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L’espectacle Operetta, del
Cor de Teatre, de Banyo-
les, està nominat en la ca-
tegoria de millor especta-
cle familiar de l’edició
d’aquest any dels Premis
Butaca de teatre, que
s’atorguen per votació po-
pular. L’espectacle, amb
direcció escènica de Jordi
Purtí i musical de David
Costa, produït pel Centre
d’Arts Escèniques El Ca-
nal i Somfònics, es va es-
trenar a Girona, va fer es-
tada al TNC, a principi de
setembre en va fer al tea-
tre Poliorama, i es podrà
veure els dies 19 (21 h) i 20
(18 i 21 h) de novembre al
Teatre Municipal de Giro-

na, i el 26 (21 h) i 27 (18h)
de novembre a El Teatre,
de Bescanó. De fet, aquest
no és l’únic espectacle amb
nominacions a aquests
premis que es podrà veure
a Temporada Alta, també
han estat nominats Truca
un inspector (6), Geroni-
mo Stilton (6), Sagarra
dit per Rosa Maria Sardà
(1) i Mowgli, l’infant de la
jungla (1).

D’altra banda, els espec-
tacles de la productora sal-
tenca Bitó Produccions
han obtingut fins a 4 nomi-
nacions: Primer amor, de
Beckett, dirigit per Miquel
Górriz i Àlex Ollé, aspira
als premis de millor mun-
tatge teatral i millor actor
(Pere Arquillué), mentre
que Copenhaguen està no-
minat en les categories de
millor actor (Lluís Marco) i
millor actriu (Rosa Re-
nom). D’El Canal, a més,
també han obtingut nomi-

nacions les coproduccions
Chicha Montenegro Galle-
ry (3), Dues dones que ba-
llen (2), Caín&Caín (amb
Mal Pelo) i Celebració (1,
amb el Teatre Lliure).

En la categoria de millor
muntatge teatral també
estan nominats Agost
(TNC), La gata sobre la
teulada de zinc calenta
(Lliure/CDN), La presa
(La Perla 29), Pedra de
tartera (TNC) i Truca un
inspector (Focus), mentre

que els muntatges de petit
format nominats són Ca-
dira (S. Muntaner), Coses
que dèiem avui (S. Bec-
kett), El casament dels pe-
tits burgesos (Gataro), El
petit Eiolf (S. Beckett) i In
on It (Versus). La gala de
lliurament se celebrarà el
22 de novembre (20.30 h)
al Teatre Lliure, de Mont-
juïc. Les votacions es po-
den fer al lloc web
www.premisbuta-
ca.cat. ■
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Els banyolins Cor de Teatre, a ‘Operetta’ ■ L. SIMÓN

La vuitena edició del festi-
val internacional Cantate
Barcelona, que organitza
Music Contac INternatio-
nal i Viatges Blanda, se ce-
lebra aquest cap de setma-
na amb actuacions a Llo-
ret, Blanes, Maçanet de la
Selva, Girona, Barcelona i
Pineda. Al festival partici-
pen tretze corals i més de
500 cantaires del Brasil,
Estats Units, Noriega, Ità-
lia, Polònia, França, Àus-
tria, el País Basc i Galícia,
a més de set corals catala-
nes. Els concerts d’avui al
vespre són d’entrada lliure
i, en el cas de les pobla-
cions gironines, es fan a
l’Església de Sant Romà de
Lloret (21.00h) Teatre
Municipal de Blanes
(21.30h) i Teatre la Socie-
tat de Maçanet (21.30h).
L’acte central, d’entrada
lliure, serà demà a les 4 de
la tarda a l’Auditori de Gi-
rona. ■
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Dins la seva línia de recu-
peració d’artistes que van
haver de marxar a l’exili
arran de la instauració de
la dictadura franquista, el
Museu Memorial de l’Exili
de la Jonquera (Mume)
inaugurarà avui a les 12
del migdia l’exposició Vir-
gilio. Virgili Batlle Vall-
majó: la radicalitat estèti-
ca d’un pintor català an-
arcosindicalista exiliat a
Tolosa,  que s’hi pot visi-
tar fins al 15 de gener vi-
nent. Comissariada per
l’historiador de l’art Nar-
cís Selles, la mostra reivin-
dica aquest artista olotí
(1915-1947) que va crear
tota la seva obra coneguda
a l’Estat francès i que, com
a singularitat respecte a

altres artistes exiliats, no
va utilitzar les seves crea-
cions per mostrar el dra-
matisme i la misèria de la
seva quotidianitat, sinó
que va crear un món plàs-

tic marcat per l’ordre, la
puresa i la idealitat. Batlle
va començar a treballar
molt jove en un taller
d’imatgeria religiosa, on
va aprendre a pintar,

abans d’incorporar-se a
una fàbrica tèxtil i a la pa-
perera Torras de Sant
Joan les Fonts, on va ini-
ciar la seva activitat sindi-
cal. Batlle va lluitar com a

voluntari en el front d’Ara-
gó, però haver de tornar a
Olot, malalt de tuberculo-
si. El 1939 va marxar a
l’exili. A Montalban, l’ar-
tista Sébastienne Marre,
filla de Henri Marre, el va
posar en contacte amb les
avantguardes. A Tolosa,
Batlle va muntar un taller
de fusteria que fabricava
joguets, però va dedicar
bona part del seu temps a
la pintura. El 29 d’agost
del 1947 va morir víctima
de la tuberculosi.

Presentació d’un llibre
Abans de la inauguració de
l’exposició, aquest matí
també tindrà lloc al Mume
la presentació del llibre de
memòries Ombres sota
un cel radiant (Curbet
Editor), de Mercè Etting-
hausen (11 h). ■

El Mume de la Jonquera inaugura avui una exposició de l’artista
olotí Virgili Batlle Vallmajó, una anarcosindicalista exiliat a Tolosa
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Virgili Batlle i un fragment d’una de les seves obres ■ MUME


