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La Casa de Cultura de Girona
acollirà , a partir de divendres,
l’exposició La veu de les colònies in-
dustrials, que mostra publicacions
i altres documents produïts en el

si d’unes comunitats gairebé her-
mètiques que van existir als inicis
de la industrialització, com les co-
negudes de la vall del Ter a Anglès.

Les colònies són presents en la
industrialització de molts països
occidentals, destaca el cas de Ca-
talunya per la gran densitat de
colònies situades al llarg dels rius,
fet que el converteix en un feno-
men únic al món. 

Se’n van construir a totes les co-
marques, sobretot les lligades a la

indústria tèxtil, les quals van apro-
fitar per a obtenir energia més
econòmica, allunyar-se de la con-
flictivitat obrera dels grans nuclis
urbans i exercir un fort control
social per a assegurar-se els índex
de producció.

L’exposició està formada per
material original com ara revistes,
butlletins, fulls parroquials i altres
eines cabdals per comprendre
una mica més la pròpia història,
expliquen els organitzadors.
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La Casa de Cultura de
Girona exhibeix documents
d’una forma de vida pròpia
de la industrialització



Obre l’exposició sobre les colònies industrials

Després de l'èxit d'Operetta,
que van veure més de 120.000
persones, la companyia Cor de
Teatre presenta al festival Tem-
porada Alta la seva darrera pro-
ducció: Allegro. 

Sota la direcció del compo-
nent del Tricicle Paco Mir, l'obra
ofereix una visió global de la
relació de qualsevol persona
amb l'univers musical que l'en-
volta. 

Per aconseguir-ho, 14 can-
tants interpreten a capella i amb
«la gestualitat de l'univers Trici-
cle» 24 conegudes peces de mú-
sica clàssica que donen cohe-
rència al conjunt. 

L'obra s'estrenarà divendres al
Teatre Municipal de Girona. Da-
vant l'alta demanda d'entrades,
s'han programat dues funcions
més l'endemà a les sis de la tar-
da i les 9 de la nit.

La nova producció de Cor de
Teatre ofereix un espectacle ple

d'humor, gestualitat i música
que compagina el cant a capella
amb la gestualitat, «una combi-
nació d'extrema dificultat», va re-
conèixer ahir David Costa, di-
rector musical.

Peces com Les quatre esta-
cions de Vivaldi, Duet Papague-
no i Papaguena de La Flauta
Màgica de Mozart, Veus de pri-
maverade Strauss, Arribada de
la Reina de Sabade G. F. Händel
o Questo è un nodo avvilupato
de Rossini són algunes de les
cançons que Cor de Teatre ver-
siona en aquest nou espectacle.

Paco Mir va apuntar que la
principal dificultat a l'hora de
crear el muntatge ha estat «fer
entendre l'univers del gest del
Tricicle». Un objectiu, va afegir,
que ha requerit molta feina però
que ha estat molt agraït en veu-
re l'evolució dels actors a l'hora
de compaginar la interpretació
musical amb la més gestual o
teatral. 
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Cor de Teatre presenta
a Girona el seu nou
espectacle, «Allegro» 

Un assaig ahir a la tarda a Banyoles.
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Krystian Lupa, un dels directors de referència, estrena a Temporada Alta.

ANDREU DALMAU/EFE

El director polonès Krystian
Lupa, un dels referents europeus,
torna a Temporada Alta diven-
dres amb l'obra Tala, una estrena
absoluta a Espanya, basada en un
polèmic text de Thomas Bern-
hard, en què critica la burgesia i re-
flexiona sobre l'ús de la cultura.

Vell conegut dels escenaris ca-
talans, Lupa va reconèixer ahir
en roda de premsa que li costa es-
capar-se «de les urpes de Bern-
hard» i no va amagar que és «una
de les seves víctimes, el seu pre-
soner».

En aquesta ocasió, presenta un
muntatge quinze dies després de
la seva estrena a Polònia, l’adap-
tació de la novel·la Tala, en què un
escriptor retorna a la seva Viena

natal, on retroba vells amics d’u-
na època de bohèmia, ara tots
amb bons sous i ben posicionats.

El motiu de la trobada és el su-
ïcidi d'un dels seus membres, una
dona de forta personalitat, Joana
Tala, amb la qual l'obra, de quatre
hores de durada, va del present al
passat d'aquests personatges.

Lupa va dir ahir que Bernhard,
sempre implacable, es va basar en
«l'escàndol més gran de Viena» i
que va tenir com a protagonistes
les persones que es movien en el
cercle del compositor Gernhard
Lampersberg (Auersberger, en l'o-
bra), que tenia entre les seves
amigues la coreògrafa Joana Thul,
la Tala del títol.

Per al dramaturg polonès, Bern-
hard, que va tenir relació amb

Lampersberg, «va considerar en
un determinat moment que no te-
nia sentit seguir en el grup, perquè
s'allunyava d'allò artístic i només
va tornar a trobar-se amb ells quan
una dels integrants es va suïcidar».

Durant un sopar que van man-
tenir després d'acudir a l'enterra-
ment de la dona, Thomas Bern-
hard es va adonar que «tota aque-
lla gent no eren més que cadàvers
artístics, que s'havien prostituït
en el seu camí artístic, eren suc-
cedanis», segons Lupa.

L'autor austríac va aprofitar
aquesta vivència per escriure l'a-
ny 1984 un llibre en el qual va abor-
dar qüestions recurrents en la
seva trajectòria sobre l'art, l'esno-
bisme, la hipocresia, la vanitat o la
llibertat.
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Lupa torna amb «Tala»,
polèmic text de Bernhard

Girona estrena una reflexió de quatre hores crítica amb la burgesia 

Treballadors d’una colònia.
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