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Barques a la platja de l’Es-
tartit, vistes de carrers i
places de Torroella, pai-
satges lluminosos amb el
Montgrí de fons i unes ma-
rines que recorden l’etapa
mallorquina del seu amic
Joaquim Mir, són algunes
de les temàtiques que el vi-
sitant podrà contemplar
entre el centenar d’obres
de José María Mascort que
s’exposen a la casa Gali-
bern fins al 20 de setem-
bre. L’exposició, segons
explica Ramon Mascort,
creador de la fundació
amb el mateix nom i nebot
de l’artista, és el fruit d’un
treball intens de recupera-
ció i catalogació de l’ex-
tensa obra d’un pintor que
les modes del moment i
una mort prematura van
mantenir en la penombra
durant molts anys. El ne-
bot de l’artista recorda el
seu oncle com un creador
absolutament lliurat a la
feina sobre el terreny, una
característica que el va fer
molt popular a la vila i en-
contorns. «Per no haver de
carregar les teles i el cava-
llet d’un dia per l’altre, ho
deixava tot en alguna cova
o en alguna casa de pagès i
l’endemà tornava a bus-
car-ho», explica Ramon
Mascort.

Un pinzell acadèmic
José María Mascort, fill
d’una família benestant,
va estudiar amb Sorolla a
Madrid i va conrear un es-
til colorista i clàssic que va
tenir com a principals es-

cenaris la plana emporda-
nesa i, més concretament,
l’entorn del Montgrí, tot i
que feia algunes escapades
a altres zones. A banda de
la seva qualitat artística,
els seus olis són un retrat

impagable dels paisatges i
els costums de la primera
meitat del segle passat. La
mostra, que es comple-
menta amb un acuradíssim
catàleg elaborat per Rosa
M. Creixell, es pot veure

fins al 20 de setembre
(entrada gratuïta) a la
seu de la Fundació
Mascort, casa torroe-
llenca de la família i
una mostra d’estil in-
dià tan esplèndida
que per ella sola paga
la pena la visita.

Història, art i natura
L’advocat Ramon
Mascort ha impulsat,
des de la casa Gali-
bern de Torroella de
Montgrí, una funda-
ció que pretén difon-
dre el coneixement i
les publicacions rela-
cionades amb la his-
tòria, l’art i la natura.
Així, a banda de l’ex-
posició temporal
anual (el centre obre
de juny a setembre),
l’entitat ha publicat
volums relacionats
amb el moble antic,
els retrats i té en carte-
ra alguns projectes
sobre les Medes i el
massís del Montgrí,
segons ha dit Mas-
cort.
Pel que fa a l’immo-
ble del carrer Esglé-
sia, la seu de la funda-
ció, Mascort explica
que en volen acabar la
restauració. Actual-
ment queda per reha-

bilitar l’últim pis de la fin-
ca, on està previst posar-hi
una biblioteca i algunes au-
les d’ús públic.
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El paisatgisme lluminós de Mascort
s’exposa a Torroella de Montgrí

Un centenar d’obres del pintor s’exposen a la Fundació Mascort de Torroella

● En un segle XX propulsat per la
necessitat de trencament i innovació
constant, l’escola paisatgista tradi-
cional va passar per moltes èpoques

Santa Caterina i el Molinet, pintats per Mascort, a sota. Al costat,
el magnífic pati de la casa Galibern. / FUNDACIÓ MASCORT

CARLES RIBERA / Torroella de Montgrí de desprestigi i menysteniment, de
les quals van ser víctimes alguns pin-
tors notables i d’altres de menys im-
portants. Entre els primers s’hi troba
José María Mascort (1890-1947),

nascut a Barcelona però molt vincu-
lat a Torroella de Montgrí. La Funda-
ció Privada Mascort li dedica l’expo-
sició temporal d’aquest estiu a la ca-
sa Galibern, seu d’aquesta entitat.

● El Consell Nacional de
la Cultura i de les Arts
(Conca) ha concedit a Jo-
sep Maria Castellet el pre-
mi nacional a la trajectòria
professional i artística.
Aquest era l’últim dels 17
premis nacionals de cultu-
ra –que per primer any
atorga el Conca– que que-
dava per fer públic.

Els 24 membres del ju-
rat dels premis han decidit

guardonar Josep Maria
Castellet (Barcelona,
1926) «per haver estat un
dels intel·lectuals catalans
compromesos amb els va-
lors democràtics i socials
en la seva condició d’edi-
tor i crític literari. Com a
editor per haver possibili-
tat la modernització dels
referents culturals tant en
la cultura catalana com en
l’espanyola a través de les
editorials Edicions 62 i Pe-

nínsula. Com a crític lite-
rari per haver estat atent i
per haver defensat i con-
reat les estètiques literà-
ries que han definit un im-
portant període de la nos-
tra història més recent».

Castellet s’afegeix a una
llista de 16 premiats més:
Jaume Pòrtulas, Guillem
Cifré, Pere Portabella, Ro-
sa Maria Calaf, Animac,
l’Associació de Professio-
nals del Circ de Catalunya,

Núria Font, Jordi Savall,
Francesc Orella, Josep
Quetglas, Francesc Tor-
res, Enric Jardí, Bienve
Moya, la Fundació Vila
Casas, Eudald Carbonell i
Octavi Serret.

Els Premis Nacionals de
Cultura, que distingeixen
l’excel·lència cultural del
2008, es lliuraran el 3
d’octubre en una gala que
se celebrarà a l’Auditori
Enric Granados de Lleida.

Josep Maria Castellet, premi nacional a
la trajectòria professional i artística
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Josep Maria Castellet, en una imatge d’arxiu. / ORIOL DURAN

● Sarrià de Ter. El 5è Emergent va acabar diumenge a
Sarrià, després de passar per Vilablareix, Quart, Sant
Gregori, Campllong, Cassà i Madremanya. 4.000 es-
pectadors han gaudit de 35 actuacions, com ara les de
Jango Edwards (foto) i Pau Riba. / DAVID JULIÀ

FESTIVAL EMERGENT
Uns 4.000 espectadors a la 5a edició

● Per Calixto Bieito, di-
rector artístic del Romea,
aquesta temporada és com
una festa d’aniversari en
què hi ha garantits frescor i
humor, però també mo-
ments per a una certa refle-
xió social. La companyia
Animalario torna al Ro-
mea amb Urtain, la histò-
ria d’un suïcidi que fa un
repàs de l’Espanya fran-
quista a la dels Jocs Olím-
pics.

El Pagagnini del grup
Yllana (l’èxit de l’any pas-
sat) repeteix. El director
Juan Carlos de la Fuente,
apadrinat per Bieito,
s’atreveix ara amb un sur-
realista Jardiel Poncela.
També és un retorn el de
David Campos i la seva
companyia de dansa neo-
clàssica. Comediants,
Joan Ollé, Toni Martín i
Gerardo Vera s’integraran
en el programa que alterna
text, dansa i espectacles
familiars.

Joan Ollé dirigirà la
companyia del Teatre Ro-
mea a El cafè, de Carlo
Goldoni. Serà del 5 de fe-

brer al 5 d’abril. La peça
és, per Bieito, «un Mozart,
un Wagner, una comèdia
humana i moral divertida i
emocionant». Ollé també
té programada una lectura
de La plaça del Diamant
amb Jessica Lange, un
exercici que ja es va fer a
Nova York l’any passat.
Pot ser fins a una setmana
de funcions, amb les dates
definitives encara per de-
terminar. Pel director, el
muntatge és indispensable
«encara que només sigui
per tocar cuixa de mite».

Gerardo Vera va desco-
brir en el festival d’Edim-
burg del 2005 Blackbird
amb Bieito. El text de Har-
rower (del 10 d’abril al 9
de maig al Romea) explica
una història d’amor entre
un home de 45 anys i una
noia de 27 que recons-
trueixen els fets de 15 anys
enrere, i «no deixa ningú
indiferent», segons Vera.
És una coproducció amb el
Centro Dramático Nacio-
nal (com Urtain).
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Animalario, Jessica Lange i
la dansa neoclàssica de

Campos, al Romea
JORDI BORDES Barcelona


