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TELEVISIÓ Els aliments de
proximitat, a «Collita pròpia»
Lídia Heredia i Francesc Mauri presentaran el ou
programa, que recorre la trajectòria dels produc-
tes, des del camp i la granja fins a la taula. 60

CORREU ELECTRÒNIC cultura.diaridegirona@epi.es

ESTUDIS La UdG i l’ERAM oferiran
formació «integral» en teatre
El nou gran d’Arts Escèniques col·laborarà amb Temporada Alta i comp-
tarà amb Lluís Homar i Julio Manrique com a professors.  44

El Museu de Fotografia Con-
temporània Palau Solterra de Tor-
roella de Montgrí, de la Fundació
Vila Casas, estrena dissabte la
temporada d'estiu amb Agustí
Centelles com a gran protagonis-

ta. Amb l'exposició Retrats de Gu-
erra, la Fundació Vila Casas mos-
tra al públic 43 dels originals que
va comprar el 2010 a la família
Centelles abans que vengués el
gruix de la seva obra al Ministeri de
Cultura espanyol. Pel comissari de
l'exposició, Daniel Giralt-Miracle,
la mostra és «un homenatge a la
memòria del gran testimoni his-
tòric de la Guerra Civil i a un dels
principals talents de la fotografia
a Catalunya». De la mostra, Mira-
cle destaca que ofereix una visió

«íntima i personal» del conflicte,
on Centelles concentra l'atenció
«en els personatges i no només en
el fets». És doncs, segons el co-
missari, «un retrat de l'esperit i l'at-

mosfera de la guerra» a través dels
rostres dels personatges que, d'u-
na manera o altre, en van ser pro-
tagonistes. Durant la temporada
d'estiu, el museu acollirà també la

mostra de les obres finalistes del
premi de Fotografia Fundació Vila
Casas 2014, que compta amb una
selecció de 37 propostes, entre les
més de 300 presentades. L'obra
premiada es coneixerà dissabte.

Fons permanent renovat
El Palau Solterra acull, sota el títol
de Traces de Memòria, més de
300 fotografies d'artistes nacio-
nals i internacionals del seu fons
que s'articulen a través d'un re-
corregut que vol establir un diàleg
on els interrogants i les respostes
resten supeditats, tan sols, a la
mirada atenta de l'espectador. En
dues plantes i distribuïdes en di-
verses sales on es confronten pe-
ríodes històrics de la fotografia i
tendències, els visitants podran
fer un itinerari per les figures clau
de la fotografia a Catalunya en els
últims 50 anys.

TORROELLA DE MONTGRÍ | ACN/DdG

La Fundació Vila Casas
estrena dissabte la
temporada d’estiu amb
«Retrats de guerra»



L’Agustí Centelles
«més íntim», a
Torroella de Montgrí

L’exposició recull 43 dels originals comprats a la família Centelles. 
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El pavelló de Fontajau es con-
vertirà aquest desembre en una
pista de gel per acollir el Gran
Circ de Nadal de Girona sobre
gel, l’ambiciós projecte dels res-
ponsables del festival de Circ de  Fi-
gueres. L’espectacle, que es podrà
veure entre el 25 i el 28 de desem-
bre, portarà a Girona 27 artistes in-
ternacionals i combinarà els ele-
ments propis de la tradició nada-
lenca amb els números circenses
sobre patins de gel. 

L’impulsor de la idea, Genís
Matabosch, explica que hi treba-
lla des de fa dos anys, i que el seu
objectiu és implantar a Girona la
tradició dels circs de Nadal que es
fan arreu d’Europa. Els primers van
sorgir ara fa 40 anys a Tolosa i Rot-
terdam, i actualment n’acullen
ciutats com Amsterdam, Stuttgart
o Berlín. 

Aprofitant que aquest any es
commemora el cinquantenari del
primer espectacle de circ sobre gel,

que va nèixer a Rússia, Matabosch
assegura que ha rastrejat les millors
atraccions d’aquesta disciplina
circense per a l’espectacle de Gi-
rona. S’hi veuran 18 números fets
per 27 artistes, la majoria dels
quals provenen de Rússia i països
de l’antiga òrbita soviètica com
Ucraïna o Bielorússia, i també dos
dels guanyadors de les passades
edicions del festival de circ de Fi-

gueres, els pallassos Caluga i la
contorsionista Jordan McKnight,
en els dos casos americans. 

«No seran números de revista ni
dansa sobre el gel, sinó números
de circ fets per acròbates recon-
vertits en patinadors», va assegu-
rar ahir Matabosch. 

La producció d’aquest especta-
cle tindrà un cost total d’entre
200.000 i 250.000 euros. Per a la pri-

mera edició, els productors del
festival de Circ de Figueres han sig-
nat un conveni amb l’Ajuntament
de Girona, que els cedirà el pave-
lló de Fontajau per a muntar-hi el
circ estable. 

La disposició interior del pave-
lló, diu Matabosch, «és molt ade-
quada per a les representacions
circenses». Per garantir la comu-
nicació visual entre la pista i els es-

pectadors, només es farà servir la
meitat del recinte, és a dir, uns
2.500 seients. 

En la reconversió del pavelló hi
participaran una dotzena d’em-
preses, que s’encarregaran d’ha-
bilitar l’espai, des del vestíbul, que
s’ambientarà com  un bosc d’arbres
lluminosos per a rebre els espec-
tadors, fins a l’interior.  A la pista
s’hi col·locarà una capa de gel de
500 metres quadrats, un monu-
mental decorat de més de 8 metres
d’alçada i la maquinària necessà-
ria pels efectes especials, que in-
clouran una pluja de bombolles,
neu artificial o projeccions sobre
el mateix glaç. 

Es faran set representacions i es
es posaran a la venda 14.000 en-
trades, que ja es poden adquirir a
través del web del circ i de la seva
pàgina de Facebook.  Es poden
comprar amb descompte si es fa
abans del 31 d’agost. 

GIRONA | ALBA CARMONA 

Fontajau serà un circ sobre gel per Nadal
Els organitzadors del festival de Circ de Figueres portaran a Girona 27 artistes internacionals aquest desembre

L’espectacle de roda alemanya dels ucraïnesos Zelenovskyi Troupe es veurà al circ de Nadal de Girona. 

KIRILL IVANOV

L’ESPECTACLE

GRAN CIRC DE 
NADAL DE GIRONA
SOBRE GEL

Pavelló 
Girona - Fontajau

DEL 25 AL 28 DE DESEMBRE DE 2014

LA XIFRA

concentrades en quatre dies
L’organització aspira a convertir el
circ en un atractiu turístic i captar
també públic francès i d’altres ciu-
tats connectades amb Girona a tra-
vés del TAV. 
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