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DANIEL BONAVENTURA GIRONA

■ El trasllat de la commovedora
escultura El Crist Jacent, obra de
Domènec Fita, des de la Catedral
de Girona ins la Casa de Cultura
es va dur a terme ahir a la tarda. 

La peça, considerada l'escultu-
ra del segle XX més notòria de la
Catedral de Giron, ha dormit per
primera vegada fora del temple,
on va quedar instal·lada l'any
, perquè formarà part de l'ex-
posició El buit sobre el ple, de l’Any

Fita, en el è aniversari de l’artis-
ta. El trasllat han requerit de l'ús
d’una grua i d'un servei especial
de transport per amortir les vibra-
cions i evitar danys a una pesant
escultura elaborada en marbre fa
més de mig segle.

L’exposició El buit sobre el pleés
una mostra retrospectiva que ex-
plicarà l’obra de Domènec Fita
(Girona, ), de manera trans-
versal, i permetrà al públic copsar
la manera de fer l’artista i el seu ús

de materials, així com la diversitat
de temes tractats i els recursos i
tècniques que ha anat abraçant al
llarg de la seva dilatada carrera.

La Fundació Fita, comissària de
l’exposició a través de Kim Bover,
presentarà demà dimecres
aquesta exposició i també la mos-
tra Geometrització per la ruptura,
organitzada pel pintor Ignasi Es-
teve (Girona, ) que té com a
voluntat explicar el sistema de tre-
ball de Fita.

La inauguració s’iniciarà a l’Au-
ditori Josep Irla de la seu de la Ge-
neralitat a Girona amb la confe-
rència L’art contemporani en la li-
túrgia després del Concili Vaticà II,
a càrrec de Josep Maria Soler, Abat
de Montserrat ( de novembre a
les  del vespre). Seguidament, a
les  del vespre, s’inauguraran les
dues exposicions a la Casa de Cul-
tura.

Les dues mostres es podran vi-
sitar del  de novembre al  de

gener. Geometrització sobre la
ruptura es podrà visitar a la sala
d’exposicions del segon pis.

Paral·lelament, s’ha organitzat
una sèrie d’activitats familiars i es-
colars per aprofundir en l’univers
creat per Fita i conèixer el seu pro-
cés de treball a través de les seves
llibretes d’artista. L’activitat es po-
drà fer lliurement coincidint amb
l’horari d’obertura de l’exposició
El buit sobre el ple, que oferirà vi-
sites i tallers.

Demà dimecres s’inaugurarà l’exposició «El buit sobre el ple» amb una conferència de l’abat de Montserrat a Girona
Ignasi Esteve ha titulat «Geometrització sobre la ruptura» una segona mostra de l’Any Fita també a la Casa de Cultura

«El Crist Jacent» de Fita surt de la Catedral
i queda instal·lat a la Casa de Cultura

 UN TRASLLAT DELICAT. Un equip va embolicar i protegir l’escultura per ser desmuntada i traslladada dins una caixa de fusta amb les màximes garanties. Una grua eleva «El Crist Jacent» a la Cate-
dral de Girona abans d’encaixar-la per dur a terme el trasllat. FGUSTAU TORRES L’obra va quedar instal·lada tres hores més tard a la Casa de Cultura, on es podrà visitar a partir de demà. FGUSTAU TORRES
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■L'interior del Liceu de Barcelo-
na es pot visitar des d'ahir de for-
ma virtual a través de Google
Street View, el servei panoràmic
de Google Maps, gràcies a la
col·laboració entre el Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies
de la Informació (CCTI) de la Ge-
neralitat i Google.

Aquesta tecnologia permetrà
visitar tant els llocs més emble-
màtics, com el Saló dels Miralls,
ins als racons més desconeguts
del Teatre, d'una altra manera
inaccessibles per al públic, com
els espais tècnics, els departa-
ments de sastreria i caracteritza-
ció o les sales d'assaig de l'Orques-
tra i el Cor del Liceu.

Els usuaris també podran visi-
tar el Teatre en format de realitat
virtual º utilitzant el mòbil i
unes ulleres adaptades per a
aquesta tecnologia. Aquesta no-
vetat s'emmarca en el procés d'in-
novació que ha impulsat el Liceu
amb motiu del vintè aniversari.

La tecnologia
Google Street View
obre l'interior
del Liceu al món

ACN GIRONA

■La nova companyia gironina La
Sueca agafa els personatges feme-
nins de Txékov i els fa reviure a Els
dies que vindran, una estrena ab-
soluta en el marc del festival Tem-
porada Alta que promet, segons la
seva directora, Cristina Cervià,
una «mirada contemporània, rei-
vindicativa i genuïna dels perso-
natges»

Els dies que vindran és la pri-
mera creació de la companyia i es
podrà veure a la Sala La Planeta
de Girona. L'interès del públic ha
fet augmentar les dues sessions
inicialment previstes a un total de
quatre a partir d'aquest dimarts.

«Hi ha autors que sempre et
ressonen, que els pots revisitar i el
què et diuen et torna a sonar», as-

segura Cristina Cervià. L'escriptor
rus va escriure obres que tenien
com a personatges destacats do-
nes «perdedores en tots els àm-
bits» que es quedaven sempre
atrapades en un món d'homes de
la Rússia de inals del segle XIX. 

«Mares catastròiques, males
actrius, solteres amargades... do-
nes frustrades que volen anar més
enllà i que no troben el seu encaix
al món on viuen», segons la direc-
tora. El procés d'elaboració de
l'obra va començar amb la selec-

ció de diferents passatges literaris
protagonitzats per dones a l'obra
de Txékhov. 

«No és una obra amb il narra-
tiu: és un patchwork de sensa-
cions», explica Cervià.

Una posada en escena molt nua

La companyia vol que els espec-
tadors vinguin i es deixin portar
per un projecte on tres actrius
(Clara Garcés, Mireia Vallès i La-
vínia Vila) es troben per interpre-
tar fragments de Txékhov amb
una posada en escena «molt nua»
que mostra ins i tot el camerino
de les actrius.

La directora recorda que «els
grecs ja tenien importants perso-
natges femenins» i cita a Electra,
Antígona o Feda. Després ve «un
llarg parèntesi» del qual no se'n va
escapar ni Shakespeare.

Txékhov torna a incloure per-
sonatges femenins com els que
aquí e recreen, extret d’obres com
La gavina, L’hort dels cirerers, Les
tres germanes o L’oncle Vània.

Les antiheroïnes de Txékhov reviuen a
Temporada Alta amb «Els dies que vindran»
Cristina Cervià dirigeix la
primera obra de la nova
companyia gironina La Sueca,
que estrena a la sala La Planeta

Les tres actrius recreen una escena. MARC MARTÍ


