
Cultura i Societat

■ Diari de Girona DISSABTE, 5 D’OCTUBRE DE 2013 45

La Girona emprenedora dels ger-
mans Roca que ha sabut saltar dels
menús d’afartar camioners a les
delicadeses del millor restaurant del
món; però també la Girona que ha
donat plomes magistrals d’on ragen

textos gastronòmics que fan salivar
(bàsicament Josep Pla, però també
Narcís Comadira), passant per la Gi-
rona de les arts escèniques, capaç
d’implantar en un desert l’avui con-
siderat millor festival de teatre del
país... 

Aquesta Girona és la que es va
 rei vindicar divendres sense com-
plexos a l’estrena, al Teatre Munici-
pal, de la nova edició de Tempora-
da Alta, amb l’espectacle Degusta-
ció. De l’edat de pedra al Celler de
Can Roca, que el director, Joan

Oller, va convertir en una festa dels
sentits. Hi va ajudar un elenc amb
primers noms de l’escena nacional
com Dafnis Balduz, Montserrat Ca-
rulla, Rosa Novell o Eduard Farelo. 

Una obra basada en la virtut de
la paraula, revestida aquesta paraula
amb projeccions videogràfiques,
numerets musicals i la presència fí-
sica d’alguns professionals prota-
gonistes de la vida culinària i lite-
rària: els germans Roca, Carme
Ruscalleda, Jaume Subirós, Narcís
Comadira i Josep M. Fonalleras. 

Una obra de funció única, amb
alts i baixos, i moltes anècdotes i bon
humor. Definició de gironí: «Aquell
ésser humà que coneix tots els se-

crets del xuxo». Riallades sonores
van sovintejar en una platea plena
d’un públic entusiasmat amb la
feina feta per la nova Girona.
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Girona es reivindica en la festa
dels sentits de Temporada Alta 
Cuiners, escriptors i actors

fan gala del seu talent a
«Degustació. De l’edat de
pedra al Celler de Can Roca»



Un impecable menjador blanc per fer fluir la paraula. 

MARTÍ ARTALEJO/TEMPORADA ALTA

Breus

El Servei de Biblioteques de la
Diputació de Girona ha posat en
funcionament la versió per a dis-
positius mòbils del portal web de
les biblioteques públiques. El
portal de les biblioteques públi-
ques gironines (www.bibgiro-
na.cat) ara també és accessible
des de l’adreça http://m.bibgiro-
na.cat. Aquesta nova versió per a
mòbils ha estat desenvolupada
pel Servei de Biblioteques de la
Diputació, i permet consultar la
informació bàsica de les biblio-
teques de les comarques gironi-
nes, amb opcions de personalit-
zació. 
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Portal de biblioteques
als telèfons mòbils

LLETRES

El Gran Teatre del Liceu va no-
menar ahir nou director general
del Consorci i la Fundació del tea-
tre el gestor empresarial Roger
Guasch, que ja ha rebut l'encàrrec
de tenir llest en tres mesos un pla
estratègic per solucionar la greu
crisi que travessa la institució ope-
rística. Guasch, un enginyer quí-
mic amb màsters a les escoles de
negocis IESE i ESADE i especialit-
zat a afrontar crisis empresarials,
ocupava fins ara el càrrec de di-
rector general de la mútua l'A-
liança, i s'incorporarà al seu nou
lloc de manera immediata, di-
lluns que ve, dia 7. Amb aquest no-
menament, el Liceu dóna el pri-
mer pas per superar la crisi insti-
tucional després que al juliol no fos
renovat el seu anterior director,
Joan Francesc Marco, i de l'anun-
ci al setembre que el director ar-
tístic, Joan Matabosch, marxava al
Teatro Real de Madrid.
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El Liceu encarrega un
pla estratègic al nou
director, R. Guasch
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