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La companyia Trakatap
presenta avui (22 h) a la
plaça dels Jurats, en el
marc del cicle Escènit, l’es-
pectacle homònim, el pri-
mer d’aquesta companyia
de claqué liderada per Ro-
ser Font. A Trakatap, hi

actuen quatre ballarins i
tres músics, que fusionen
el claqué amb altres estils
musicals, com ara el
swing, la música brasilera
o el funky. Els ballarins
també interpreten can-
çons, ballen sobre tapes de
cubelles d’escombraries,
juguen amb els llums i
creen efectes visuals sor-

prenents, tot adobat amb
un gran sentit de l’humor
i, sobretot, molt ritme. No
es pot dir, però, que aquest
espectacle sigui de la dar-
rera fornada, ja que es va
estrenar fa 6 anys, ja s’ha
vist alguna vegada a les co-
marques gironines i al Mu-
nicipal s’hi va fer la versió
familiar: Eooo!!! ■

Dani Chicano
GIRONA

La plaça dels Jurats
dóna pas al ritme

Els quatre ballarins de l’espectacle, la formació original ■ TRAKATAP

Modest Cuixart és viu. Tot
i que va morir ara fa quatre
anys, la seva tasca de pro-
moure l’art català conti-
nua des de la ciutat on va
anar a viure l’any 1971,
Palafrugell. La iniciativa,
que ara ha rellançat el seu
fill Joan i la seva dona, Vic-
tòria Pujoldevall, s’ha fet
amb la inauguració ahir de
la seu de la Fundació Mo-
dest Cuixart.

Fins fa un parell d’anys,
la Fundació Modest Cui-
xart, creada pel mateix ar-
tista l’any 1998, tenia la
seu a Barcelona, on va néi-
xer l’any 1925. La seu bar-
celonina, que també feia
de museu, es va inaugurar
el 2002, el mateix any en
què l’Ajuntament de Pala-
frugell li va dedicar una
plaça al costat de l’estació
d’autobusos. El 2006, Pa-
lafrugell el va fer fill adop-
tiu. Cuixart, però, ja tenia
la intenció de tenir una
seu a Palafrugell, que ell no
va poder veure en vida.
L’any 1997 ja es va plante-
jar situar-la al Casal Popu-
lar, pendent d’una remo-
delació. I fins i tot es va
parlar, l’any 1999, d’em-
plaçar-la al Mercantil.

Ara, finalment, davant
la seva absència física, s’ha
decidit obrir-la on es man-
té viu el seu esperit, és a
dir, el seu taller –on hi ha
un sostremort on tenia el
llit per descansar–, els

seus magatzems i el seu
jardí. I, per més endavant,
segons recordar el seu fill
Joan, es preveu ampliar-la
amb la casa modernista,
que va comprar durant els
anys setanta del segle pas-
sat. I per començar a ro-
dar, la fundació ha decidit
fer, aquest estiu, una ex-
posició temporal amb
creacions de diverses èpo-
ques. La mostra dóna la
benvinguda amb un doble
quadre que representen
Adam i Eva.

Una exposició inicial
que la fundació vol am-

pliar amb altres institu-
cions, ja siguin individuals
o col·lectives, amb vista al
futur. Però l’entitat també
programa oferir visites gu-
iades per la seu, l’organit-
zació de conferències i ci-
cles de debat, i esdeveni-
ments musicals, de teatre
o espectacles multidisci-
plinaris als jardins.

En aquesta línia, amb
vista a aquest estiu la Fun-
dació Modest Cuixart ja ha
programat entre juliol i
agost un cicle cultural, on
actuaran, entre d’altres,
Pau Riba, Kiku Mistu,

Gemma Abrie Quarter,
Pedro Burruezo, Anna Lu-
na Quarter o Jordi Cané
Clavet

Joan Cuixart és cons-
cient que per tirar enda-
vant l’objectiu de la funda-
ció, promoure artistes jo-
ves, faran falta diners. I en
aquesta idea confia, i així
ja ha començat, amb la im-
plicació del sector privat.
Si bé també deixa una por-
ta oberta al sector públic.
Per això, en inaugurar
ahir la seu de Palafrugell,
va convidar la Generalitat,
a través del director dels

serveis territorials de Cul-
tura a Girona, Antoni Bau-
lida, i l’Ajuntament, amb
el regidor de Cultura, Xa-
vier Rocas. Baulida i Rocas
van manifestar la intenció
de fer-li costat, més quan
representa una oferta de
turisme cultural de la Cos-
ta Brava.

Una oferta cultural que
està ben farcida a Palafru-
gell, com va recordar el
mateix Rocas, ja que hi ha
quatre fundacions més
d’aquest caire, les de Josep
Pla, Vila-Casas, Ernest
Morató i Josep Pallach. ■

L’herència Cuixart
Albert Vilar
PALAFRUGELL

La Fundació Modest Cuixart obre seu a Palafrugell, després de tancar la de
Barcelona, per continuar la tasca de l’artista, mort el 2007, de promoure l’art català

Rocas, Pujoldevall, Cuixart i Baulida al taller de Cuixart, on hi ha la mostra i que forma part de la seu de la Fundació Cuixart a Palafrugell ■ MANEL LLADÓ

Una oferta
cultural que està
ben farcida a
Palafrugell ja
que hi ha quatre
fundacions més
d’aquest caire


