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airebé acabat d’estrenar, com aquell qui
diu, la genial pallassa Pepa Plana es va
plantar el cap de setmana passat a la sala

La Planeta –on ja hi havia portat Giulietta i també
Hatzàrdia– amb el seu darrer espectacle, Penèlope,
en què recupera força de l’esperit i la idea del Giu-
lietta, que partia de l’obra de Shakespeare, però
aquesta vegada basant-se en l’Odissea d’Homer.
Hi ha en aquest espectacle un munt d’idees bri-
llants, originals i aparentment senzilles, però hi ha
també molta feina i, sobretot, hi ha el talent de Pepa
Plana, una pallassa tendra i entremaliada que ens
ofereix la versió més divertida del viatge d’Ulisses,
però també de l’espera de Penèlope, que s’hagi fet
mai. Plana apel·la a aquell esperit primigeni de
criatures que tenim tots plegats per connectar amb
el públic, conquerir-lo i explicar-li una guerra de
Troia absolutament esbojarrada, amb la participa-
ció del vaixell d’Ulisses i la seva tripulació inclosa,
en què un bàndol dansa un haka maori, en què les
muralles de Troia i el cavall gegant de fusta amb
què són enganyats els seus defensors es fan realitat.
Plana, amb un fil vermell, va teixint la història so-
bre una mena de bastida de tres cares on s’adhereix
el fil per dibuixar ara el vaixell, ara la ciutadella tro-
iana, mentre espera que el seu Ulisses/Ramon, que
ha marxat inesperadament, abruptament, torni. Hi
ha també un rerefons que, de tant en tant treu el nas,
i que va més enllà de voler fer riure, que fa referèn-
cia al que podríem anomenar el meravellós món de
la parella, a conceptes com ara el romanticisme –o
la seva pèrdua– i la fidelitat; un món al qual es refe-
reix amb ironia punyent. Com tota peça acabada
d’estrenar, li cal rodatge i reduir-ne la durada un
mínim d’un quart d’hora. Gran Pepa Plana.
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Teixir el riure
� Idea original i pallassa: Pepa Plana.

Direcció: Nola Rae.
Lloc i dia: Sala La Planeta, 9 d’abril del 2010.
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Pepa Plana, a Penèlope. / CIA. P.P. Jordi Masó, fill de Rafael
Masó, semblava ahir un
punt emocionat i agraït. La
làmpada que havia estat
dissenyada pel seu pare,
que havia estat durant anys
al menjador de casa seva
–posteriorment la va tras-
lladar a s’Agaró i a Do-
meny–, i que ara ha cedit a
la fundació, tornarà al seu
lloc originari, al menjador
de la Casa Masó, que es re-
obrirà previsiblement a
principis de l’any que ve,
ja com a casa-museu i com
a seu de la Fundació Ra-
fael Masó. La làmpada és
de ferro forjat i vidre, va
ser dissenyada i construïda
l’any 1910 i també inclou
dos farbalans de seda que
Masó va dissenyar expres-
sament per cobrir-la i que
va brodar la seva esposa,
Esperança Bru. La funda-
ció procedirà a la restaura-
ció dels farbalans i a la
confecció d’una rèplica
per poder-la instal·lar a la
làmpada, un cop aquesta
estigui instal·lada al lloc
definitiu.

D’altra banda, gràcies a
la signatura d’aquest con-
veni, segons el qual Caixa
de Catalunya aportarà
25.000 euros dels 50.000
que costarà globalment
l’operació, també es po-
dran restaurar i netejar un
conjunt de 77 pintures –hi
predominen els olis sobre
tela– representatives de les
tendències de la pintura
catalana de finals del segle

XIX i principis del segle
XX, que eren propietat de
l’arquitecte gironí. Entre
les pintures que es restau-
raran i formaran l’exposi-
ció permanent de la futura
casa-museu, hi ha obres
del mateix Rafael Masó,
del seu pare, Rafael Masó
Pagès, de Laureà Barrau,
de Joan Brull, d’Iu Pas-
qual, de Modest Urgell o
de Baldomer Gili Roig.
Les obres s’han conservat
en bon estat, però presen-
ten un seguit de patologies
com ara pèrdues de capa

pictòrica, brutícia, estrips
o xilòfags als marcs.

La restauradora, Clara
Oliveras, que també s’està
fent càrrec de la restaura-
ció dels mobles originals
de la casa, va explicar ahir
que les operacions, molt
necessàries, no es preveu
que siguin especialment
complexes.

Per la seva banda, tant
l’alcaldessa de Girona,
Anna Pagans, com el di-
rector de la fundació, Jordi
Falgàs, i Narcís-Jordi Ara-
gó, nebot de Masó i pro-

pietari de la casa fins que
la va adquirir l’Ajunta-
ment, es mostraven satis-
fets per l’acord, que per-
metrà realitzar una opera-
ció que tindrà una durada
de sis mesos. Aragó va ex-
plicar que la làmpada pen-
java del sostre del menja-
dor i estava destinada a il-
luminar només la superfí-
cie de la taula, de manera
que era molt baixa, per la
qual cosa no resultava
massa funcional i els he-
reus de l’arquitecte van
determinar enretirar-la.

Restauraran la col·lecció de
pintura catalana de Rafael Masó i

una làmpada que va dissenyar
L’Ajuntament de Girona i la Caixa Catalunya van signar un conveni al respecte

DANI CHICANO / Girona
● La làmpada original que hi havia
hagut al menjador de la Casa Masó
de Girona, actualment sotmesa a
obres de reforma per acollir la seu de

A l’esquerra, la làmpada, penjada a la Casa Masó, en una imatge del 1916. A la dreta, el
quadre Bandoler, de Laureà Barrau, que es restaurarà. / ADOLF MAS / EL PUNT

la Fundació Rafael Masó, tornarà a
lluir, restaurada, al lloc pel qual la va
dissenyar expressament l’arquitecte
gironí. Això serà en virtut del conve-
ni que ahir van signar el consistori

gironí i la Caixa de Catalunya, que
també permetrà la restauració d’una
col·lecció de pintura catalana dels
segles XIX i XX, que també era pro-
pietat de l’arquitecte gironí.

● Barcelona. Ahir es va inaugurar la primera exposició
al Canòdrom de la Meridiana, el nou centre d’art
contemporani de Barcelona, que properament dirigi-
rà el suís Moritz Küng. Titulada Canòdrom
00:00:00, l’exposició aplega l’instint corredor de
nou projectes artístics que reivindiquen a parts iguals
el passat, el present i el futur del singular canòdrom
que va idear l’arquitecte Antonio Bonet. Entre els ar-
tistes d’aquesta mostra inaugural, destaca la partici-
pació de dos gironins, Isabel Banal de Castellfollit
de la Roca, i Jordi Mitjà de Figueres. Les seves peces
són, respectivament, uns sacs fets de tela blanca pin-
tar quadres plens de pinso per a gossos; i la primera
pedra (en forma d’inflable) del nou equipament, que
enlloc d’enterrar-se sota l’edifici s’hi enlaire / M.P.

BARCELONA
Els gironins Isabel Banal i Jordi Mitjà participen
en la primera exposició del Canòdrom

● Figueres. L’Ajuntament de Figueres i l’empresa pro-
motora d’Acústica, Promo Arts, han signat un conveni
que garanteix la continuïtat del festival, almenys du-
rant les tres properes edicions. El conveni fixa una
aportació econòmica municipal fins al 2012 i, a més, la
cessió de la infraestructura per part de l’Ajuntament.
Els diners que s’hi destinaran aquest any són 140.000
euros. L’Acústica se celebrarà de l’1 al 5 de setembre.
Tant l’alcalde de Figueres, Santi Vila, com el director
d’Acústica, Xavier Pascual, es mostren satisfets amb la
signatura del conveni, que es va fer ahir –a la foto–, ja
que garanteix la continuïtat d’un dels esdeveniments
més importants que se celebren a la ciutat i que també
està considerat un dels festivals musicals més presti-
giosos del país. / J.P.

FIGUERES
L’Ajuntament de Figueres signa un conveni que
garanteix la continuïtat del festival Acústica


