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a comèdia està pensada per fer riure. La co-
mèdia negra, per glaçar la rialla de l’espec-
tador. La quotidianitat és un camp de cultiu

fèrtil en l’humor, perquè el públic s’hi identifica i
perquè, efectivament, una acció formal fora del seu
espai esdevé absurda. Jordi Silva és un dramaturg
amb una mirada fresca, sense complexos, que es-
criu sobre la generació de l’Estatut (la que ara ja es
van fent a la idea que la dècada dels trenta no és tan
terrible i que encara se sent jove) que va signar amb
èxit el seu primer text: Ja en tinc 30! La temporada
passada va fer un pas notable en la profunditat de la
trama, a La millor nit de la teva vida però que no ha
tingut, per ara, l’empenta del títol de bateig possi-
blement a l’espera de trobar una indústria forta que
propulsi el segon text. El tercer treball dóna una
volta de més pertot arreu: per la trama (que la des-
cús), pels personatges (és capaç de donar el prota-
gonisme a un mort que s’apareix en el pensament
dels que l’han sobreviscut), per l’escenografia (que
aconsegueix sorprendre gratament amb un llit que
ja voldrien patentar els d’Ikea), i per la música
(quan s’aprofita Pep Anton Muñoz com a valor del
musical). El treball d’Antonio Calvo ha intentat
que la pizza creixés pertot arreu i se’n surt només a
mitges. Aconsegueix despertar algun gag i serveix
a la comèdia de situació de Silva.

L’obra és un compendi impossible. Se li reco-
neix el daltabaix amorós de les obres del drama-
turg, un plantejament de comèdia popular que su-
pera el clàssic vodevil. Ara es completa amb la pre-
sència fantasmagòrica d’un escriptor difunt present
encara en el record i el subconscient dels personat-
ges de la trama. Silva s’ha fet un pèl més gran. Ja no
parla de la dificultat d’emancipar-se de casa, ni de
patir per viure la millor nit de la vida (que obliga a
resignar-se la resta de la vida). Ara parla de paterni-
tat, avortaments, hormones, predictors i esterilitat.
S’atreveix a fer pujar el mort i qui el vetlla a l’esce-
nari d’un programa televisiu, en què es premia la
raresa social: des de presentar un guionista de 26
anys heterosexual i amb ganes de tenir un fill, fins a
posar davant les càmeres una noia que ha quedat
embarassada tot i protegir-se amb Diu i amb preser-
vatiu. Per rematar-ho (un segon final que desencai-
xa l’espectador però que té els millors moments),
un debat sobre el final feliç. L’escriptor mort rebut-
ja la sensibleria però, tot i fer sorna, el to final té un
regust moralista que cansa. No calia, això.
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teatre | «un fill, un llibre...»

La tercera via de Silva
� Títol: Un fill, un llibre, un arbre

Autor: Jordi Silva

Direcció: Antonio Calvo

Intèrprets: Pep Anton Muñoz, Jordi Andújar, Neus

Quimasó i Pep Ferrer

Dia i lloc: diumenge, 9 de març (fins al 30 de

març) a la Sala Tallers del TNC. Barcelona
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Muñoz i Andújar, pare (mort) i fill, a l’obra. / D. RUANO

A partir d’ara, les dues
seus empordaneses de la
Fundació Vila Casas, el
Palau Solterra de Torroella
i Can Mario de Palafru-
gell, s’especialitzen per
promoure, a través de l’ex-
posició permanent i de la
programació temporal, la
fotografia i l’escultura,
respectivament, amb l’ob-
jectiu de revalorar la col-
lecció per mitjà del tracta-
ment monogràfic de cada
disciplina seguint criteris
suggestius i de qualitat.

Pendent encara de reor-
denació el fons de pintura,
que tindrà la seu a l’antiga
fàbrica de Can Framis de
Barcelona, el Palau Solter-
ra ja es pot dir que repre-
senta una fita en la com-
prensió i divulgació de la
fotografia contemporània.
El fons reunit per la funda-
ció, procedent en part de
l’antiga col·lecció Tous,
aplega des de noms histò-
rics com els de Francesc
Català-Roca, Oriol Mas-
pons, Xavier Miserachs o
Colita, fins a les experi-
mentacions d’Ouka Lele,
Toni Catany, Joan Fontcu-
berta, Pere Formiguera,
Humberto Rivas o Alberto
García Alix, i les apropia-
cions conceptuals del mit-
jà per part d’artistes com
ara Perejaume, Mayte Vie-
ta, Paloma Navares, Eulà-
lia Valldosera o Francesc
Abad. Per a la renovació
de les sales, s’ha defugit
l’ordenació cronològica
que pogués encasellar les
peces a favor d’un treball
d’associacions que permet

una lectura integradora i
reflexiva dels fons, segons
explica la directora dels
espais d’art, Glòria Bosch,
responsable d’una selec-
ció amb indicacions míni-
mes amb la qual es propo-
sa «retornar a l’espectador
la responsabilitat de rela-
cionar-se de manera indi-
vidual amb cada obra».

Aquesta premissa ser-
veix també per a la progra-
mació temporal dels tres
espais de la fundació, que
al Palau Solterra encara al-
ternarà les exposicions fo-
togràfiques amb les d’al-
tres disciplines. De mo-
ment, a l’espai de La Gale-
ria es podran veure les
mostres de Joan Pla i As-
sumpció Raventós, a més
de les obres seleccionades
al I Premi de Fotografia de
la fundació, que s’afegirà
als de pintura i escultura i

que, a partir d’ara, tindran
caràcter rotatiu i, per tant,
triennal. A les Cavalleris-
ses, s’hi exposarà l’obra de
Bonaventura Ansón i Ma-
nu Tintoré.

Pel que fa a Can Mario,
es presentarà l’exposició
dels dos últims guanya-
dors dels premis d’escul-
tura i pintura, Rómulo
Royo i Mònika Uz, a més
d’una altra dels dibuixos
de Jordi Isern. Dins la línia
de fer emergir autors in-
èdits, al setembre es pre-
sentaran les Fotografies
apòcrifes de Xavier Agra-
munt, un perfecte desco-
negut, del qual es veuran
imatges datades d’entre
1955 i ara mateix. Paral·le-
lament, es recuperarà
l’obra de Carlos Mensa
amb una monogràfica que
recuperarà bona part de les
obres que l’artista va dei-

xar inacabades a l’estudi a
la seva mort, que el va sor-
prendre quan es trobava en
un dels seus millors mo-
ments creatius. A més,
s’estrenarà, a l’antiga Me-
diateca, el projecte Assaig
visual, que posarà en rela-
ció dos cops a l’any l’obra
d’un artista amb la reflexió
literària d’un autor extern
al món de l’art: el primer
diàleg l’establiran el fotò-
graf Jordi Puig i l’escriptor
Antoni Puigverd. Final-
ment, a l’Espai Volart de
Barcelona se succeiran les
exposicions dedicades a
Xavier Corberó, els bes-
sons Josep i Pere Santilari
i Assumpció Mateu, a més
de la primera retrospectiva
dedicada des de 1969, any
de la seva mort, a J. Fin,
nom amb què era conegut
Josep Vilató Ruiz, nebot
de Picasso.

Torroella, espai de trobada de la
fotografia contemporània

El Palau Solterra es converteix en un centre de referència de la imatge a l’Estat

Glòria Bosch i Antoni Vila Casas, al Palau Solterra de Torroella. / MIQUEL RUIZ

● El Palau Solterra de Torroella, un
dels tres equipaments de la Fundació
Vila Casas, s’ha reconvertit en un es-
pai de referència a l’Estat espanyol

EVA VÀZQUEZ / Torroella de Montgrí en matèria de fotografia contempo-
rània. La reordenació de la col·lecció
ha permès dedicar íntegrament les
sales d’aquest palau comtal a l’exhi-
bició de l’important fons fotogràfic

de l’entitat amb un muntatge que re-
valora la relació íntima de l’especta-
dor amb l’obra d’art. En paral·lel,
Can Mario de Palafrugell s’ha espe-
cialitzat en l’escultura.

● El Museu de la Música
de Barcelona celebra el
primer any a l’Auditori
amb una jornada de portes
obertes aquest diumenge
(de 10.00 h a 19.00 h) i una
actuació musical. El trio de
música moderna integrat
per Pep Mula (bateria),
Bani Comas (guitarra elèc-
trica) i Marc Cuevas (baix
elèctric) oferirà un concert
a la sala gran del recinte

amb instruments de la col-
lecció del museu.

D’altra banda, ahir es
van presentar les darreres
peces donades al museu:
des d’instruments electrò-
nics de la Fundació Pho-
nos fins a guitarres de Gar-
cia i Yagüe, herència de
l’escola catalana de cons-
trucció de guitarra moder-
na. Entre les donacions
també hi ha un valuós pia-
no que va pertànyer a Fre-

deric Mompou, donat per
Carme Bravo.

El Museu de la Música
va traslladar-se a l’Audito-
ri, on va inaugurar-se el
març de l’any passat amb
un discurs renovat de les
seves col·leccions d’ins-
truments i documents mu-
sicals. Durant aquest any,
el centre ha rebut, en el
nou emplaçament, prop de
30.500 visitants. Les acti-
vitats educatives han ad-

quirit molta rellevància:
5.859 persones han parti-
cipat en les 238 visites di-
namitzades que el museu
ha ofert durant aquest any
tant per a escolars com per
a famílies i grups d’adults.
Dins la línia educativa, el
museu organitza el Curs
d’organologia. L’estudi
dels instruments musicals,
que està inclòs com a crè-
dits de lliure elecció per la
UB, la UAB i l’Esmuc.

El Museu de la Música celebra el primer
any amb una jornada de portes obertes
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