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EFEMONTEVIDEO

■Amb tres obres unipersonals,
el festival Temporada Alta de Gi-
rona torna a l'Uruguai per tercer
any consecutiu, en el marc de la
seva cinquena gira llatinoame-
ricana amb la qual busca acostar
al públic argentí, uruguaià i pe-
ruà el teatre de Catalunya i Ba-
lears. «L'objectiu principal és
una mica acostar el teatre que es
fa a Catalunya i a Mallorca, que
som veïns i parlem el mateix
idioma, i ensenyar-lo una mica
aquí», ha dit el productor del fes-
tival Narcís Puig.

«Intentar buscar el camí in-
vers per crear complicitats, crear
intercanvis perquè el públic
d'aquí també conegui el que es
fa allà», ha dit amb relació als ar-
tistes sud-americans que pre-
senten els seus espectacles ha-
bitualment A les edicions del fes-
tival de Girona.

La sucursal del famós festival
català a Llatinoamèrica presenta
de la mà de l'Institut Ramon Llull
i de l'ambaixada espanyola tres
peces unipersonals per a aquesta
edició, amb la qual cosa afermen
la seva línia de traslladar espec-
tacles de qualitat, però que siguin
«d'un format 'movible', que pu-
guin viatjar», per facilitar la pro-
ducció, ha explicat Puig.

Les tres obres, que es repre-
sentaran a Montevideo aquest
cap de setmana a la històrica
Sala Verdi i al Centre Cultural Es-

panyol, són propostes diferents
que comprenen tant la recerca
de la complicitat amb el públic
ins a fer-lo partícip, els diàlegs
que evoquen nostàlgia o contes
tendres que s'han convertit en
«clàssics de la cartellera de Bar-
celona».

La nit just abans dels boscos, de
Bernard-Marie Koltés, tracta

d'un personatge «aïllat de la so-
cietat», una història «d'algú que
necessita parlar amb algú i
l'aborda pel carrer», essent el pú-
blic abordat pel monologuista,
segons Puig.

D'altra banda, arriba Acorar,
de Toni Gomila, una història ba-
sada en la Mallorca rural en què
s'evoquen les velles tradicions en

to de nostàlgia, un espectacle
que malgrat ser molt local «el pú-
blic l'entén». «És un d'aquests
textos que des d'una anècdota
com a molt particular parla d'un
tema general» com és en aquest
cas el canvi profund de la societat
després de la modernització, ha
puntualitzat el productor.

La història del senyor Sommer
de Patrick Süskind, autor d'El
perfum, és un «conte trist» que
es representa a Barcelona des de
fa  anys de manera intermitent
i ha aconseguit diversos premis
tant a la Ciutat Comtal com a
Buenos Aires.

A les portes de Lima
Totes les produccions van passar
anteriorment per la capital ar-
gentina entre els dies  i  de fe-
brer i posteriorment partiran a
Lima, on actuaran entre el  i el
 d'aquest mes. De moment,
l'organització de Temporada
Alta no planeja expandir-se a
més països de la regió, a menys
que es doni l'ocasió «de forma
natural», com ha passat amb les
tres estacions amb les quals ha
comptat la programació els úl-
tims dos anys.

Malgrat tractar-se de tres ciu-
tats diferents, Puig ha destacat
que «el punt en comú dels tres
països és la curiositat del públic,
les ganes de veure coses diferents
(...) les coses que funcionen, fun-
cionen bastant a tot arreu».

Temporada Alta a Sud-amèrica: «Les
coses que funcionen bé, a tot arreu»
El festival gironí desembarca aquest cap de setmana a l’Uruguai amb tres obres unipersonals 

EFEBERLÍN

■ La pel·lícula Final Portrait, amb
Geoffrey Rush en el paper d'un Al-
berto Giacometti senil i brillant, va
aportar ahir veterania a una Berli-
nale que va relectir la vocació del
festival de brindar la pantalla a ci-
nema social. Rush, homenatjat pel
festival berlinès amb una Càmera
d'Or al conjunt de la seva carrera, va
fer una exhibició de mestratge, com
a puntal d'un ilm fet a la seva mida
i inclòs en la secció oicial, encara
que fora de concurs. «Va preparar
durant dos anys el seu personatge.
El resultat en una combinació entre
el treball previ i un deixar-se portar,
amb fortes dosis d'humor, una cosa
que Geoffrey comparteix amb Gia-
cometti», va explicar el nord-ame-
ricà Stanley Tucci, director de la
pel·lícula, en la presentació als mit-
jans que segueixen el festival.

El realitzador espanyol Eduardo
Casanova va estrenar ahir a la Ber-
linale la seva òpera prima Pieles,una
aposta arriscada amb l'objectiu am-
biciós que la gent s'accepti una mica
més a si mateixa i als altres, en «una
societat en la que és una mica difícil
ser lliure amb un discurs perso-
nal».  La pel·lícula,  projectada a la
secció Panorama, segona en impor-
tància del festival, és la història de
persones físicament diferents, obli-
gades a amagar-se, recloure o unir-
se entre elles davant la diicultat
d'enfrontar-se a una societat que ex-
clou i maltracta al qual se surt del
que és considerat normal.

El Giacometti de
Geoffrey Rush i el
debut d’Eduardo
Casanova centren
la Berlinale

Antoni Gomila, en una escena d’«Acorar».

DdG GIRONA

■L’historiador de l’art, arqueòleg
i editor gironí Frederic-Pau Verrié
ha mort als  anys d’edat. Espe-
cialista en pintura gòtica catalana,
camp sobre el qual va publicar
nombrosos articles, Verrié també
va destacar en altres àmbits, sent
un dels fundadors d’Ariel, revista
literària i artística, publicada a Bar-
celona i de la qual aparegueren,
entre  i ,  números i 

suplements sobre temes d’actua-
litat. 

Format a l’Escola Massana de
Barcelona i a la Universitat Autò-
noma, Verrié es va llicenciar en
història el . Durant els anys de
la dictadura franquista, va ser pro-
cessat per activitats socialistes ( va
ser concretament l’any ), va
perdre el càrrec d’arxiver a l’Insti-
tut Municipal d’Història, que no
va recuperar ins el .

Segons destaca l’Enciclopedia
Catalana, al llarg de la seva  trajec-
tòria com a investigador, va redac-
tar diversos capítols de L’art català
(-). Va publicar obres de di-
vulgació ( Mil joyas del arte espa-
ñol, , amb Alexandre Cirici),

monograies i guies ( La iglesia de
los Santos Justo y Pastor, ; Ma-
llorca, ; Montserrat , ;
Barcelona antigua, ) i, amb
Josep Gudiol i Joan Ainaud, el Ca-
tálogo monumental de Barcelona
(). Pels seus mèrits en l’àmbit
de la divulgació de l’art, el  va
rebre la Creu de Sant Jordi que
atorga la Generalitat que va rebre
a mans del llavors president de la
Generalitat, Jordi Pujol. 

De la seva tasca d'editor destaca
la publicació de les  Elegies de Bier-
ville, de Carles Riba, i La pell de
brau, de Salvador Espriu. Amb Al-
bert Manent, Joaquim Molas i
Joan Triadú va preparar el volum
Versions de poesia catalana el

.
També va ser un dels fundadors

del PSC i, per aquest motiu, els so-
cialistes gironines van donar ahir
el seu condol als familiars i van
emetre un comunicat en el qual
lamentaven la pèrdua de Frede-
ric-Pau Verrié.

En la seva nota, els socialistes
gironins asseguraven que  «man-
tingué un permanent compromís
amb el socialisme i va ser funda-
dor del PSC, aquest compromís
polític i la lluita antifranquista el
va portar a ser expulsat de la feina,
detingut i empresonat».

En la seva nota de condol els so-
cialistes gironins asseguren també
que «els mèrits de Frederic-Pau

Verrié en l’àmbit cultural han estat
reconeguts a tots els àmbits als
quals s’ha dedicat».

L’any , Frederic-Pau Verrié
va formalitzar el donatiu del seu
ampli i documentat fons a la Uni-
versitat de Girona. El donatiu està
format per uns  documents,
majoritàriament llibres, reunits al
llarg de la seva dilatada carrera
com a historiador de l'art, docent
i editor, així com documents pro-
cedents de la biblioteca personal
del seu pare, Frederic Verrié Sala.
La temàtica dels documents és
principalment història de l'art i ar-
queologia, les dues vessants a les
que va dedicar pràcticament tota
la seva vida.

Mor als 96 anys l’historiador de l’art, arqueòleg gironí
i fundador dels socialistes Frederic-Pau Verrié
Especialista en la pintura
gòtica catalana, també va ser
cofundador de la revista
literària i artística «Ariel»


