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La Mostra
d’Igualada haurà
de triar 70 peces
d’entre 180
propostes
� Igualada. La Mostra de
Teatre Infantil i Juvenil
d’Igualada ha rebut 180
sol·licituds per partici-
par en la pròxima cita,
prevista del 6 al 10 de
juny vinent. La major
part de propostes són de
companyies catalanes,
tot i que també han pre-
sentat la seva sol·licitud
per participar agrupa-
cions de comunitats
com ara Andalusia,
l’Aragó, la Comunitat
Valenciana, Castella-la
Manxa, Galícia, les
Illes Balears, Madrid,
Múrcia i el País Basc.

La direcció artística
que, des de l’any pas-
sat, assumeixen els
membres de Vol-Ras
seleccionarà seixanta
espectacles de sala i
una desena de carrer per
organitzar el cartell. En
la Mostra, organitzada
per l’Institut Català de
les Indústries Culturals
(ICIC) i l’Ajuntament
d’Igualada, hi partici-
pen la Fundació Xarxa i
l’Agrupació Rialles. La
implicació de la Gene-
ralitat va posar fi a la
polèmica contraprogra-
mació de les dues coor-
dinadores principals de
teatre familiar d’abast
català. / EL PUNT

«L’agressor»
figura al Max
revelació
� Barcelona. L’especta-
cle L’agressor, de Tho-
mas Jonigk, dirigida
per Carme Portaceli i
produïda per Factoria
Escènica Internacional
(FEI) és la candidata
catalana al Max revela-
ció d’aquest any.

El muntatge, que
presenta cruament
l’abús sexual d’un pare
a una filla, es va estre-
nar a la Nau Ivanow en
la presentació oficial de
la FEI. La categoria
promou muntatges de
singularitat artística
que no superen l’abast
autonòmic. Esquena de
ganivet, l’obra de Pep
Tosar (estrenat el 2004
dins del Fòrum Ciutat)
en què es reivindica el
personatge de Damià
Huguet és el represen-
tant balear i, d’altra
banda, Com a pedres,
d’El pont flotant, és el
títol triat com a repre-
sentant del País Valen-
cià. / EL PUNT

� La companyia Dagoll
Dagom estrenarà al no-
vembre en el festival Tem-
porada Alta el seu nou mu-
sical. Després de les repo-
sicions de Mar i cel i El mi-
kado, la companyia catala-
na atacarà una partitura de
Sondheim: Boscos endins.
L’obra farà temporada a
partir del gener del 2008 al
Teatre Victòria, i recupera
la tradició de musicals fan-

tasiosos de la factoria Da-
goll Dagom com ara Anta-
viana i Nit de Sant Joan.

Anna Rosa Cisquella,
una de les responsables de
Dagoll Dagom, destaca
aquesta producció de gran
format que no vol fer el
teatre públic perquè el
considera massa comer-
cial ni tampoc el sector
privat pel seu elevat cost
de producció.

Dagoll Dagom, doncs,

revisarà el llibret i cons-
truirà una nova mirada a
l’obra de Sondheim. Into
the woods barreja els per-
sonatges dels contes La
caputxeta vermella, Ven-
tafocs, Jan i les mongetes
màgiques i Rapunzel en
una obra que parla d’acon-
seguir fer realitat una fan-
tasia. La segona part és
àcida ja que es descobrei-
xen els protagonistes des-
prés del van ser feliços i

van menjar anissos amar-
gats per allò que han hagut
de sacrificar.

«Mar i cel» a Alemanya
Després d’anys i un cente-
nar de contactes amb pro-
ductors europeus, Dagoll
Dagom ha aconseguit po-
sar una versió de Mar i cel
a l’Òpera de Halle. S’es-
trenarà el 16 de març i és la
segona vegada que un lli-
bret d’un musical català es

ven a Europa després del
Harry i Sally de Joan Vi-
ves.

De fet, l’amistat de Vi-
ves amb el director Hart-
mut H. Forche ha estat de-
terminant. Forche aspira
que altres teatres europeus
facin noves produccions.
El director Joan Lluís Boz-
zo divendres estava exul-
tant: «Vendre un musical a
Alemanya és com vendre
whisky a Edimburg.»

Dagoll Dagom estrenarà en el Temporada Alta el
musical oníric «Boscos endins», de Sondheim

JORDI BORDES / Barcelona

Hi ha tants croquis, esbos-
sos i apunts inesperats en-
tre la lletra d’aquest plec
de cartes que creixen cada
vegada més en desinhibi-
ció, que Annie Unland va
pensar que la millor mane-
ra de treure-les a la llum
seria respectant la prolon-
gació de l’amistat tant en
l’escriptura com en el di-
buix. Aquest desig explica
que s’hagi decidit a publi-
car-les a la xarxa i no en
paper, que segons l’estu-
diosa francesa hauria com-
plicat l’edició del material
sencer. Les 300 pàgines
del treball, Una amistat
generosa i noble. Cartes
de Joan Baptista Coromi-
na a Rafael Masó
(1908-1919), es poden
consultar, doncs, a la Bi-
blioteca Virtual Miguel de
Cervantes de la Universi-
tat d’Alacant en suport di-
gital, que ha permès in-
cloure-hi el centenar de di-
buixos amb què Coromina
il·lustrava la seva corres-
pondència, a més de les
targetes postals i algunes
imatges de la seva pròpia
obra com a artista. Excep-
tuant algun extracte publi-
cat a la monografia de Nar-
cís Comadira i Joan Tarrús
sobre Rafael Masó i a l’es-
tudi de Mariona Segura-
nyes sobre els pintors de
l’Empordanet, el gros de
les 214 cartes que ha trans-
crit i editat Unland, totes
procedents dels fons de
l’arxiu de Girona del Col-
legi d’Arquitectes de Ca-
talunya (COAC), és total-

ment inèdit, i permet do-
cumentar, no només els
vincles professionals dels
dos artistes, sobretot arran
de la fundació de la fàbrica
de ceràmica La Gabarra de
la Bisbal, sinó també les
seves afinitats personals i
culturals. «És clar que les
qüestions tècniques de la
seva col·laboració profes-
sional ocupen bona part de
la correspondència, però
hi abunden els comentaris
sobre l’art en general, so-
bre les lectures, sobre la
gent que han visitat, sobre
la família», explica Annie
Unland, que opina que, a
diferència de Masó, Coro-

mina encara «no és tan co-
negut com es mereix».
Nascuda a Mantes-la-Jo-
lie, prop de París, però es-
tablerta a Perpinyà, aques-
ta estudiosa francesa espe-
cialitzada en moviments
culturals, artístics i turís-
tics catalans, va descobrir
l’obra de Coromina el
1997, mentre treballava en
una monografia sobre l’ar-
quitectura de Llafranc, po-
blació on també té residèn-
cia des de la infància, i so-
bretot arran de la lectura
d’El quadern gris de Josep
Pla, que esmenta sovint
aquest artista d’ànim can-
viant i mort prematura,

quan tenia 29 anys. «Era
un home capaç de passar
de l’optimisme més exul-
tant al pessimisme més
fosc, però a través de les
cartes a Masó es revela
també com un personatge
molt alegre, faceciós i irò-
nic, que arriba a tenir prou
confiança amb el seu amic
per expressar-li les seves
preocupacions a l’Escola
Menor d’Arts i Indústries
de Palafrugell, de la qual
va ser nomenat director el
1913, o els seus dubtes
creatius com a pintor, però
també per incloure-li a les
cartes caricatures o tires de
còmic», explica Unland.

El llibre es compon, a més
de la transcripció de les
cartes, d’un perfil biogrà-
fic dels dos artistes, fitxes
de les obres en què van
col·laborar i les exposi-
cions en què va participar
Coromina, un annex amb
unes poques cartes que el
seu germà, Alfons Coro-
mina, també va enviar a
Masó però «de menys in-
terès», segons l’autora, un
glossari de termes relacio-
nats amb la ceràmica ela-
borat per Xavier Rocas,
del Museu Terracota, i una
reproducció del primer ca-
tàleg de La Gabarra, de
1916.

Un llibre virtual descobreix la relació
de complicitat entre Coromina i Masó

Annie Unland ha difós a la xarxa les 214 cartes que l’artista va enviar a l’arquitecte de 1908 a 1919

EVA VÀZQUEZ / Girona

� Quinze dies després d’haver-se conegut, el
pintor i ceramista Joan Baptista Coromina va
enviar una carta de reconeixement al seu nou
amic, l’arquitecte Rafael Masó. El to era for-

Joan B. Coromina, a la dreta, en un autoretrat, i al costat, la pintura que va fer del seu amic Rafael Masó.

mal, respectuós, prudent. Deu anys després, i
dos mesos abans de morir, va enviar-li l’última
lletra d’una correspondència que havia passat
del distanciament a la complicitat i fins a la
confidència i que segellava una de les amistats

més profitoses de l’art i l’artesania gironines de
la primera meitat del segle XX. L’estudiosa
Annie Unland ha documentat aquesta relació
en un llibre on transcriu les 214 de Coromina i
publicat per la Biblioteca Cervantes Virtual.


