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La jove israeliana Tamar viatja a
contracor de Tel-Aviv a Girona.
Porta a l’equipatge una vella clau
grossa i rovellada que la seva fa-
mília sefardita ha anat conser-
vant de generació en generació i
ara, cinc-cents anys després, se li
ha confiat amb l’encàrrec de trobar
el corresponent pany. 

Aquesta és la trama de La filla de
Chagall, obra teatral escrita i diri-
gida pel gironí Ferran Joanmi-
quel, que s’estrenarà avui (21h) a
l’Audiori del Centre Cultural La
Mercè, on es podrà tornar a veu-
re demà divendres a la mateixa
hora, i que forma part de la pro-
gramació estable del Teatre Mu-
nicipal de Girona.

Tamar no dóna crèdit a les his-
tòries que explica el seu avi, segons
el qual ella pertany a una nissaga
de sefardites originària de Girona
que, com tants altres, es van endur
amb ells la clau de casa l’any 1492
quan van ser expulsats durant el
regnat dels Reis Catòlics, sense
perdre l’esperança del retorn. 

L’actriu Mireia Vallès interpreta
el paper de la descreguda i irreve-
rent Tamar, la qual acceptarà viat-
jar a Girona, en part per airejar-se,
perquè es troba en plena crisi per-
sonal, però la visita al call jueu de
la ciutat de l’Onyar tindrà un po-
der terapèutic fins al punt que
ella acabarà per acceptar les prò-
pies arrels i podrà reconciliar-se fi-

nalment amb el passat familiar.
Malgrat presentar-se l’obra com

un monòleg, l’actriu té tothora so-
bre l’escenari la companyia del
músic olotí Albert Dondarza, que
no es limita a tocar el llaüt, el vio-
lí i el padero quadrat, sinó que tam-
bé interactua puntualment amb la
protagonista. 

Ferran Joanmiquel ha ambien-
tat l’obra en els anys 2004 i 2005, en
els moments dels mortífers atemp-

tats de palestins suïcides a Tel-Aviv.
Tamar és una noia rebel, que per-
tany al grup minoritari d’israe-
lians que consideren injusta la
política del govern israelià amb els
palestins. 

«Quan em van explicar que les
famílies jueves expulsades el 1492
s’emportaven la clau perquè pen-
saven que tornarien, vaig quedar
impressionat, perquè els pales-
tins quan van ser expulsats de les

seves cases el 1948 també s’endu-
ien la clau», va explicar ahir en roda
de premsa el dramaturg i director
gironí, especialitzat en l’escriptu-
ra de teatre de temàtica social.

El títol La filla de Chagall fa re-
ferència al món oníric i poètic de
la pintura de l’artista francès d’o-
rigen rus. «Chagall era un artista
jueu que barrejava amb naturali-
tat símbols del judaisme i del cris-
tianisme» i «sempre m’ha atret la

seva manera de trencar fronte-
res», va dir l’autor i director d’una
obra que, com el món pictòric de
Chagall, evoluciona des d’allò real
cap allò poètic». 

L’actriu Mireia Vallès, nascuda a
Barcelona i establerta des de peti-
ta a Cassà de la Selva, afronta amb
molta força el paper de Tamar.
Després de mostrar ahir el seu
potencial interpretatiu als perio-
distes amb la posada en escena
d’uns fragments de l’obra al mateix
Auditori de La Mercè, Vallès va ex-
plicar que va començar a treballar
el personatge «fa un any» a partir
de lectures dramatitzades.

«En el decurs dels assajos, ini-
ciats fa dos mesos, he anat trobant
el personatge. És una feina
 superinteressant», va assegurar.

«Aquesta clau no obre cap por-
ta, mare. És una llegenda, un con-
te de fades», diu la intèrpret a l’ar-
rencada de l’obra.

Per Joanmiquel, La filla de Cha-
gall ha quedat incorporada a una
«trilogia nascuda involuntària-
ment» i que es completa amb les
anteriors La crida (amb l’actor
Jordi Subirà) i El rei del Gurugú
(amb David Martínez).

Després de la funció de demà,
els espectadors tindran l’oportu-
nitat de conèixer millor el projec-
te La filla de Chagall amb els seus
responsables a la postfunció que
oferirà el Teatre Municipal al ma-
teix auditori de La Mercè.
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Una jueva torna a Girona amb la clau del
1492 en la nova obra de Ferran Joanmiquel

Mireia Vallès i Albert Dondarza interpreten la peça teatral «La filla de Chagall», en l’estrena al Centre Cultural La Mercè

Albert Dondarza, al violí, amb Mireia Vallès en el paper de Tamar. 
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El galerista Joan Planellas, di-
rector de la galeria d’art de Tossa
de Mar que duu el seu nom, va
morir la matinada de dimecres, als
67 anys d’edat, a la seva localitat
natal, va comunicar la Fundació
Vila Casas. 

El galerista va contribuir a la ges-
tació del museu municipal de Tos-
sa de Mar, iniciativa pionera a
l'Estat en l'aposta per l'art mo-
dern, ja que va ser l’element cata-
litzador del batec artístic i intel·lec-
tual originat a la dècada del 1930,
amb l'arribada d'artistes i escrip-
tors d'arreu, com els pintors es-
trangers Olga Sacharoff, Marc Cha-
gall, Jean Metzinger, Georges An-
dré Klein o Georges Kars, entre
molts d'altres. 

La galeria Joan Planellas, inau-
gurada el 2004, es va constituir
com un espai de trobada i relació
entre artistes. Planellas va col·la-
borar en l'exposició Què en sabeu
d’en Faixó i d’en Llucià?, de la
Fundació Vila Casas.
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El president del Consell Nacio-
nal de la Cultura i els Arts (CoN-
CA), Carles Duarte, va qualificar
ahir de «dramàtic» l'impacte de la
crisi sobre la cultura i va indicar
que, malgrat la «lleu» recuperació
del cinema i del teatre el 2015, les
xifres globals mostren la «vulne-
rabilitat» del sector.

Carles Duarte va presentar al
Parlament tres informes: la me-
mòria del 2014, l'informe sobre
l'estat de la cultura del 2015 i 36
propostes per millorar el món de
la cultura, dels quals va extreure
que el sector ha patit un «des-
cens alarmant» en el pes de l'eco-
nomia catalana: amb un descens
del 2,8% al 2% del PIB des que va

començar les crisis.
El president del CoNCA va as-

senyalar la reducció del consum
privat i dels pressupostos com a
principals motius de l'estat «greu»
de la cultura, i va afegir que «la fal-
ta de legislació ambiciosa per afa-
vorir el mecenatge» i l'augment de
l'IVA cultural «no han ajudat a
millorar la situació».

Des de 2010 i fins a 2015, el sec-
tor editorial ha passat de facturar
350 milions d'euros anuals a 200
milions, les llibreries han perdut un
40% dels seus ingressos i la factu-
ració del sector audiovisual s'ha re-
duït gairebé a la meitat, de 300 a
164 milions d'euros.

A més de reclamar un incre-
ment del pressupost cultural, Du-

arte va insistir en la reducció de
 l'IVA cultural al 4%, la compatibi-
litat entre jubilació i activitat ar-
tística, la implementació de nous
cicles formatius artístics o la crea-
ció d'un estatut de l'artista.

Davant les explicacions de Du-
arte, els diputats van expressar la
seva «coincidència» amb el
 diagnòstic però van demanar con-
creció sobre quines han de ser
les mesures prioritàries els pròxims
mesos.

La diputada de Junts pel Sí Te-
resa Vallverdú va declarar que la si-
tuació de la cultura és «dramàtica»
i va afegir que el seu grup se suma
a la reivindicació d'una nova re-
gulació del mecenatge «fins on
sigui possible».
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El CoNCA qualifica de «dramàtic»
l'impacte de la crisi sobre la cultura

Joan Planellas.

Mor el galerista de Tossa 
de Mar Joan Planellas
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