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CULTURA I SOCIETAT 

La Fundació Vila Casas va pre-
sentar ahir la nova programació
d'estiu del Museu d'Escultura Con-
temporània Can Mario de Pala-
frugell. Aquesta programació ex-
hibeix, des d’avui i fins al 16 de se-
tembre, obres de joves escultors
del taller BDN de Badalona, que es
compaginen amb la col·lecció de
pintures de diversos maniquís de
l'artista Jordi Sàbat. Enguany, la
fundació ha rebut més de 200
 obres per participar en els Premis
Fundació Vila Casas. Les peces
seleccionades, una cinquantena,
es poden veure en l'exposició Pre-
mis d'Escultura Contemporània
al museu de Palafrugell.

Segons la directora d'Art de l'en-
titat, Glòria Bosch, aquest any
s’han superat tots els rècords, amb
més de 200 participants. L'exposi-
ció, que ocupa la sala gran del
museu, mostra una gran diversitat
de peces entre les quals desta-
quen les obres d'artistes com May-

te Vieta o Antoni Marquès. Se-
gons Bosch, el jurat d'aquest any
ha seleccionat algunes obres «ar-
riscades i provocadores». És el cas
de l'obra de tela de Nei Albertí, un
jove escultor que actualment està
gaudint d'un gran èxit amb les se-
ves peces, o la Regadora regant de
Jordi Comas, entre d'altres.

Tant l'exposició com els Pre-
mis Fundació Vila Casas –en guany
es dediquen a la disciplina de l'es-
cultura– tenen com objectiu pro-
mocionar els nous creadors con-
temporanis catalans i, al mateix
temps, potenciar les diferents
col·leccions que integren el fons
d'art de la fundació.

D'altra banda, a la Sala Empor-
dà es pot veure la mostra L'apa-
rador del pintor, il·lustrador i
 dissenyador gràfic Jordi Sàbat.
 L'artista, que es mou entre el món
de la comunicació i la publicitat,
exposa un treball on vesteix
 maniquís anònims i els persona-
litza amb una nova pell. Les seves

pintures mostren tota mena de
maniquís i perxes que interactuen
amb l'espectador. «És una obra del
2011, creada per a l'ocasió, perquè
jo treballo per sèries i mai ho faig
a corre-cuita», ha explicat Sàbat.

L'artista ha detallat que volia
parlar sobre la persona humana i
els convencionalismes de la
 societat actual. «Els penjadors te-
nen forma de persones i volia
 integrar-los dins d'un discurs irò-
nic sobre el món artificial i les ex-
uberàncies d'aquesta realitat», va
dir.

Al mateix temps, a la sala
 annexa, els interessats podran
veure les obres de 13 joves escul-
tors –d'entre 22 i 45 anys– del taller
BDN de Badalona. Segons ha
 explicat l'escultor i coordinador del
centre d'escultura, Josep Maria
Camí, els artistes residents al taller
són provinents d'arreu del món i
molts d'ells s'agrupen en aquesta
localitat per realitzar un projecte en
concret o compondre una mostra.
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Jordi Sabat porta el seu
discurs irònic sobre el món
a Can Mario de Palafrugell
La Fundació Vila Casas ha superat tots els rècods en rebre més de

200 obres per participar en els premis que aquest any són d’escultura


Una dona observa l’obra «Mare i filla», de Javier Garcés, un dels candidats al premis Vila Casas 2012.

EFE/ROBIN TOWNSEND

La Fundació Valvi de Girona va lliurar dijous al vespre la setena edició dels
seus premis en reconeixement a trajectòries exemplars de ciutadans o
entitats. Els premiats en aquesta ocasió van ser el naturalista Josep M.
Massip (Banyoles, 1948); el conservador del Museu Etnogràfic de Ripoll,
Florenci Crivillé (Seva, Osona, 1948), i el president de l’Associació Fotògrafs
per la Pau, Miquel Ruíz (Granada, 1954). 
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ANIOL RESCLOSA

La història d’amor entre Franz i
Swanilde, un noi de poble i una
nina ballarina, va inspirar Arthur
Saint-Léon per crear Cóppelia, un
ballet còmic i sentimental basat en
una història macabra d’E.T.A. Hoff-
mann, L’home de sorra. I amb la
música de Léo Delibes i els cossos
de l’escola de dansa de Maribel Bo-
ver, avui es plasmarà al Teatre Mu-
nicipal de Girona. 

Serà Guillem Brull, ballarí pro-
fessional i fill de Bover, qui es posarà
a la pell del càndid Franz; i s’esde-
vé que és la seva parella a la vida
real, Mercè Cofan, qui interpreti
Swanilde. Segons explica Brull,
l’espectacle s’ha estat treballant tot
l’any i implica alumnes des dels 3
anys i fins a la vintena.

Si bé Brull ha estat ballant els
darrers anys en companyies es-
trangeres, tals com el ballet de l’Ò-
pera Nacional de Finlàndia, en
aquesta passada temporada ha
tornat a casa seva com a professor

de l’escola de dansa de la seva
mare. «Estic satisfet perquè he es-
tat jo qui ha pres la decisió de pas-
sar de nou una temporada a Giro-
na», apunta, «per poder aprofundir
en la pedagogia de la dansa». Re-
marca, però, que no descarta tornar
a marxar en un futur, tot i que per
ara no entra en els seus plans.

L’espectacle s’oferirà en dues
sessions (a les 17.30 i a les 20.30), i
consta de dues parts: Coppélia a la
primera, i l’exhibició de jazz i dan-
sa moderna a la segona. 
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L’escola de dansa de
Maribel Bover, encapçalada
per Guillem Brull, presenta
l’obra en dues sessions



El ballet còmic de
«Coppélia» puja a escena
avui al Teatre Municipal

El ballarí, posant al Municipal.
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