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CULTURA I SOCIETAT 

MARC MARTÍ

La vintena edició del festival Temporada Alta va arrencar ahir amb l’espectacle Un fràgil equilibri, una coproducció d’El Canal Centre d’Arts Escèniques de
Girona/Salt i del Teatre Lliure dirigida per Mario Gas i interpretada per Rosa Novell, Rosa Renom, Albert Vidal i Pep Ferrer. L’obra, escrita l’any 1966 pel nord-
americà Edward Albee, retrata les pors que envaeixen les classes dominants, els temors «existencials» dels «habitants de la societat buida», segons va
explicar el propi Gas. A més de la representació inaugural, a la qual va assistir el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, es podrà veure aquesta nit i demà a la
tarda al Teatre Municipal de Girona. Paral·lelament, una altra coproducció d’El Canal, Dinou, escrita pel gironí Ferran Joanmiquel, omplia la sala La Planeta. 



Girona Mario Gas inaugura la vintena edició de Temporada Alta amb «Un fràgil equilibri»

L'espai Can Mario de Palafrugell
proposa per aquesta tardor dos tre-
balls artístics ben diferents però es-
tretament relacionats –són mestre
i alumne– que comparteixen una
mateixa tècnica: el treball amb el
marbre i la pedra. L'artista convi-
dat és Mariano Andrés i Vilella, un
escultor i mestre que porta tota
una vida –va entrear en un taller de
marbolista amb 13 anys– donant
formes esfèriques i ovoïdals a la pe-
dra i que ara es pot veure en la re-
trospectiva més extensa que se li ha
dedicat mai. És, segons l’artista, el
«recull de tota una vida» dedicada
a represetar formes orgàniques, i
on l’esfera és la protagonista com
a símbol del cicle de la vida. Estan
fetes amb marbres d’arreu del
món, i fins i tot n’hi ha una feta de
bassalt de Castellfollit de la Roca,
el material més dur amb què ha
treballat mai. 

Mentrestant, a la sala 2, hi ha
programada una altra exposició, la
d'un deixeble seu, Isidre Tolosa,
amb una posada en escena que re-

crea la seva casa-taller amb ob-
jectes quotidians i una selecció de
peces de pedra i metall, sota el
nom de Pedres líquides i llegibles. 

«És molt interessant perquè
permet veure dues generacions di-
ferents, separades per uns 40 anys,
amb una mateixa base» explica la
directora d'art de la fundació Vila
Casas, Glòria Bosch, que reivindi-
ca el valor de la tècnica en un tre-
ball tan manual com és l'escultu-
ra. Els espectadors, que podran
veure la mostra fins al 22 d’abril, se
sorprendran en veure que les dues
obres «no tenen res a veure l'una
amb l'altra».
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L’espai de Palafrugell
contrasta el seu treball amb
pedra i marbre amb la d’un
deixeble seu, Isidre Tolosa



Can Mario exposa la retrospectiva
més gran de l’escultor Mariano Andrés 

Mariano Andrés i Vilella aposta per les formes esfèriques. 

ACN

De forma paral·lela, la funda-
ció ha programat al Palau

Solterra de Torroella de Montgrí
l'exposició de Joan Carles Roca
Sans, «Xipre. La Frontera». S'hi po-
den veure 37 obres i una projecció
elaborada a partir de dibuixos i
apunts presos en els seus viatges,
font d'inspiració per a la ficció que
utilitza per explicar la problemàtica
política i humana de l’illa.
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El Xipre de Roca
Sans, a Torroella

Els papers de presó del perio-
dista gironí Carles Rahola centra-
ran la conferència d’obertura del
cicle «Papers de periodistes» que
l’Institut d’Estudis Catalans de-
dicarà a deu reporters catalans
dels anys 30. Des del 3 d’octubre,
quan el professor de la UdG Lluís
Maria de Puig pronunciï la confe-
rència sobre l’escriptor i articulis-
ta gironí, i fins al 22 de desembre,
deu xerrades desglossaran la vida,
l’obra i la trajectòria de literats
com Josep Maria de Sagarra, Just
Cabot  o Eugeni Xammar a partir
dels seus papers privats. 

I és que, diuen els organitzadors
del cicle que a partir de  memòries,
dietaris, epistolaris o carnets de
viatge, es pot entendre una socie-
tat, conèixer uns mitjans i sobre-
tot, interpretar la producció i la re-
cepció dels continguts de l’època
de la República. 

A més de la sessió dedicada a
Carles Rahola, hi haurà dues con-
ferències més on els periodistes gi-
ronins seran protagonistes: Agus-
tí Calvet, Gaziel, periodista (1910-
1939): noves dades, nous docu-
ments, a càrrec de Manuel Llanas,
i Josep Pla: impactes del primer pe-
riodista modern català, a càrrec de
Josep Maria Casasús. 
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La figura de Rahola
obrirà el cicle de
l’IEC «Papers 
de periodistes» 
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