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TELEVISIÓ «Cuéntame» roda
la seva quinzena temporada
TVE narrarà, a la nova entrega, l’arribada de Feli-
pe González a La Moncloa i el Mundial de futbol
del Naranjito, de l’any 1982. 52
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FETS El Papa diu que el primer
dret d’una persona és la vida 
Francesc es refereix a l’avortament durant una audiència als ginecòlegs
promoguda per la Federació d’Associacons Mèdiques Catòliques. 46

El Bòlit va inaugurar ahir a la Sala
Fidel Aguilar de la Rambla de Gi-
rona l’exposició Mise en scène, que
aplega obres de Josep Maria Oli-
veras, Perejaume i Javier Pérez. 

Aquesta mostra acull obres d’art
contemporani relacionades amb
les arts i els espais escènics de la
ciutat.

Hi ha la fotografia que Josep M.
Oliveras ha realitzat per al cartell
del festival Temporada Alta d’en-
guany, una obra inèdita de Pere-
jaume que forma part del Fons
d’Art Contemporani de l’Ajunta-
ment de Girona i una videoins-
tal·lació de Javier Pérez que té la
dansa i un piano com a protago-
nistes. 

Aquestes últimes són dos re-
trats del Teatre Municipal de Gi-
rona. L’etimologia grega de la pa-
raula teatre, que remet a un «lloc
per contemplar», és el punt de
partida dels treballs creatius. 

Des d’aquesta vessant contem-
plativa del fet escenogràfic s’ha
realitzat la selecció de les peces que
donen forma a l’exposició.

La primera de les obres, titulada
Gegant, és una reproducció de la
fotografia que Josep Maria Oliveras
(Salt, 1956) ha realitzat per encàr-
rec del festival Temporada Alta
per al cartell de l’edició d’enguany. 

La imatge, feta a partir de tres
objectes, vol resumir de forma ju-
ganera l’esperit innovador i emo-
cional del festival, que aquest any
arriba a la seva vint-i-dosena edi-

ció. 
En segon lloc es presenta una

obra inèdita de Perejaume (Sant
Pol de Mar, 1957) del Fons d’Art

Contemporani de l’Ajuntament de
Girona. De com posar vidre al marc
d’un escenari (1997) és una se-
qüència d’imatges fotogràfiques
realitzada a partir de la instal·lació
que es va dur a terme al Teatre Mu-
nicipal de Girona, que consistia en
el tancament íntegre de la boca
d’escenari amb un vidre transpa-
rent. 

Per últim, Javier Pérez (Bilbao,
1968) trasllada l’espectador nova-
ment a l’espai del Teatre Municipal
de Girona amb En Puntas, una vi-
deoinstal·lació on una ballarina
calçada amb unes sabatilles aca-
bades en uns ganivets dansa inin-
terrompudament sobre un piano
de cua amb l’embolcall del teatre
vuitcentista de fons. Una metàfo-
ra del dolor i el sacrifici en la re-
cerca de la perfecció. 
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Una exposició al Bòlit ofereix una
mirada inèdita al fenomen del teatre
Josep M. Oliveras, Perejaume i Javier Pérez exhibeixen els seus treballs inspirats en el fet contemplatiu escenogràfic

La ballarina calçada amb ganivetes, obra de Javier Pérez. 

JAVIER PÉREZ

Una obra inèdita de Perejaume. 

PEREJAUME

Després de més de set anys de
trajectòria, el grup olotí La Se-
nyora oferirà el concert de pre-
sentació del seu primer disc, Cri-
da’m, avui a la sala El Torín (23h).
Amb un estil que ells mateixos
defineixen com a «rock volcànic»,
aquest primer treball, de marcada
influència americana, és una apro-
ximació i al mateix temps un ho-
menatge al rock clàssic dels anys
setanta. 
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La Senyora presenta
disc a la sala El Torín

MÚSICA

L’espectacle que reviu la relació
d’amistat entre els poetes Salvador
Espriu i Bartomeu Roselló-Pòr-
cel, Flames a la fosca, estrenat del
4 al 6 de juliol al Festival Grec de
Barcelona, arribarà demà di-
umenge al Teatre Catalunya de
Santa Coloma de Farners (12h).
L'espectacle ha estat promogut
en l'Any Espriu però també coin-

cideix amb el centenari del naixe-
ment de Rosselló-Pòrcel. La peça
està dirigida per Teresa Vilardell,
mentre que la dramatúrgia es basa
en el llibre de Rosa Delor La mort
com a Intercanvi Simbòlic. Barto-
meu Rosselló - Pòrcel i Salvador Es-
priu: Diàleg intertextual (1934-
1984) . És una espècie de collage
que selecciona proses, poemes,
cartes, entrevistes i articles d'Espriu

i Rosselló-Pòrcel amb l'objectiu de
generar una reflexió sobre l'am-
bigüitat i la complexitat d'una his-
tòria d'amistat i pèrdua, on la Gu-
erra Civil i la postguerra són con-
textos determinants. De fet, el
poeta mallorquí va morir el 1938
a l'edat de 24 anys i se’l descriu
com un vitalista i republicà. En
canvi, Espriu era més conservador,
cosa que va portar els dos amics a

distanciar-se, malgrat que el cata-
là no va admetre aquesta separa-
ció fins als anys 70, en un pròleg.
Salvador Espriu tenia un senti-
ment de culpa per haver perdut el
seu gran amic tan aviat.
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L’amistat entre Espriu i Rosselló-Pòrcel
reviu a l’espectacle «Flames a la fosca»

Escena de l’obra.

DdG

El cartell de Temporada Alta. 

JOSEP M. OLIVERAS


