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● Figueres. Un total de 125 fotografies sobre l’entorn del
Museu Dalí, la casa daliniana de Port Lligat i el castell
de Púbol s’han presentat a la vuitena edició del premi
Photodalícatessen, organitzat per la cafeteria Dalíca-
tessen de Figueres, amb el suport de l’associació
Amics dels Museus Dalí. El primer premi (400 euros)
ha estat per a Guilia Bartolucci, autora de la imatge
d’un maniquí envoltat de fulles d’arbre –a la foto–. El
segon premi (200 euros) ha estat per a Juan Delgado i el
tercer (100 euros), per a Rómulo Peña (100 euros). El
premi anual atorgat pels Amics dels Museus Dalí, que
consisteix en un carnet d’avantatges per a dues perso-
nes, ha correspost a Emma Llensa. El concurs té com a
objectiu difondre les imatges de l’entorn dels espais
dalinians vistos pels visitants. / EL PUNT

FIGUERES
125 fotografies al concurs Photodalícatessen

Horari d’exposicions:
Sales de Puigcerdà, Campdevànol i Roses

Divendres: de 17.00 a 20.00 h
Dissabtes: d’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h

Diumenges i festius: d’11.00 a 14.00 h
ENTRADA LLIURE

EXPOSICIONS

DEL 9 AL 15 DE NOVEMBRE DE 2009

Horari d’exposicions:
Feiners de dilluns a divendres: 

d’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 21.00 h
Dissabtes: d’11.00 a 21.00 h

Diumenges i festius: d’11.00 a 14.00 h
ENTRADA LLIURE

Tel. 972 209 836 - Fax 972 209 414
info@fundaciocaixagirona.org - www.fundaciocaixagirona.org

CENTRE CULTURAL DE CAIXA GIRONA
FONTANA D’OR / C. CIUTADANS, 19 / GIRONA

DILLUNS 9 DE NOVEMBRE
19.00 h. La prostitució, el negoci més indigne. Organitza: Col-
lectiu per a la Igualtat de Girona. Intervenen en l’acte: Rosario Car-
recedo, advocada, María José Barahona, professora de la Universi-
tat Complutense de Madrid, i Carles Cruz, magistrat. Accés lliure.

DIMARTS 10 DE NOVEMBRE
17.30 h. Jornada tècnica Guia de solucions d’eficiència energè-
tica. Organitza: Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona. 
Intervenen en l’acte: Daniel Juscafresa, gerent d’Ignifugacions 
Generals, Marc Muntané, director tècnic d’Ignifugacions Generals. 
Accés privat.

19.30 h. 1a sessió del curs Any Darwin. Com va canviar Darwin 
la nostra visió del món? A càrrec de Francesc Lozano Winter-
halder, biòleg i professor a la Universitat Ramon Llull. Membre de 
la Societat Catalana de Biologia de l’Institut d’Estudis Catalans. 
Inscripció obligatòria. Places limitades. Matrícula 12 euros. 

DIJOUS 12 DE NOVEMBRE
9.30 h. Jornada Igualtat d’oportunitats en el treball: bones 
pràctiques a la Unió Europea. Organitza: Diputació de Girona. 
Accés lliure.

DIVENDRES 13 DE NOVEMBRE
10.00 h. 2a Jornada del Seminari de Dret Local. Centenari de la 
Costa Brava. Qüestions jurídiques sobre l’ordenació del lito-
ral. Organitza: UdG Formació.

19.00 h. La moda a les cases pairals de Girona en el segle XVIII. 
Organitza: Estamento Militar del Principado de Girona. Intervenen 
en l’acte: Santiago de Llobet i Masachs, doctor en Antropologia 
Social i Cultural. Accés lliure.

DISSABTE 13 DE NOVEMBRE                                                                                         
19.00 h. Visita comentada de l’exposició «Wifredo Lam. L’esperit 
de la creació, 1939-1976». Entrada lliure. Activitat gratuïta. 

L’Obra Social de Caixa Girona aplica un 50% de descompte 
en la matrícula dels seus cursos i catàlegs d’exposicions 
als clients de Caixa Girona que disposen de targeta de crè-
dit de l’entitat.

WIFREDO LAM
L’ESPERIT DE LA CREACIÓ, 1939-1976

Fins al 7 de febrer de 2010
Espai: Planta baixa i soterrani 

 JOAN BRULL
REALITAT I SOMNI

Fins al 13 de desembre de 2009
Espai: Sala Romànica

AGENDA

SALA CAIXA GIRONA - CAMPDEVÀNOL
PINACOTECA COLL BARDOLET

PLAÇA ANSELM CLAVÉ, 3
MIRADES DE LES COMARQUES GIRONINES

FOTOGRAFIES DE JULIÁN GUISADO
Fins al 17 de gener de 2010

SALA CAIXA GIRONA - PUIGCERDÀ
PLAÇA AJUNTAMENT, 2

MOMENTS DE LA COSTA BRAVA
FOTOGRAFIES DE JULIÁN GUISADO

Fins al 17 de gener de 2010

SALA CAIXA GIRONA - ROSES
AVINGUDA DE RHODE, 157
CIÈNCIA RECREATIVA
Fins al 17 de gener de 2010
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s agradable
veure el retall
d’un claper de

dòcils fesomies es-
tagnades en un tea-
tre, posem per cas el

de Salt, en plenitud del Festival
Temporada Alta i, per què no, gau-
dint d’una estrena d’allò més..., he
dit gaudint, estrena?! No era un as-
saig? Bé, en qualsevol cas, deia,
que sempre és agradable de con-
templar els rostres que s’hi expo-
sen i endevinar les profundes moti-
vacions que confegeixen assenta-
ments col·lectius com aquest.

Com que Sergi Belbel diu que
estrena a Barcelona, parlarem
d’aquesta preestrena que es va dur
a terme la nit de dissabte i que
s’anomena El ball. La dramatúr-
gia, feta pel mateix director, estira
el fil narratiu d’una petita joia lite-
rària, un relat exquisit i delicat,
d’una senzillesa d’estil que estre-
meix per la seva íntima veracitat.
Irène Némirovsky descriu, de ma-
nera maliciosa i enjogassada, al-
guns dels capítols sentimentals
d’una adolescència plena de ten-
sions emocionals i ressentiments
familiars: la família Kampf ha tin-
gut un encert a la borsa i es conver-
teixen en de cop en flamants nous
rics, somnis de grandesa que els
menen a fer-se presentar en socie-
tat, organitzant un meravellós ball
per mostrar la seva encetada es-
plendor. Antoinette, la filla dels
Kampf, té catorze anys i somia
aquest moment amb deliri, però la
severa crueltat maternal li’n prohi-
beix l’assistència.

L’escenografia creada per Max
Glaenzel és un escull prou vistós:
imagineu una piscina d’aigua que
ho volta tot, al centre una platafor-
ma constituïda per infinitat de tam-
borets hexagonals entapissats de
fusta i que dibuixen la cambra lluï-
da d’una mansió en què hi ha dues

É

passarel·les, a banda i banda, que
enllacen; al damunt de l’estança un
luxós canapè estampat i un simple
tamboret amb un llibre; al bell mig,
una resplendent làmpada de cris-
tall suspesa; al fons l’ombra reta-
llada de la torre Eiffel i París.

Una cop vist el to de l’espectacle
i el resultat d’aquest, es pot dir que
s’engendren molts enganys al
món, o per dir-ho més atrevida-
ment, potser tots els enganys del
món s’engendren perquè no se’ns
ensenya a témer el fet d’exhibir la
nostra ignorància i perquè ens sen-
tim així obligats a acceptar tot allò
que se’ns posa al nas d’una manera
o altra. Aquesta mena de saviesa
del tot i qualsevol cosa val com-
porta una certa faula tolerada que
s’accepta i s’aplaudeix; és l’escàn-
dol assumit, interioritzat i norma-
litzat. Apropiar-se un estil propi al
llarg d’uns anys ja és molt, potser
massa. El populisme mesclat amb
la sofisticació és, però, insuporta-
ble. I d’una malesa preocupant
aquesta mena de realitat escènica

oficial; més encara quan el resultat
és l’avorriment més acomodat,
complet i satisfet. Empescar-se
una mena de simulacre de combat
pugilístic ja és una idea bastant tri-
llada, però convertir la protagonis-
ta amb una mena de verdulaire bar-
roera vestida de seda és proposar-
se la mesura del ridícul; però Ma-
dame Kampf sembla que s’hi avé
de bon grat i, de fet, se la veu xalar
de mena amb aquestes maneres,
sentir-la esbufegar i exhalar deli-
cadeses no és exactament afavorir
el personatge, més aviat portar-lo a
mercat. La ballarina i coreògrafa
Sol Picó exhibeix una filla que de
vegades sembla necessitar un ex-
orcisme, naturalment balla, es mou
bé, posa els peus a l’aigua i xapote-
ja una mica, res de l’altre món, no
s’enganyin. Francesca Piñón es
desdobla en tres personatges i con-
tinua la farsa perfectament. Malè-
fica dramatúrgia i temible direcció
que probablement agradarà tant
com per fer-ne un llarguíssim en-
treacte. Esparpillada.

«Belbenades»
� Autora: Irène Némirovsky

Director: Sergi Belbel
Intèrprets: Anna Lizaran, Sol
Picó i Francesca Piñón
Lloc i dia: Teatre de Salt, 7 de
novembre del 2009

JOAQUIM ARMENGOL

teatre | «el ball»

Anna Lizaran i Sol Picó, en un moment de l’espectacle. / LLUÍS SERRAT


