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El festival Temporada Alta
ha programat avui l’estre-
na al Teatre de Salt (12 h,
10 euros) de l’espectacle
familiar Pell de llarinté,
cua de tiré, basat en un
conte tradicional mandin-
ga recollit per Koumera
Dlakhaby, sota la direcció

de Moisès Maicas i amb la
dramatúrgia d’Anna Soler
Horta. Aquest espectacle
en català i mandinga nar-
ra la història de la Kumbà i
en Mamadou, que viuen
en un petit poblat de la sel-
va, a prop del riu Koo, al
Senegal. Estan tan il·lusio-
nats perquè seran pares
que faran el que sigui per
complaure el seu nadó, ja

sigui perseguir un lleó o la
reina de les girafes. Pell de
llarinté, cua de tiré, que
forma part de la progra-
mació familiar d’El Plan-
ter, és una al·legoria de les
festes del naixement i dels
noms del mandinga,
l’equivalent al bateig, en
què queden reflectits tots
els elements que en for-
men part: el ball, l’alegria,

el naixement, la cacera,
etc. El títol de l’obra juga
amb dues paraules man-
dingues i vol dir Pell de
lleó, cua de girafa.

L’obra la protagonitzen
Núria Cuyàs, Malcolm
McCarthy, Tamara Ndong
i William Yazaki, amb la
música en directe del per-
cussionista Oumar
Ngom. ■

Temporada Alta estrena un conte
mandinga per a tota la família
Redacció
SALT

Els protagonistes de l’espectacle ■ T.A.

El Museu d’Art de Girona
(MD’A) va presentar ahir
els resultats de l’última
campanya de restauració
finançada per la Diputa-
ció, que ha permès conso-
lidar suports i fer aflorar
els colors originals de deu
peces del fons. La inter-
venció, en la qual han tre-
ballat durant dos anys les
restauradores Ester Hor-

no i Laia Roca, sota la su-
pervisió d’Elena Boix, ha
donat nova vida a cinc ta-
lles barroques d’entre els
segles XVI i XVIII i a cinc
pintures del segle XIX que
presentaven diversos
graus de deteriorament,
sobretot per efecte dels
corcs i de l’aplicació de ver-
nissos i repintats inade-
quats en actuacions pre-
cedents. Els resultats, en
alguns casos, han estat es-
pectaculars, com en l’oli

de Jaume Pons Martí Gi-
rona vista des de Pedret,
del qual a penes s’aprecia-
ven els perfils de la Cate-
dral i Sant Fèlix, ocults so-
ta una capa de vernís que
s’havia aplicat a la tela sen-
se retirar-ne abans la bru-
tícia i que donava a la pin-
tura un to homogeni de
sutge. Amb la restauració,
que ha consistit a retirar
tant el vell vernís com la
pols atrapada a sota, ha
emergit el color original

del quadre, molt més ma-
tisat, transparent i vívid.

La talla de sant Jacint
del segle XVIII que també
ha passat pel taller és un
altre exemple d’interven-
ció desafortunada: en al-
gun moment, es devia con-
siderar que el daurat propi
de la talla barroca ja no es-
tava de moda i es va repin-
tar la roba del sant de color
blau i la de la verge que sos-
té a coll, de color rosa. Les
restauradores han hagut

d’aplicar-se amb molta pa-
ciència amb el bisturí per
retirar aquestes policro-
mies llampants i restituir
a la peça la pàtina daurada
primigènia. En canvi, no
ha estat pas per caprici, si-
nó pel pas implacable del
temps, que la talla de la
Presentació de la verge al
temple, també del segle
XVIII, ha anat perdent la
rica coloració que il·lumi-
nava les figures, recupera-
da ara parcialment, no-

més allà on encara en que-
daven restes, per tal de
conservar la peça en el seu
“aspecte arqueològic”, tal
com va explicar Laia Roca.

Les altres obres barro-
ques restaurades són una
marededéu, tan colonitza-
da pels corcs que se n’ha-
via desprès el cap del nen
Jesús, i dues figures més
del segle XVI que repre-
senten santa Llúcia i santa
Caterina. Totes formaran
part de les noves sales del
barroc que l’MD’A reobrirà
el pròxim 19 de novembre.
Pel que fa a les pintures,
s’ha intervingut també en
un altre quadre de Pons
Martí, Portal de l’areny,i
en tres retrats femenins:
un de gènere de Josep Du-

ran i Riera, el d’una supo-
sada heroïna de Santa
Bàrbara, d’E. Lucas, i el de
lasenyora Nouvilas.

Durant la presentació,
la directora del Museu
d’Art, Carme Clusellas,
que va remarcar la singu-
laritat d’una institució
que custodia el patrimoni
artístic de la Diputació, la
Generalitat i el Bisbat, es
va felicitar de les campa-
nyes de restauració que
patrocina cada any la Di-
putació de Girona per po-
der “rentar la cara” a les
peces de la seva col·lecció.
És una inversió mínima
que produeix, però, resul-
tats òptims i que el diputat
de Cultura, Albert Piñeira,
es va comprometre a reno-
var l’any vinent amb una
nova partida pressupostà-
ria de 5.000 euros. ■

Deu obres del Museu d’Art
recobren el color original

Eva Vàzquez
GIRONA

a La campanya ha consistit en la neteja i restauració de cinc talles barroques i cinc pintures del
segle XIX a La Diputació destinarà l’any que ve 5.000 euros més a recuperar peces malmeses

Laia Roca i Ester Horno van explicar ahir el procés que han seguit per restaurar les obres de l’MD’A, entre elles aquestes tres talles barroques ■ QUIM PUIG
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La data

19.11.16
és el dia que es reobriran les
sales del barroc del Museu
d’Art, a les quals s’incorpora-
ran les talles restaurades.


