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Contes i dibuixos, però també
diaris íntims i objectes creats a par-
tir de cartró reciclat són els prota-
gonistes de l’exposició Llapis i... ac-
ció! Roser Capdevila dibuixa, una
mostra que repassa la trajectòria de
la il·lustradora i exhibeix el seu uni-
vers creatiu més enllà de Les tres
bessones, els seus personatges més
populars. L’exposició, que ha ser-
vit per estrenar el nou Espai San-
ta Caterina a la seu de la Generai-
tat a Girona, proposa un viatge pel
que la seva filla i comissària de  la
mostra, Anna Batet, defineix com
la «hiperactivitat narrativa» de la
il·lustradora. 

El recorregut arrenca amb el
«medaller» que la mateixa Cap-
devila ha construït amb cartró i on
exposa els reconeixements obtin-
guts durant la seva trajectòria,
com la Creu de Sant Jordi o la
Medalla de les Belles Arts. Pre-
sentades les credencials del per-
sonatge, l’itinerari avança mos-
trant cinc dels contes que ha fet, re-
lacionant-los amb diferents epi-
sodis de la seva vida. Algunes de les
obres exposades, a més, no s’han
arribat a publicar mai a casa nos-

tra. Entre les publicacions exhibi-
des hi ha, per exemple, Volem
una escola més gran o La cosidora,
el primer conte que va fer i amb
què es va proclamar finalista del
premi Apel·les Mestres. 

També s’hi mostra el primer
volum on apareixen l’Anna, la Te-
resa i l’Helena, Som les tres besso-
nes, de l’any 1983. I aquests tres
personatges també són físicament
a l’exposició, en forma de ninots,
dins unes incubadores que re-

produeixen les peces de joguina
que Joan Batet i Roser Capdevila
van fer per a les seves tres filles. 

Les Tres Bessones, però, són no-
més «una petita però important
part de la meva feina com a il·lus-
tradora», explica la creadora, que
a més d’haver ideat 104 episodis de
mitja hora per a la sèrie d’anima-
ció, ha il·lustrat tot tipus de contes
infantils –amb textos propis o
aliens– i també per a adults, espe-
cialment de poesia.

D’altra banda, l’exposició tam-
bé recull una de les noves facetes
de Roser Capdevila, que des que va
patir un accident l’any 2005 que li
va afectar la vista, ha deixat enre-
re la il·lustració. 

Es tracta de la creació d’objec-
tes de tota mena amb cartrons
reciclats, com els instruments d’u-
na orquestra digna del Liceu o
un cabaret amb què ella i el seu
marit van representar fins a onze
números diferents en punts de

Catalunya, Andorra o París. 
També hi apareixen detalls més

íntims, com les reproduccions en
cartró dels personatges de La fa-
mília Bus, un conte que Capdevi-
la va publicar al Japó, i que la
il·lustradora i els seus néts feien
servir per a fer representacions
casolanes. 

O petits teatrins fets amb capses
de sabates que reprodueixen es-
cenes de La flauta màgica o Bar-
bablava i que la il·lustradora ha
anat regalant a amics i coneguts
com a felicitacions de Nadal. 

Per a l’exposició de l’Espai San-
ta Caterina, que es podrà visitar
fins el 19 d’octubre, Capdevila
també ha obert els seus quaderns
d’aquarel·la i diaris íntims. 

A més de passatges quotidians,
en aquests diaris s’hi troben les in-
terpretacions que la il·lustradora
ha fet de temes d’actualitat i hi apa-
reixen personatges com una An-
gela Merkel a mig vestir davant
d’un armari multicolor; la senye-
ra esclafada en un morter per evi-
denciar com el Tribunal Consti-
tucional va «matxacar» l’Estatut o
un cruel rei Joan Carles assassinant
l’elefant Babar.
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La «hiperactivitat narrativa» de Capdevila
Una mostra sobre l’univers de la creadora de «Les Tres Bessones» obre el nou Espai Santa Caterina de Girona

L’exemple del Fitag, en una
trobada cultural a Astúries

El Festival Internacional de Tea-
tre Amateur de Girona (Fitag) ha
participat a les trobades de teatre
amateur que van tenir lloc el24 i 25
de maig, a la Ciudad de la Cultu-
ra de Gijón, a Astúries, juntament
amb altres grups de teatre proce-
dents d'arreu, d'associacions, d'en-
titats i de gestors culturals dedicats
al món del teatre amateur.

El Fitag hi ha estat convidat per

conèixer de primera mà les ca-
racterístiques d'aquest festival gi-
roní. 

Per això, el seu director, Martí
Peraferrer, va explicar, al llarg d'u-
na xerrada col·loqui d'una hora i
mitja, el funcionament del festival
«com a eina de promoció i dina-
mització del sector de les compa-
nyies de teatre amateur gironines
a través de la convivència i de l'in-
tercanvi global».
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Roser Capdevila, mostrant fragments dels seus diaris personals. 
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Dos dels espectacles que om-
plen les sales de teatre de Barce-
lona, Losers i Pulmons, seran al tea-
tre de Bescanó la propera tardor. El
teatre ha fet un primer avançament
de la programació prevista per
després de l’estiu i hi destaquen, a

més de les dues obres, els concerts
de Maria del Mar Bonet acompa-
nyada de Borja Penalba; les Mam-
zelles o Anna Roig i l’Ombre de ton
Chien. Les entrades es posaran a
la venda el proper 16 de juny. 

Pulmons, que compta amb Pau
Roca i Carlota Olcina, relata els
dubtes existencials d’una parella
de trenta anys a l’hora de tenir fills,
amb el canvi climàtic com a teló de
fons. Després d’haver assolit ga-
irebé el 100% d’ocupació en una
primera etapa a Barcelona du-
rant el mes de gener, acaba de tor-

nar a la Sala Becket amb gairebé
1.500 entrades reservades amb
antelació. A Bescanó hi arribarà el
dia 15 de novembre. 

Pel que fa a Losers, la comèdia
romàntica de Marta Buchaca que

protagonitzen Alba Florejachs i
Jordi Diaz, serà al teatre bescano-
ní el dia 13 de desembre. El mun-
tatge, l’embrió del qual neix durant
en el Torneig de Dramatúrgia que
organitza el festival Temporada

Alta, parteix d’un fet tan luctuós
com hilarant, ja que els dos pro-
tagonistes es coneixen quan una
noia ha de donar de baixa el telè-
fon mòbil de la seva mare morta.

Pep Cruz, amb Un mosquit pe-
tit (29 de novembre); Montserrat
Carulla amb Iaia! (18 d’octubre), el
seu comiat dels escenaris o el
Mago Pop amb l’espectacle La
gran il·lusión (12 d’octubre), són al-
guns dels altres noms que passa-
ran per l’escenari bescanoní. 

Pel que fa a l’apartat musical,
destaca Maria del Mar Bonet, que
juntament amb el guitarrista va-
lencià Borja Penalba repassarà les
peces més emblemàtiques del seu
cançoner i alguna d’inèdita el dia
5 d’octubre.  Anna Roig i l’Ombre
de Ton Chien seran a Bescanó el 30
de novembre per presentar el seu
tercer disc, mentre que les Mam-
zelles portaran al teatre el seu nou
espectacle el dia 8 de desembre. 
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Maria del Mar Bonet,
Anna Roig i l’Ombre de Ton
Chien i les Mamzelles
actuaran al teatre



«Pulmons»i «Losers»
passaran aquesta
tardor per Bescanó 

Alba Florejachs i Jordi Díaz, protagonistes de «Losers». 
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L’AJUNTAMENT DE GIRONA I
L’OBRA SOCIAL LA CAIXA han
renovat el conveni per a la promoció
de les activitats que es portin a
terme al Museu del Cinema de la
ciutat. La col·laboració, que es
remunta al 1998, es concreta amb
una aportació econòmica de 3.000
euros per al 2014, que es destinaran
a activitats de caràcter social,
cultural i educatiu. 



Renoven l’aliança
pel Museu
del Cinema
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LA XIFRA

publicats arreu del món
L’obra de Roser Capdevila ha estat
traduïda del català a totes les llengü-
es majoritàries i ha escrit i dibuixat
per editorials del Japó, França, Ale-
manya, Àustria, Canadà o Itàlia. 

350 LLIBRES

S’hi mostren els objectes que
fa a partir de cartró reciclat i
diaris íntims amb una visió
punyent de l’actualitat


