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● L’artista empordanès Jo-
sep Ministral ha dissenyat
un retaule de 8 metres d’al-
çària per vuit d’amplada,
elaborat amb 47 vidres de
gran format, que l’església
de Bàscara estrenarà abans
de l’estiu al presbiteri. El
retaule, titulat El Crist del
Fluvià, ha estat encarregat
per l’Ajuntament de Bàs-
cara per substituir l’antic
retaule barroc que va ser

cremat durant la Guerra Ci-
vil, per «recuperar la me-
mòria històrica i amb la vo-
luntat que sigui un referent
en el futur per a tota la po-
blació». Recentment s’ha
completat la primera etapa
d’instal·lació dels vidres
sobre l’estructura de ferro
que fa de base. Els vidres
s’han fet amb una tècnica
molt antiga –la fusina, ja
utilitzada pels egipcis–, pe-
rò que mai fins ara s’havia

pogut aplicar en vidres tan
grans. Els vitralls s’han cuit
al taller mataroní del mes-
tre vidrier David Gibernau,
president de l’Associació
Catalana de les Arts del Vi-
dre. El decorador i expert
en vitralls i art litúrgic Jordi
Garcia s’ha encarregat de la
part constructiva. Ministral
ha concebut una obra amb
una vintena de colors que
conjuminen tradició i mo-
dernitat.

Ministral fa un retaule de vidre
per a l’església de Bàscara
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Ministral mostra al mossèn l’evolució del projecte, amb Garcia i Gibernau. / MIQUEL RUIZ

Flotats és Stalin,
avui al Teatre
Municipal de Roses
● Roses. Josep Maria Flo-
tats presenta avui (22.00 h)
a Roses Stalin, un especta-
cle que ell mateix ha adap-
tat i dirigit, i que protago-
nitza. L’obra, que es va es-
trenar al setembre de l’any
passat al Teatre Tívoli de
Barcelona, es basa en l’últi-
ma novel·la del francès
Marc Dugain, Une exécu-
tion ordinaire. La narració
se situa el 1952, un any
abans de la mort de Josif
Stalin, durant l’afer de les
bates blanques, quan el
Kremlin va acusar diversos
metges jueus d’enverinar
homes de confiança de Sta-
lin. Josep Maria Flotats en-
carna el dictador rus,
acompanyat de Carme Co-
nesa, Pepa Arenós, Pere
Eugeni Font, Pep Sais i Jor-
di Muixí. / EL PUNT

Montserrat Carulla
actua al Casino de
Llagostera
● Llagostera. Una de les
grans dames de l’escena
catalana, Montserrat Ca-
rulla, actua avui (22.00 h)
al Casino Llagosterenc, en
què oferirà l’espectacle
Itinerari de paraules, una
lectura dramatitzada de
poemes i contes que s’in-
clou en el cicle Escenaris
2008. Montserrat Carulla
fa un recorregut a través
dels contes de Mercè Ro-
doreda, Pío Baroja, Pere
Calders, Salvador Espriu,
Sergi Pàmies, Quim Mon-
zó i Isabel Clara Simó,
amb l’acompanyament de
poemes de Salvat-Papas-
seit, Martí i Pol, Maria
Mercè Marçal, Joan Mar-
garit i León Felipe. D’altra
banda, també avui
(18.00 h) i dins el cicle Es-
cenaris 2008, al Casal de
Bordils Anna Roca oferirà
una funció de l’espectacle
familiar Les sabates noves
de l’emperador. / EL PUNT


