

PALAFRUGELL | ALBA CARMONA

Palafrugell serà la seu de la fundació que gestionarà el llegat de
l’escriptor britànic Tom Sharpe,
que va viure al municipi baixempordanès durant divuit anys. L’ajuntament de Palafrugell es va reunir ahir amb la marmessora de
l’herència de Sharpe, Montserrat
Verdaguer i van acordar que els
manuscrits literaris, així com la correspondència, les fotograﬁes i altres objectes personals que l’escriptor va deixar a la metgessa es
quedaran al Baix Empordà on seran «públics i visitables».
L’autor de Wilt, que des de l’any
1995 vivia a Llafranc i que va morir el 6 de juny, va deixar a Verdaguer tota la seva herència literarària i personal per a que n’escrivís una biograﬁa i els cedís a una
fundació per a conservar la seva
memòria.
Verdaguer va explicar ahir que
havia trobat «molt bona predisposició» en el consistori palafrugellenc, amb qui havia arribat a un
«contracte verbal per començar a
treballar plegats» en la creació del
futur Espai Tom Sharpe. «Les úniques indicacions que va deixar»,
aﬁrmava Verdaguer, «és que tot el
llegat s’havia de conservar unit i
guardat en un lloc segur a l’abast
de tothom».
Ara l’objectiu de les dues parts

MONTSERRAT VERDAGUER

La marmessora de
l’autor de «Wilt»
 Verdaguer va atendre el britànic
en els seus últims anys de vida, però
també es va convertir en una amiga
a la qual aquest tenia en gran estima. Des de l'any 2001 ha anat recollint en quaderns el dia a dia de l'escriptor, la seva correspondència, el
que escrivia, els articles que sortien
sobre la seva figura als mitjans i tot
el que feia. En total, compta amb
183 quaderns sobre la vida de Tom
Sharpe a Palafrugell. L’hereva literària, però, ha de recular i resseguir la
trajectòria de l'escriptor fins a Cambridge, Sud-àfrica o el seu origen a
Northumberland, per a testimoniar
tota la trajectòria vital i professional
que resseguirà la fundació. ACN/DdG

L’escriptor britànic Tom Sharpe, en una imatge presa a Girona l’any 2009.

és començar a treballar «com més
aviat millor», declarava contenta
Verdaguer, que al setembre viatjarà
a Anglaterra per a traslladar a Palafrugell els objectes personals i la
documentació que són a la terra
natal de l’intel·lectual.
I és que el primer pas és inventariar tot el material que va deixar
l’escriptor, i que va des de docu-

ments, cartes i fotograﬁes a càmeres fotogràﬁques, màquines
d’escriure i pipes de fumar.
Un cop comprovat el volum de
l’herència, que està repartida entre Catalunya, la Gran Bretanya i
Sud-Àfrica, on també va viure, es
podrà decidir la ubicació física de
la fundació, que l’alcalde de Palafrugell, Juli Fernàndez, avançava

El Portalblau de l’Escala ha
aplegat uns 6.500 espectadors
ACN

 Els espectacles de la

que serà un «espai públic» al municipi i obert als visitants.
Fernàndez assegurava que l’acord és «una bona notícia per potenciar un model econòmic basat
en la cultura a Palafrugell» i que
constata «la voluntat de tots de preservar al municipi un llegat impressionant». Amb l’objectiu que
el projecte comenci a caminar

L’ESCALA | ACN

L’espectacle dedicat a Salvador Espriu va tancar el festival.

entrades. També ho va fer Marina
Rossell i destaca el cas del grup
Macedònia, que va haver de fer un
segon concert i pràcticament els va
omplir tots dos.
També es van acostar al ple el
concert de Blaumut i la proposta
de J.V. Foix Quartet.
D’altra banda, no van superar la

mitjana Antònia Font i l'actuació
de Nina amb la GiOrquestra al
Fòrum Romà d’Empúries.
La directora del Festival de Músiques i Arts de la Mediterrània, Elisenda Trias, ha destacat que ha estat una «bona edició» i ha agraït «la
conﬁança» que el públic ha dipositat novament en la cita.

«com més aviat millor», l’alcalde
aﬁrmava aque oferirà suport econòmic a Verdaguer per catalogar el
material de l’escriptor i mitjans jurídics per a constituir l’entitat, que
segons Fernàndez, subratllarà Palafrugell -on ja hi ha ubicades la
Fundació Cuixart, Josep Pla o VilaCasas-com a «capital cultural de
les comarques gironines».

El Festival de Música de la
Vall de Camprodon tanca
amb una ocupació del 95%
RIPOLLÈS | DdG

sisena edició del certamen
escalenc omplen el 90 per
cent de l’aforament

El Festival de Músiques i Arts de
la Mediterrània de l'Escala, Portalblau, ha tancat la sisena edició
amb una ocupació mitjana als
concerts del 90%. En total, unes
6.500 persones han passat pels
diferents actes del festival, que
començava el 22 de juny amb un
concert gratuït de Els Catarres.
El darrer acte de la programació
d'enguany va ser divendres, amb
una lectura musicada de textos de
Salvador Espriu a càrrec de Joan
Massotkleiner i Toti Soler, que van
omplir la sala principal de l'Alfolí
de la Sal.
El món perdut de Salvador Espriu, l'espectacle que va cloure el
festival, és un dels tres espectacles
del Portalblau que ha esgotat les

PALAFRUGELL

L’espectacle conjunt de Miquel Abras i Cesck Freixas, Cançons de nosaltres i el món, va tancar diumenge la catorzena edició
del Festival de Música de Camprodon, que ha arribat a una
ocupació de més del 95%.
En tres de les quatre actuacions d'aquest any s’ha penjat el
cartell d’entrades exhaurides. Es
tracta dels concerts del grup de
moda Blaumut a Vilallonga de
Ter, Toti Soler a Setcases, i Cesk
Freixas i Miquel Abras a Molló, i
en l'actuació de Sotarrel a Llanars
l'ocupació va superar el 95%.
La direcció artística del festival
fa un balanç molt positiu d'aquesta edició, que ha demostrat
la consolidació d'un model que
es va inciar el 2011, amb propostes musicals per atraure un
ampli ventall de públic, de petit
i mitjà format, que no estan dins
el ciruït habitual de música del
Ripollès.

Els espais (la Cooperativa de
Vilallonga de Ter, les sales de
ball de Llanars i Molló, i l'església de Setcases) han permès fer
actuacions de proximitat i acostar els artistes amb el públic, «és
un model que funciona», diu el
director artístic, Francesc Viladiu.
«El Festival de Música de la
Vall de Camprodon és una bona
oportunitat per veure grups que
actuen per tot el territori però que
és poc habitual veure'ls aquí», diu
Viladiu, que assegura que el festival «amplia l'oferta cultural i turística de la Vall de Camprodon».
Aquest any, el festival ha continuat amb l'aposta de fer petites
actuacions prèvies per promocionar el festival i acostar la música a tots els públics. El 21 de juliol les veus del quartet vocal
Mèlt van sonar a les quatre poblacions que han acollit aquesta
catorzena edició, amb una gran
acceptació dels veïns.

