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ANUNCI sobre la licitació per a la contractació
de les obres referides a (exp. 2010036):

“Projecte executiu d’urbanització de la plaça de l’Aigua i cruïlla dels car-
rers Riu Llobregat i Riu Cardener, al Prat de Llobregat”
L’objecte del contracte és l’execució de les obres previstes en el projecte es-
mentat. Aquest projecte va ser aprovat inicialment per acord de la Junta de
Govern Local de l’Ajuntament del Prat de Llobregat en data 07/04/2014.
Atès que actualment el projecte d’obres esmentat està en període d’exposició
pública (BOPB del dia 22 d’abril de 2014), l’adjudicació del contracte que es
licita queda condicionada al fet que el projecte de referència s’aprovi de ma-
nera definitiva.

Concurs: Procediment obert.
Tramitació: Ordinària.
Classificació empresarial: Grup G, subgrup 06, categoria E.
Pressupost de licitació: 964.941,70 € (IVA exclòs).
Finançament: El projecte té finançament del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC) 2013-2017.
Documentació del concurs: Una part, a la pàgina web d’Aigües del Prat,
S.A., http://www.aiguesdelprat.es/, i la resta, a disposició dels interessats, a la
seu social d’Aigües del Prat, S.A., situada a la plaça de la Vila, número 9, del
Prat de Llobregat, Barcelona, els dies laborables de 9 a 13 h (senyor Gilbert
Navarro).
Recollida de documentació: A partir del dia 13-05-2014 i fins al dia 30-05-
2014.
Termini de presentació d’ofertes: Fins a les 13 hores del dia 10-06-2014.
Lloc de presentació de les ofertes: A la seu social d’Aigües del Prat, S.A.,
plaça de la Vila, 9 del Prat de Llobregat.

Jordi Miro i Mora
Director gerent d’Aigües del Prat, S.A.

‘Revista de Girona’
recorda el llegat
de Tomàs Mallol

GIRONA

GIRONA

La Fura dels Baus
actualitza una
peça de Stravinsky
El Teatre Municipal ofereix
avui (a les 21 h) Temptacions,
una producció en petit format
de la Fura dels Baus, ideada i
escrita per David Cid i Miki Es-
puma, qui també s’ha encar-
regat de la direcció escènica i
els arranjaments musicals. In-
terpretada per l’actriu Vanes-
sa Papa, l’obra pretén trans-
formar l’escenari del teatre
clàssic actualitzant Història
d’un soldat, de Stravinsky, en
què un soldat dóna la seva
ànima al diable a canvi d’un
llibre que assegura la riquesa
a aquell que el posseeix. Com
diu el director del projecte, Mi-
quel Badosa, “ara les tempta-
cions són unes altres, però hi
continuen sent i les persones
també hi cauen”. ■ C. PONS

El dossier del número 284 de
Revista de Girona, que s’acaba
de publicar, està dedicat a la
figura i el llegat del cineasta i
col·leccionista cinematogràfic
Tomàs Mallol. Coincidint amb
l’aniversari de la seva mort,
avui es presenta la revista al
Museu del Cinema, un acte
que serà presentat per Antoni
Solà, delegat cultural de la Di-
putació de Girona; Jordi Pons,
director del Museu del Cine-
ma; Jordi Dorca, coordinador
del dossier, i Xavier Cortade-
llas, director de Revista de
Girona.■ J.C.L.

Quaranta anys d’oblit i, de
sobte, tot Centelles. La no-
va selecció d’imatges del
fotògraf que inaugura avui
la casa de cultura Les Ber-
nardes de Salt (20 h) no és
una coda prescindible a la
gran antològica presenta-
da fa vuit anys al Palau de
la Virreina i que va consti-
tuir, de fet, el retrobament
més complet amb un au-
tor represaliat pel fran-
quisme i amb prou feines
divulgat fins llavors, sinó
una nova oportunitat per
renovar la gratitud amb
un dels testimonis més
sensibles de la Guerra Ci-
vil i l’exili que va protegir
obstinadament aquest lle-
gat de la destrucció.

Miquel Berga, comissa-
ri d’aquella antològica i
d’aquesta exposició, es re-
fereix a la “fibra moral”
que sosté tota l’obra de
Centelles com a fotoperio-
dista, més encara quan el
drama que descriu no és el
d’un país estrany, sinó el
seu propi patiment, i la
causa per la qual lluiten els
milicians aguerrits que re-

trata al front és també la
seva, com també ho seria
la derrota en els rostres fa-
tigats dels que el 1939 fu-
gien cap a la frontera. Per
tant, sí, convé continuar
veient les fotografies
d’Agustí Centelles, per im-
peratiu ètic, per un deure
d’humanitat.

L’exposició, que arriba
a Salt gràcies a la iniciativa
del fotògraf saltenc Martí

Artalejo i a “l’excel·lent
disposició”, segons va dir
ahir Robert Fàbregas, di-
rector de Les Bernardes,
de Sergi Centelles, un dels
fills del fotògraf, i del seu
nét, Agustí Centelles, s’or-
ganitza en cinc seccions
temàtiques: la vida social
durant els anys de la Repú-
blica, els retrats, les elec-
cions del febrer de 1936
amb la victòria del Front

Popular, la guerra i la revo-
lució, i la sèrie més colpi-
dora: la de les víctimes dels
bombardejos sobre Lleida,
en què van morir més de
250 persones, incloent-hi
desenes de nens d’entre 4 i
12 anys, i que han deixat
per al record algunes de les
imatges més doloroses so-
bre el conflicte.

“A la fotografia apareix
un home mort, estès a ter-

ra. És el meu pare. Al cos-
tat hi ha una dona que plo-
ra. És la meva mare.” Ho
va escriure en les seves
memòries el periodista Jo-
sep Pernau, fill de la pare-
lla que Centelles va im-
mortalitzar com una pie-
tat dels nous temps, per
fer evident, com el mateix
fotògraf, que rere les imat-
ges sempre hi ha hagut
gent de carn i os. És impos-
sible aturar-se a la sala on
s’exposa aquesta fotogra-
fia ni davant la pantalla on
es projecta el documental
que la complementa sense
sentir una opressió al pit.
No hi falten, tampoc, do-
cuments sensacionals,
com el retrat d’un Compa-
nys afeblit, tapant-se la bo-
ca amb un mocador, en un
moment de distracció de
la desfilada triomfal per
celebrar el seu allibera-
ment del penal de Cadis, o
l’escruixidora recreació
d’un afusellament que es-
cenifiquen, tot jugant, una
colla de marrecs en un
descampat. L’exposició,
que presentaran avui els
fills del fotògraf junt amb
el comissari, es podrà visi-
tar fins al 30 de juny. ■

Eva Vàzquez
SALT

Les Bernardes posa en relleu
la ‘fibra moral’ de Centelles
a Els fills del fotògraf inauguren avui una exposició amb les imatges que més han contribuït a fixar
l’imaginari de la Guerra Civil a Comissariada per Miquel Berga, es podrà visitar fins al 30 de juny

La imatge més coneguda del bombardeig sobre Lleida, ahir a Les Bernardes ■ JOAN SABATER

La companyia figuerenca
La Funcional ha iniciat la
celebració del seu 25è ani-
versari amb una nova
adaptació de La nit de les
tríbades, l’obra amb què
va debutar el 1989 i que re-
centment ha representat
a Figueres, amb un impor-
tant èxit de públic. Aquest
cap de setmana, La Fun-
cional porta La nit de les
tríbades, del dramaturg i
novel·lista suec Per Olov

Enquist (1934), a la sala
La Planeta de Girona, on
se n’han programat dues
funcions, avui i demà a les
9 del vespre (12 euros).

Helena Cusí ha dirigit
aquest nou muntatge de

La nit de les tríbades, que
repeteix gairebé el mateix
repartiment que el del
1989: Núria Rodon, Josep
Maria Cortada, Felip Joa-
na, Richard Elelman i,
com a nova incorporació,

Anna Turró. El personatge
central de l’obra és el cèle-
bre dramaturg suec Au-
gust Strindberg (1849-
1912), figura clau del tea-
tre modern. L’acció es des-
envolupa concretament
durant un dels assaigs del
seu text La més forta, el
1889, amb la participació
de la seva dona, Siri von
Essen, de la qual s’acaba
de separar, i l’actriu Maria
Carolina David. L’obra
mostra el conflicte vital
entre els tres personatges,
però també planteja la
possibilitat de sobreviure
a través de la creació.

La Funcional, vincula-
da al Casino Menestral, és
una companyia amateur,
però amb un llarg currícu-
lum de projectes teatrals
ambiciosos. A la tardor
continuarà celebrant el
25è aniversari amb l’estre-
na d’Andorra, de Max
Frisch, un llibret, exposi-
cions, una conferència i
un cicle de pel·lícules. ■

a Representarà ‘La
nit de les tríbades’
avui i demà a la sala
La Planeta

La Funcional porta ara a
Girona el seu aniversari

Xavier Castillón
GIRONA

Una escena  de l’obra ■ JOSEP ALGANS


