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La nord-americana Terry Broch,
des del 1973 resident al Pla de
l'Estany, va morir la passada ma-
tinada, precisament a les portes de
la commemoració del centenari
del naixement de qui va ser el seu
company inseparable, el fotope-
riodista i artista Carles Fontserè
(1916 - 2007).

Terry Broch es trobaba actual-
ment treballant en la gestió per di-
gitalitzar el fons de 50.000 negati-
us que el seu company va llegar,
operació que duu a terme el De-
partament de Cultura de la Gene-
ralitat, que impulsa aquest 2016 di-
versos actes per commemorar el
centenari del naixement de Font-

serè.
La revista Bonart va informar

que una de les darreres apari-
cions públiques de Terry Broch va
ser amb motiu de la reunió que el
comitè organitzador de l’Any Font-
serè va celebrar a la seu de la re-
presentació territorial de Cultura
de Girona.

Fontserè va conèixer Broch a la
dècada de 1950 a Nova York. Font-
serè és un dels noms importants de
l'exili català del 1939. El seu peri-
ple el va portar primer al París ocu-
pat pels nazis, tal com va relatar a
un dels llibres autobiogràfics que
va escriure, Un exiliat de tercera,
per passar després a Mèxic i final-
ment establir-se a Nova York. Bona

part del seu llegat fotogràfic con-
té imatges històriques preses en
aquest països que el van acollir du-
rant el llarg exili.

L'any 1973 va tornar a Catalunya
amb la seva companya sentimen-
tal per instal·lar-se Can Tista, una
masia a Porqueres que ell mateix
va contribuir a rehabilitar, prop de
Banyoles. Va ser un destacat de-
fensor del retorn dels Papers de Sa-
lamanca. 

Moltes obres seves van ser con-
fiscades després de l'ocupació
franquista de Barcelona. Broch
ha custodiat durant aquests anys
el llegat del destacat dibuixant,
cartellista, fotoperiodista, esce-
nògraf i ninotàire català.
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Mor Terry Broch, vídua
del cartellista, dibuixant i
fotògraf Carles Fontserè
La parella es va conèixer a Nova York a la dècada de 1950 i el 1973

es van establir a la masia Can Tista de Porqueres, taller de l’artista
�

Terry Broch s’adreça al conseller de Cultura, Santi Vila, en una imatge recent. 

PERE DURAN

El grup de teatre El Mirall estre-
narà al Teatre de Blanes els dies 29
i 30 d’abril la seva nova producció:
Plou a Barcelona, de Pau Miró. Es
tracta de la primera vegada que el
grup blanenc interpreta un text aliè
sense tocar ni una coma, ja que ha-
bitualment ofereix muntatges ori-
ginals o bé inspirats en històries de
grans escriptors com Shakespea-
re o García Lorca, així com del món
cinematogràfic, amb Woody Allen. 

Codirigida per Pep Alum i Cris-
tina Cervià, l’obra la protagonitzen
tres personatges encarnats per
Carme Rodríguez, Marc Bertran i
Xavier Puigdemont. 

El director teatral va optar per
aquest text perquè es va sentir se-
duït per l’obra de Pau Miró, pro-
fessor seu d’escriptura teatral.

Per la seva banda, Cristina Cer-
vià debuta a la direcció amb Pep
Alum per aportar «nous aires al
grup». Aquest nou espectacle s’ins-
criu dins els actes de celebració del
30è aniversari d’El Mirall, que es
completarà amb les estrenes de
dos altres noves produccions: Gu-
antanamera i Els Boscos de Wi-
lliam –un treball conjunt amb
Quantus Teatre de Lloret–, actu-
alment en fase de muntatge.

L’acció de Plou a Barcelona
transcorre al barceloní barri del Ra-
val i gira a l’entorn de tres perso-
natges: una prostituta interessada
en Dante, un proxeneta agorafòbic,
i un client habitual que treballa
com a llibreter. Les entrades es po-
dran comprar el mateix dia de les
representacions una hora abans
que comencin.
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El Mirall de Blanes
celebra els 30 anys amb
«Plou a Barcelona»

Els tres actors, en un dels assajos. 
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Mayte Martín, Sanjosex i Guillem
Roma i Judit Neddermann for-
maran part del programa del Fes-
tival de Veu (A)phònica, de Ba-
nyoles, que enguany arriba a la
tretzena edició i que se celebrarà
del 24 al 26 de juny. El Festival,
però, no farà la seva presentació
oficial fins al 13 de maig, una pre-
sentació que farà al Claustre del
Monestir de Sant Esteve i que
comptarà amb l’actuació del grup
Manel, que preestrenarà el seu
útim disc, titulat Jo Competeixo
(Warner, 2016).

D’una banda, a l’Estrella Damm
Club Natació Banyoles, el diven-
dres 24 de juny, a les 11 de la nit,
Martín, una de les grans renova-
dores de l’escena flamenca del
país, presentarà de manera oficial
el seu projecte més personal titu-
lat Tempo Rubato, amb matisos
clàssics i flamencs, ple de balades
romàntiques i amb una càrrega

emocional intensa. D’altra banda,
a la barca Tironade l’Estany, tam-
bé el 24, a les 20.30 h, actuarà
Sanjosex. Els cantautor bisbalenc
plasmarà les reflexions quotidia-
nes del seu útim treball, Festival,
però també dels tres anteriors. 

També a la barca Tirona, en
aquest cas el dissabte 25 de juny,
a dos quarts de nou del vespre,
Guillem Roma i Judit Nedder-
mann fusionaran les seves veus per
oferir una atmosfera fresca i enèr-
gica que complementarà amb l’es-
cenari visual de l’estany.
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Martín, Sanjosex i Roma &
Neddermann actuaran al
Festival de Veu (A)phònica

Mayte Martín. 
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El director britànic Sam Mendes,
conegut per films com American
Beauty, Skyfall o Revolutionary
Road, presidirà el Jurat interna-
cional de la 73 Mostra Internacio-
nal de Cinema de Venècia que se
celebrarà del 31 d'agost al 10 de se-
tembre, van informar ahir els res-
ponsables d'aquest festival.

En un comunicat publicat a la
seva pàgina web, l'organització va
explicar que la decisió ha estat
presa per part del Consell d'Ad-
ministració de la Biennal de Ve-
nècia, que està presidit per Paolo
Baratta, després de la proposta
del director de la Mostra, Alberto
Barbera. Mendes va dirigir l'any
2000 la cinta American Beauty.
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Sam Mendes presidirà
el jurat de la 73a
Mostra de Venècia 

CINEMA

Un grup de joves de 16 a 29
anys, del programa de garantia
juvenil impulsat per la Generalitat,
ha descobert l'esquelet complet
d'un nen d'aproximadament deu
anys al jaciment ibèric de la Font
de la Canya a Avinyonet del Pe-
nedès, de 2.700 anys d'antiguitat.
Les restes estaven en un dipòsit
d'emmagatzematge de cereals pro-
pi de l'època, que ha estat reutilit-
zat com a tomba. La importància
de la troballa es deu al fet que
aquest tipus de jaciments ar-
queològics no acostumen a con-
tenir restes humanes. Els arqueò-
legs extrauran l'esquelet i podran
corroborar si sota hi ha les ofrenes
materials dels enterraments
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Troben un esquelet
de 2.700 anys
al Penedès

ARQUEOLOGIA

La policia espanyola ha localit-
zat a França el quadre de Ramon
Casas Xula amb mantó groc, que
va ser sostret a Barcelona l’any
1982, segons va confirmar ahir el
cos policial estatal. La tela va ser
subhastada el 2004 a través de la
casa Sotheby’s i el comprador, el
fundador de la multinacional Da-
none, en van pagar 226.500 euros.
Es desconeix com va passar els fil-
tres que s’apliquen a les obres
d’art robades i s’entén que els
compradors la van adquirir pen-
sant que era una compra lícita,
probablement amb algun tipus
de certificació. Els hereus del com-
prador barceloní han entrat en
negociacions amb els del francès.
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Trobat a França un
quadre de Ramon
Casas robat el 1982
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