
MARC MARTÍ

Objectes quotidians com gerros o mocadors, a les pintures de Rafael Català
«s’ennobleixen», com apunta Jacqueline Maurel al presentar l’obra del pintor.
La galeria El Claustre de Girona ahir va inaugurar-ne una exposició on es pot
apreciar el seu domini del clarobscur i particular elegància; a Figueres, El
Claustre va estrenar una altra mostra, en aquest cas de Jordi Isern.



El Claustre L’elegància de Rafael Català, exposada

El director i dramaturg Pep To-
sar estrena divendres que ve en el
marc del Festival Temporada Alta
una adaptació teatral de l’obra El
mestre i Margarita de Mikhaïl Bul-
gakov, que satiritza els vincles en-
tre la cultura i el poder, i que s’am-
bienta a la capital catalana en lloc
de fer-ho a Moscou, com fa l’obra
original. El repartiment que puja-
rà a l’escenari del Teatre de Salt

compta amb el mateix Tosar, Fer-
mí Reixach, Alba Sarraute i David
Anguera, fins a deu intèrprets.

Aquesta adaptació explica el
buit que li fan els teatres oficials al
mestre, que viu en una censura i
bloqueig encoberts que és el que
passa des de fa uns 20 anys als tea-
tres de Barcelona, segons Tosar:
«No es mou res per al teatre que no
sigui valorat des del punt de vista
de la política i els diners».

Basant-se en la seva pròpia ex-
periència, Tosar va criticar que
els recursos públics «no es mouen»
per a cap funció que les adminis-
tracions no considerin clarament
rendible, i és que per a ell la cultura
està totalment controlada.

Va lamentar, a més, que alguns
teatres de Barcelona tenen l’habi-
litat de posar «en via morta» pro-
jectes de diferents companyies,
no responent mai al telèfon, una
actitud que Tosar sempre ha re-
butjat des del Círcol Maldà. 

Si la novel·la original és una
diatriba contra la burocràcia esta-
linista a través de l’arribada del di-
moni i dels seus acòlits a Moscou,
l’adaptació la planteja a la Barce-
lona actual, on el mestre pateix les
excuses de mal pagador d’un ima-
ginari Centre Nacional de Teatre
(CNT). Tot això s’aborda des de
l’humor i la sàtira, tal i com ja es va
poder veure en la seva estrena el
2003 al festival Grec.
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El teatre de Salt acollirà la
proposta, que s’ambienta a
Barcelona i no a Moscou
com l’original de Bulgakov



Pep Tosar satiritza el vincle de cultura i
poder amb «El Mestre i Margarita» 
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CULTURA I SOCIETAT 

Els ajuntaments de Girona i Salt
i la Diputació de Girona han cons-
tituït el Consorci d’Arts Escèni-
ques Salt-Girona amb la voluntat
de crear un òrgan aglutinador de
l’escena catalana i de convertir
ambdues ciutats en capitals escè-
niques europees. El consorci, a
més, també s’encarregarà de ges-
tionar el centre d’arts escèniques
El Canal, així com l’oferta cultural
compartida entre ambdues ciutats.

El president del Consell Gene-
ral del Consorci serà l’alcalde de
Girona, Carles Puigdemont; el vi-
cepresident primer, l’alcalde de
Salt, Jaume Torramadé, i el vice-
president segon, el vicepresident
i diputat de Cultura de la Diputa-
ció de Girona, Antoni Soy. 

La presidència i la vicepresi-
dència del Consell corresponen als
alcaldes de Girona i Salt, de forma
rotatòria per períodes d’un any,
mentre que la vicepresidència se-
gona correspon a la Presidència de
la Diputació de Girona.

El Consell es completa amb els
sis vocals següents: les regidores de
l’Ajuntament de Girona Marta Ma-
drenas i Coralí Cunyat; els de Salt
Robert Fàbregas i Iolanda Pineda;
i els diputats Antoni Solà (Coope-
ració Cultural) i Antoni Guinó
(Cooperació Esportiva). 
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Es constitueix el
Consorci d’Arts
Escèniques de
Salt - Girona

El Patronat Francesc Eiximenis
celebra avui la primera jornada Ac-
tualitat i projecció de la recerca en
l'àmbit local a la Casa de Cultura
de Girona. Allà es presentaran els
resultats dels projectes de recerca
mereixedors de les beques d’in-
vestigació del patronat en ciències
naturals i ciències socials i hu-
manes, dotades amb 4.500 euros.
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Presenten les beques
de recerca Eiximenis
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11

4.30 - 6.30 - 8.30 - 10.35

22

4.15 - 6.00 (dis. i diu.)
6.00 (dill. a div.)

Versió catalana

22

8.25 - 10.35 (dis. i diu.)
4.00 - 8.25 - 10.35 (dill. a div.)

33

8.30 - 10.45 (dis. i diu.)
4.00 - 6.15 - 8.30 - 10.45 (dill. a div.)

44

4.15 - 6.25 - 8.35 - 10.45
Versió catalana

55

4.30 - 6.30 - 8.30 - 10.30

66

4.00 - 5.30 - 7.00
(excepte dill. 12)

66

8.35 - 10.35
(excepte dill. 12)

77

4.20 - 6.25 - 8.30 - 10.35

99

4.15 - 6.25 - 8.35 - 10.45

99

5.15 - 8.05 - 10.35

1111

4.05 - 6.35 - 9.15

1122

6.25 - 8.35 - 10.40 (div. i dis.)
6.25 - 8.35 (diu.) 
4.15 - 6.25 - 8.35 (dim. a dij.)

1133

4.05 - 6.10 - 8.15 - 10.20 (div. i dis.) 
4.05 - 6.10 - 8.15 (diu. i dim. a dij.)

1100

4.45 - 6.45 - 8.45 - 10.45
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Albèniz Plaça
DILLUNS TANCAT PER FESTA SETMANAL

I també:
SALA 3: HOTEL TRANSILVANIA - 4.30 - 6.30 (dis. i diu.) 
SALA 6: SKYFALL - 4.05 - 6.35 - 9.15

(només dilluns dia 12)
SALA 12: LES AVENTURES DE TADEO JONES

4.30 (dis. i diu.) - Versió catalana


