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Montserrat Costa (Barce-
lona, 1943) i Marc Padro-
sa (Girona, 1978) inaugu-
ren avui a la Fundació Val-
vi de la ciutat (20 h) una
nova exposició de la sèrie
Duets, en què dos artistes
posen les seves obres en
diàleg per revelar afinitats
inesperades sigui per mit-
jà de la tensió que genera
el seu contacte o de la seva
complementarietat. En el
cas de Costa i Padrosa,
una artista veterana i una
jove promesa, les compli-

citats són evidents, tal
com es posen de manifest
a Ur, un títol que remet als
orígens des de tots els con-
ceptes possibles: Ur és la
casa babilònica d’Abra-
ham, però també el so fun-
dacional de qualsevol llen-
guatge, l’espectre de tota
forma, l’alè primer, el gar-
got original. El crític Eu-
dald Camps, en el text del
catàleg editat per a l’expo-
sició, el relaciona molt
oportunament amb la fa-
mília dels “mots semi-
nals”, aquells que fan pos-
sible “tot un univers de
germinacions”.

En les obres de Mont-
serrat Costa i Marc Padro-
sa, quasi indistingibles en-
tre elles de tan compene-
trades com es presenten,
el signe d’aquest Ur feno-
menològic s’expressa a
través d’una poètica de

tremolors i vibracions re-
soltes en unes formes cel-
lulars o gestants, des de les
quals emana algun indici
de vida creada: el pes de la
llum, un mapa de constel-
lacions o un sismògraf per
mesurar el buit. ■

Costa i Padrosa
s’endinsen en
els orígens de
les formes
a Els dos artistes inauguren avui a la
Fundació Valvi de Girona ‘Ur’, una
nova exposició de la sèrie ‘Duets’
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Montserrat Costa, al seu antic estudi, al carrer de la Força
de Girona, el 2007. ■ EUDALD PICAS

L’actor Jordi Subirà estre-
narà avui a la sala de cafè
teatre de La Planeta (21 h)
el projecte d’investigació
teatral Històries de bos-
cos (on ni res ni ningú go-
sa moure’s), dirigit per
Cristina Cervià a partir del
monòleg La nuit juste
abans les forêts, de Ber-
nard-Marie Koltès.

“L’actor, la paraula i res
més.” Així sintetitza Sub-
irà un projecte que va néi-
xer “com un intercanvi de
creativitat” amb Cervià.
“Jo necessitava evolucio-
nar com a intèrpret i vam
començar a treballar el
text amb la Cristina sense

cap mena d’intenció.” Cui-
nat a l’aula d’assaig d’El
Galliner, Històries de bos-
cos no té escenografia.
“Hem treballat amb els re-
cursos que hem trobat a la
sala i volem fer-ho així en
altres espais, com podria
ser una sala d’exposicions
o una nau industrial.” La
resta són les paraules de
Koltès, la història d’un ho-
me que fuig i que necessita
parlar amb algú, obsessi-
vament, per sobreviure. ■

a Avui estrenen el
projecte de recerca
teatral ‘Històries de
boscos’ a La Planeta

Jordi Subirà i Cristina
Cervià indaguen en els
boscos de Koltès
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