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La Casa de Cultura de Gi-
rona inaugurarà demà
passat, divendres (19.30
h), Toni Vidal retrata la
cultura dels setanta, una
exposició que reuneix cap
a un centenar de retrats
de les personalitats més
destacades del que es va
conèixer com el “miracle”
català de la cultura dels
seixanta i setanta, quan la
confluència dels intel·lec-
tuals retornats de l’exili,

tant de París i Montpeller
com de Sud-amèrica, dels
resistents de l’interior i de
la nova generació d’autors
nascuts en la postguerra
donaria lloc a un dels mo-
viments socials més im-
portants de la Catalunya
moderna. La col·lecció re-
presenta, doncs, molt més
que una simple galeria de
retrats: és primerament
un document històric
construït amb la suma de
moltes aportacions indivi-
duals, siguin escriptors,
artistes plàstics, crítics li-

teraris, historiadors, ar-
quitectes, músics, editors
o gent del teatre, que aca-
ben dibuixant el mosaic de
tota una època.

El conjunt d’aquestes
imatges, que arriben a Gi-
rona dins un programa
d’exposicions itinerants
impulsat per la Fundació
Palau i Fabre de Caldes
d’Estrach, és fruit de la
perseverança del fotògraf
menorquí Toni Vidal (Es
Castell, Menorca, 1934),
que establert a Barcelona
l’any 1968 va descobrir
una ciutat en ple desvetlla-
ment i va concebre el pro-
jecte de deixar-ne un re-
gistre visual a través de les
persones que hi assumien

un protagonisme desta-
cat. Són aquella “bona
gent”, com deia Salvador
Espriu per referir-se als
seus amics, que treballava
per la reconstrucció d’un
país amb totes les dificul-
tats que això suposava, en
un ambient ple de contra-
diccions i entrebancs, pe-
rò també de grans compli-
citats, d’una enorme capa-
citat imaginativa i d’un
sentit de la col·lectivitat
que a hores d’ara sembla
irrepetible. Les fotogra-
fies, en blanc i negre i en

color, permeten fer una
aproximació al món del
qual van formar part per-
sonalitats com ara J.V.
Foix, Marià Manent, Llo-
renç Villalonga, Aurora
Bertrana, Josep Pla, Mer-
cè Rodoreda, Agustí Bar-
tra i Anna Murià, Joan
Brossa, Joan Miró, Antoni
Clavé, Joan Ponç, Sebas-
tià Gasch o Salvador Dalí, i
recompondre alguns
grups molt significatius i
al mateix temps tan con-
traposats en aquell mateix
context de revifalla cultu-
ral: el moviment de la No-
va Cançó i el boom de la
narrativa sud-americana.
Un apartat singular el
componen els retrats dels
monjos de Montserrat que
van implicar-se en la recu-
peració de la cultura cata-
lana amb iniciatives com
ara la revista Serra d’Or i
les Publicacions de l’Aba-
dia de Montserrat.

Paral·lelament a l’expo-
sició, que es podrà visitar
fins al 20 de febrer, s’ha
programat un cicle de con-
verses amb algunes perso-
nalitats que van conèixer
de primera mà aquella
efervescència. El cicle,
presentat pel crític literari
i assagista Julià Guilla-
mon, comissari així ma-
teix de l’exposició, s’obrirà
el 14 de gener amb una
conversa amb el fotògraf
Toni Vidal. Els següents
convidats seran la també
fotògrafa Pilar Aymerich,
que va col·laborar en algu-
nes de les principals revis-
tes de l’època, com ara
Destino i Triunfo i, més
endavant, Fotogramas o
Cambio 16 (dia 21 de ge-
ner); l’escriptor Julià de
Jòdar, compromès també
amb la política (28 de ge-
ner), i el poeta, pintor i tra-
ductor Narcís Comadira,
que va relacionar-se amb
els mestres d’aquella gene-
ració i ha sabut fer-los de
mediador amb la següent
(dia 4 de febrer). ■

La cultura catalana dels 70
reviu a la Casa de Cultura
a Una exposició reuneix un centenar de retrats d’intel·lectuals de l’època que va fer el fotògraf Toni
Vidal a La mostra es complementa amb un cicle de converses coordinat per Julià Guillamon

E.V.
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La data

14.01.16
és el dia que el fotògraf Toni
Vidal parlarà de la seva obra a
Girona dins un cicle de con-
verses amb Julià Guillamon

La col·lecció de retrats que ha reunit el menorquí Toni Vidal, quan va ser presentada al Museu de Mataró, l’estiu de l’any passat ■ REBECA MARTÍN
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El fotògraf menorquí Toni Vi-
dal va inaugurar ahir a la Casa
de Cultura de Girona l’exposi-
ció en què aplega un cente-
nar de retrats d’alguns dels
intel·lectuals, artistes, escrip-
tors i músics que més van
destacar en la cultura catala-
na dels anys setanta, entre
ells el filòleg gironí Modest
Prats, al costat del qual apa-
reix el fotògraf. ■ J. SABATER

FOTOGRAFIA
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Toni Vidal
retorna als
anys setanta

Les cantants Judit i Merit-
xell Neddermann actuen
avui al Sunset Jazz Club
de Girona (23 h, 9 euros).
Les Neddermann Sisters,
com es presenten en socie-
tat, s’uneixen musical-
ment per primera vegada,
acompanyades per Pau Fi-
gueras (guitarra), Tito Bo-
nacera (baix) i Dídak Fer-

nández (bateria). Inter-
pretaran cançons origi-
nals de Meritxell i versions
de pop i neosoul. Demà es
completarà el cap de set-
mana al Sunset amb una
jam session de blues, funk
i soul amb la Banda de la
Impremta (20.30 h, 3 eu-
ros): Sandra Fern (veu),
Manel Casadevall (guitar-
ra), Miquel Brugués (te-
clats), Jordi Ruiz (baix) i
Indra Vila (bateria). ■

X.C.
GIRONA

Neddermann Sisters
actuen al Sunset

Aquest any es commemo-
rarà el centenari de la
construcció de l’actual edi-
fici del Teatre Municipal El
Jardí i el 25è aniversari de
la seva reforma, i Figueres
ho celebrarà a partir del
mes d’abril, moment en
què es commemoraran els
cent anys, amb diverses
activitats encara no con-
cretades. Així es va anun-
ciar ahir en la presentació
de la nova temporada Fi-
gueres a Escena, que in-
clourà més de quaranta
propostes de teatre, músi-
ca i dansa entre els mesos
de gener i juliol.

Una de les novetats des-
tacades d’aquesta tempo-
rada és l’aposta per la dan-
sa, amb la col·laboració de
la companyia figuerenca
Agitart. En total, s’han
programat set espectacles
de dansa, entre els quals
destaca l’última creació
del coreògraf Cesc Gela-
bert, Foot-ball.

Foot-ball és també un
dels set Espectacles excel-
lents que es destaquen en

la programació per combi-
nar-los amb els quatre Es-
pectacles estrella en pa-
quets amb descompte: per
18 euros es pot comprar
una entrada d’un especta-
cle excel·lent d’El Jardí i
una altra d’un espectacle
estrella de La Cate. Són
també excel·lents els es-
pectacles Els veïns de dalt,
Una giornata particolare,
El meu poble i jo, Marits i
mullers, Ser-ho o no. Per
acabar amb la qüestió jue-
va i Panorama des del
pont, entre els quals hi ha
alguns dels últims grans
èxits teatrals de Cesc Gay,
Oriol Broggi, Lluís Danés,
Àlex Rigola i Josep Maria
Flotats, que a Figueres es
poden veure per 12 euros.
Els espectacles estrella
són Un tramvia anome-
nat desig, Els homes són
de Mart i les dones de Ve-
nus, Mata el teu alumne i
You say tomato.

També destaca la parti-
cipació en la programació
de diverses companyies fi-
guerenques, com ara La
Funcional, que l’obrirà a fi-
nal de gener amb Aquí no
paga ni Déu!, de Dario Fo;

A Mossegades, que pre-
sentarà al febrer uns sin-
gulars Pastorets fora de
temporada, Be. El primer
dubte dels pastors, i Te-
quatre, que a l’abril repre-
sentarà Un marit ideal,
d’Oscar Wilde. També hi
posaran color local la Poli-
fònica de Figueres, la Jove
Orquestra de Figueres, la
Coral Germanor Casino
Menestral i la Colla Dolça
Tardor, que celebrarà el
quinzè aniversari. A més,
la Giorquestra hi portarà
el seu Tango Piazzolla i
Marcel Gorgori farà peda-
gogia de l’òpera per a tots.

IX Festival Còmic
El IX Festival Còmic de Fi-
gueres tindrà lloc del 24 al
27 de març i inclourà les
actuacions, a El Jardí, de
Santi Rodríguez, Housch-
ma-Housch, el mag Otto
Wessely, Alex O’Dogherty,
Peyu, José Corbacho, Go-
doy i el grup Los Toreros
Muertos, que no actuava a
la ciutat des dels anys vui-
tanta. A la plaça Catalunya
hi haurà Pep Plaza, la
companyia de circ Kadav-
resky i Les Moldaves. ■

a La nova temporada d’arts escèniques inclou més de
quaranta propostes de teatre, música i dansa a Hi ha una
aposta forta per la dansa, en col·laboració amb Agitart

Figueres
celebrarà el
centenari del
Teatre El Jardí

X. Castillón
FIGUERES
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La Funcional Teatre: ‘Aquí no paga ni Déu!’, de Dario Fo

Concert de Tokaji Quartet

‘Els veïns de dalt’, de Cesc Gay

Kulbik Dance Company: ‘Cube’

‘Una giornata particolare’, dirigida per Oriol Broggi

Concert del Duo Glück

A Mossegades: ‘Be. El primer dubte dels pastors’

‘El meu poble i jo’, de Lluís Danés

‘Marits i mullers’, dirigida per Àlex Rigola

Cesc Gelabert: ‘Foot-ball’

Cicle de nous creadors Violència Creadora

Les Antonietes Teatre: ‘Un tramvia anomenat desig’

IX Festival Còmic de Figueres

‘Els homes són de Mart i les dones de Venus’, de Paco Mir 
i Edu Pericas

‘Fuita’, de Jordi Galceran

Concert de The Baix Trio

Tequatre: ‘Un marit ideal’

‘Mata el teu alumne’, de Carles Mallol

Coral Polifònica de Figueres: Concert de Fires

Som Dansa / Dia Internacional de la Dansa

‘Ser-ho o no. Per acabar amb la qüestió jueva’, dirigida 
per J.M. Flotats

Jove Orquestra de Figueres: ‘El somni d’en Quixot’

Concert simfònic impulsat per Eugen Kleyner

GIOrquestra: ‘Tango Piazzolla’

Coral Germanor Casino Menestral

‘Només per a uns quants?’, de Marcel Gorgori

‘Panorama des del pont’, dirigida per Georges Lavaudant
Colla Dolça Tardor 15 anys

‘You say tomato’, de Joan Maria Segura Bernadas

Ensemble Locus Desperatus

Cantània 2016: ‘Babaua. Les desventures de Mimí’

Agitart'Educa: Dansa expressiva

La Veronal: ‘Rússia’

Cia. Alumnes postgraduats Northern School of Contem-
porary Dance
Companyia de dansa GN / MC: ‘Time takes the time time 
takes’

Teatre al Detall: ‘L'endrapasomnis’

Cia. Múcab Dans: ‘Bombolles de paper’

Cia. Anna Roca: ‘Momo’

Cia. Marcel Gros

Cia. Teatre Nu: ‘Torna Robin Hood’ 5

ESPECTACLES INFANTILS

DIA HORA

LLOC PREUOBRA / ESPECTACLE

comunicacio
Rectángulo




