
La seu gironina del Museu d’Ar-
queologia de Catalunya, a l’antiga
església de Sant Pere de Galli-
gants, ha inaugurat l’exposició
Play Stories. Juga i aprèn amb els
clicks, que romandrà  oberta fins al
7 de setembre de 2012.  

El museu ha informat que Play
Stories proposa a la mainada i als
adults fer un viatge a la vida dels
homes de la prehistòria, als con-
tactes comercials de fenicis i ibers,
als ritus de momificació de l’antic
Egipte, a les guerres romanes... i
fins i tot a l’època dels dinosaures.
El principi de l’exposició és que
quan juguem, el temps no comp-
ta i, d’aquesta manera, el visitant
pot entrar en diversos períodes de
la història.  

Aquesta petita mostra, que es va
poder veure fa uns mesos a Bar-

celona, ha estat possible gràcies a
la col·laboració de l’associació So-
moclicks de Barcelona i al suport
d’Arqueoxarxa. Els membres de
Somoclicks han usat una part de
les seves col·leccions per recrear
amb tot luxe de detalls sis diferents
escenes de l’antiguitat.

Amb motiu d’aquesta mostra, el
Museu d’Arqueologia de Catalu-
nya-Girona, amb la  col·laboració
del Museu del Cinema, han orga-
nitzat el taller d’estiu per a la mai-
nada Dóna vida als teus clicks:
aprèn a fer una animació amb
stop motion, que es durà a terme
els dies 7, 14 o 21 de juliol. 

Les incripcions per a l’activitat
estan obertes a Internet:
http://www.mac.cat/Exposi-
cions/PLAYSTORIES.-Juga-i-
apren-amb-el-Clicks/3-2-1-Ca-
mera-i-accio.
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L’Arqueològic de Girona
viatja al passat de la mà
dels clicks de Famobil

Reproducció d’un episodi històric. 
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El director i actor Joan Frank
Charansonnet fa molts anys que
està relacionat amb el món de
Salvador Dalí i no només perquè
és empordanès. La seva família va
tenir lligams amb el pintor i tenia,
com ell mateix admet, «moltes
ganes de fer un Dalí, però en tea-
tre, perquè és la forma més canyera
d'afrontar-lo». Doncs bé, Joan
Frank Charansonnet dirigeix i pro-
tagonitza l'espectacle Una Comè-
dia DALÍrant, estrenada aquest di-
vendres al Teatre Gaudí i que es
podrà veure fins a l'1 de juliol. En
una entrevista, Joan Frank ha des-
tacat que a l'obra vol mostrar la ca-
talanitat i l'anarquia de Dalí.

L'obra proposa un viatge per la
vida de Dalí amb tocs de comèdia
i repassa moments documentats a
través d'entrevistes al pintor. La pri-
mera part situa l'espectador a  l'any
51 amb Dalí a Nova York en un
programa televisiu; la segona, a Pa-
rís a mitjan anys 60, on ja es veu
«l'histrionisme de Dalí»; a la tercera
part, es planteja una entrevista
amb un periodista feixista i un
més liberal un any després de
morir Franco, i la darrera part re-
presenta el món de Dalí a Port Lli-
gat a través d'una entrevista feta per
dos argentins.

El director i actor ha destacat

que «als genis no els sabem cuidar
i no es pot dubtar de la catalanitat»
de Dalí. També ha recordat que se'l
critica perquè ho va deixar tot a
l'Estat espanyol i era monàrquic.
«Dalí havia estat anarquista en
una època i després va ser molt ca-
talà i estimava la seva terra, els seus
productes, la seva gastronomia, la
seva gent o els pescadors». Ha
considerat que, a més, Dalí va
portar aquesta catalanitat a tot el
món.

A l'obra no citen en cap moment
el nom de Salvador Dalí i es refe-
reixen al pintor protagonista com

J. F. Sebastià. Joan Frank ha dit que
el motiu és per fer-ho «amb total lli-
bertat artística. No m'he posat en
contacte amb la Fundació Gala-
Dalí, però m'hagués retallat com a
censura més de la meitat del guió
i vull treballar en llibertat». El
muntatge és una producció de la
Companyia Xavi Vola Teatre i  tam-
bé compta amb l'actuació de Fer-
ran Terraza, Miquel Sitjar, Patricia
Bargalló, Albert Lladó i Cristian
Aquino. L’obra es podria repre-
sentar a Roses a partir de la tardor,
i a Figueres. A finals d’any es podria
fer a Madrid.

BARCELONA | ACN/DdG

Un espectacle de Joan Frank
Charansonnet defensa la
catalanitat i anarquia de Dalí

El director i actor estrena a la sala Gaudí «Una comèdia DALÍrant»,
que es podria representar a Roses i a Figueres la propera tardor


La presidenta de la Conferència
de Rectors d'Universitats Espa-
nyoles (CRUE), Adelaida de la Ca-
lle, ha revelat el seu sou, que és de
4.034 euros al mes, i ha indicat que
ha de ser «el més alt» comparat
amb el de la majoria de els rectors,
pel seu càrrec al capdavant de la

Universitat de Màlaga i els seus
anys com a docent i investigado-
ra. Així s'ha defensat De la Calle de
les crítiques abocades la setmana
passada contra ella i els membres
de la CRUE als quals es va acusar
de cobrar dietes per assistir al
Consell d'Universitats i plantar al
ministre. «Aquesta rectora, que

té els trams de recerca i de do-
cència corresponents i els triennis
que la meva edat requereix, és
una de les rectores que ha de tenir
el sou més alt i cobra 4.034 euros
al mes. Aquest és el meu sou», va
dir ahir en la roda de premsa pos-
terior a la trobada entre els diri-
gents universitaris i la secretària

d'Estat d'Educació, Montserrat
Gomendio. Així mateix, va indicar
que durant els nou anys com a rec-
tora assistint al Consell d'Univer-
sitats no ha passat factures al Mi-
nisteri d'Educació. «Podeu con-
sultar els comptes del ministeri i no
veuran que hagi passat una sola
factura. Igual que jo, els meus
companys», va afegir.

D’altra banda, les universitats es
van manifestar ahir contra l'aug-
ment dels requisits acadèmics per
a la concessió i renovació de les be-
ques, particularment les de tipus
«salari», vistes les actuals  circums -

tàncies de crisi econòmica que
pateixen les famílies.

El Ministeri d'Educació, per la
seva banda, va insistir que s'exigi-
rà un 5,5 i un 6 en la selectivitat per
obtenir beca general o beca-sala-
ri per al curs vinent, respectiva-
ment, com a resposta necessària
dels alumnes a l'esforç que fa la so-
cietat per dotar-les. 

Els rectors i el Ministeri d'Edu-
cació van reprendre ahir el diàleg
amb «normalitat» en una sessió or-
dinària del Consell d'Universitats,
després de la plantada de les uni-
versitats del passat 23 de maig.
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La rectora de Màlaga s’enfada i revela
el seu sou: 4.034 euros mensuals

L’actor Joan Frank Charansonnet transformat com a Dalí.
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