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Una selecció de la produc-
ció de l’artista Bonaventu-
ra Ansón (Tossa de Mar,
1945) s’exposa des
d’aquest diumenge i fins al
26 de gener al castell de
Palol de Revardit. La mos-

tra, organitzada per l’àrea
de Cultura de l’Ajunta-
ment, es titula A conse-
qüència de... “En el trans-
curs del temps he arribat a
la conclusió que l’art sem-
pre és una conseqüència
de moltes coses; pretenc
explicar la meva convicció
que la creativitat no és al-

tra cosa que una conse-
qüència”, afirma Ansón
per argumentar el títol de
la mostra. En total s’hi po-
dran veure 24 peces, de les
quals setze són escultures
i vuit, pintures, de temàti-
ques molt diverses i crea-
des en èpoques diferents
de la llarga trajectòria

d’aquest creatiu resident a
Quart. El mateix Ansón
esmenta, a tall d’exemple,
Mirant a terra, Pell de
vent, Crani, Mur i reixa,
Joc de núvols i Conteni-
dor.

La inauguració de l’ex-
posició tindrà lloc demà, a
les onze del matí. ■

Retrospectiva de Bonaventura
Ansón, a Palol de Revardit
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Detall de l’escultura ‘Arribada’, una de les peces que es
podran veure al castell de Palol de Revardit ■ EL PUNT AVUI

Ja ha acabat Temporada
Alta, però el teatre conti-
nua al Teatre de Salt du-
rant el primer semestre de
l’any vinent amb una pro-
gramació de 18 especta-
cles, 6 dels quals correspo-
nen a la programació fami-
liar El Planter, que té el
seu propi club per als més
petits: La Colla. La nova
programació del Teatre de
Salt s’obrirà amb dues
obres que ja van triomfar a
Temporada Alta i van dei-
xar públic fora: Iaia!!, amb
Montserrat Carulla, i el
musical T’estimo, ets per-
fecte, ja et canviaré, tot un
fenomen del qual excep-
cionalment ja s’ha venut
per a aquesta funció una
tercera part de l’afora-
ment, sense fer-ne cap
promoció, com va desta-
car ahir el director del Tea-
tre de Salt, Josep Domè-
nech, acompanyat en la
presentació de la nova pro-
gramació per l’alcalde,
Jaume Torramadé. Les en-
trades i els abonaments ja
són a la venda al web del
Teatre de Salt i per telèfon
(972 40 20 04), i s’estrena
un nou punt de venda físic
a Girona: la Llibreria 22.

El Teatre de Salt rebrà
el semestre vinent apostes
segures com ara El crèdit,
de Jordi Galceran –un text
sorgit del I Torneig de Dra-
matúrgia de Temporada

Alta–, amb els actors Jordi
Boixaderas i Jordi Bosch.
També tenen garantida
una bona resposta del pú-
blic la comèdia Dones com
jo, l’aliança entre T de Tea-
tre i el director i drama-
turg Pau Miró, i Per un sí o
per un no, una reposició

del clàssic de Nathalie Sar-
raute que Josep M. Flotats
i Juanjo Puigcorbé van
portar a l’escenari el 1987.
En aquest nou muntatge
els protagonistes són Lluís
Soler i Xavier Boada.

La companyia Prisama-
ta farà una residència al fe-

brer a Salt, on oferirà dos
dels seus èxits, Sé de un lu-
gar i Jo mai, escrits i diri-
gits per Ivan Morales. “Ens
interessa moltíssim el tre-
ball de Prisamata per po-
der arribar al públic jove,
que sovint costa que vin-
gui al teatre”, va dir Domè-

nech. En la mateixa línia
s’ha d’entendre la tria de
Nit de reis, de Parquing
Shakespeare, una compa-
nyia barcelonina que se-
gueix el costum anglosaxó
de representar les obres
de Shakespeare als parcs
públics. A Salt ho faran a

l’interior, però amb el tea-
tre modificat, sense esce-
nografia ni disseny de
llums. També hi haurà un
altre clàssic de Shakespa-
re, Macbeth, a càrrec de
l’Aula de Teatre de la UdG.

L’actor i director Janot
Carbonell, antic membre
del Talleret de Salt i pro-
fessor d’El Galliner, pre-
sentarà a l’abril Remenant
els boscos de nit, un pro-
jecte escènic que va néixer
arran de la parella lingüís-
tica que va formar a Lla-
gostera amb el gambià
Kissima Sillah. El públic
assistirà al procés d’assaig
del text La nit just abans
dels boscos de Koltés, com
una eina d’aprenentatge
mutu: de llengua, de tea-
tre, de vida i immigració.

Dins d’El Planter d’es-
pectacles familiars, hi ha
les titelles de Monstres, els
pallassos de Teatre Mòbil,
el Mag Lari, el musical La
fàbrica de somnis de País
de Cotó i la representació a
càrrec dels alumnes del
Conservatori de Girona de
l’òpera Brundibár, creada
per Hans Krása en un
camp de concentració.
Tots els espectacles d’El
Planter van acompanya-
des de tallers, com també
hi haurà col·loquis i altres
activitats complementà-
ries de les representacions
per al públic adult.

Cinema a la fresca
Guillem Terribas va pre-
sentar el cicle de cinema a
la fresca Un viatge a Itàlia
II, que, amb el suport del
Col·lectiu de Crítics de Ci-
nema de Girona, tindrà
lloc del 26 de juny al 17 de
juliol al pati del teatre,
amb entrada gratuïta, ser-
vei de bar i títols en versió
original com ara Divorzio
all’italiana, Uccellacci e
uccellini, Avanti! (Qué
ocurrió entre tu padre y
mi madre) i Amici miei. ■
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a La companyia Prisamata farà una residència al Teatre de Salt, amb ‘Sé de un lugar’ i ‘Jo mai’, per
atreure el públic jove a El Conservatori de Girona hi representarà l’òpera infantil ‘Brundibár’

‘El crèdit’ de Galceran i T de
Teatre visitaran Salt el 2014

28/20T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré

Programació del Teatre de Salt. Primer trimestre del 2014

25 de gener 21.00 Elisenda Roca

8/7Monstres2 de febrer 12.00 Zipit Company i The Puppet Lab

28/18Iaia!!8 de febrer 18.00 Roger Peña

18Sé de un lugar20 de febrer 21.00 Iván Morales/Prisamata

18Jo mai21 de febrer 21.00 Iván Morales / Prisamata

15/12La màgia del Mag Lari23 de febrer 12.00 
i 18.00 

Mag Lari

28/20Dones com jo18.00 
i 21.00 

T de Teatre / Pau Miró

8/7La fàbrica de somnis12.00 
i 18.00 

País de Cotó

15/12Els meus poetes28 de febrer 21.00 Imma Vilarasau

8/7Almazuela9 de març 12.00 Companyia Roberto G.Alonso

20/12Per un sí o per un no15 de març 21.00 Ramón Simó

8/7Sense solta23 de març 12.00 Teatre Mòbil

29 de març

6 d’abril

10/7Remenant els boscos de nit26 d’abril 21.00 Idària Teatre

3Macbeth22 de maig 21.00 Aula de Teatre de la UdG

5Dansalt 201424 de maig 21.00 Cobosmika / Seeds’14

18Nit de reis25 de maig 18.00 Parking Shakespeare

10/7Brundibár31 de maig 19.00 Conservatori Isaac Albéniz de Girona

10/7Brundibár1 de juny 12.00 Conservatori Isaac Albéniz de Girona

28/20El crèdit13 de juny 21.00 Jordi Galceran

28/20El crèdit14 de juny 18.00 Jordi Galceran

DIA HORA ESPECTACLE COMPANYIA / DIRECTOR PREU

‘Jo Mai’

‘El crèdit’

‘Monstres’


