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Divendres, 4

Exposició. Tallers, fotografies
de Dani Caballero.
Claustre de l’Hospital. Carrer
Hospital, 2. Torroella de Montgrí
(fins al 26 de maig).

Espectacle. Bestiari, de Cabo San
Roque. TeatreMunicipal. Plaça del Vi.
Girona (21 h).

Cançó. Dues pedres, concert de
Cris Juanico. Sala La Planeta. Passeig
Canalejas, 6. Girona (20 h i 22 h).

Pop. Els Amics de les Arts presen-
ten el disc Espècies per catalogar.
Auditori Palau de Congressos. Passeig
de la Devesa, 35. Girona (22 h).

Astronomia. Taller d’observació
astronòmica nocturna.
Passeig del Canadell. Calella de
Palafrugell (21.30 h).

Exposició. 15 contes, 15 llengües.
Biblioteca Marià Vayreda. Carrer Pati,
2. Olot (fins al 31 de maig).

Presentació. Carlos Fonseca
Amador presenta el llibre
Ensenyar, aprendre, salvar-se.
Biblioteca comarcal. Passeig de
Catalunya, 2. Blanes (19.30 h).

Clàssica. Josep Manzano i Carlos
García-Benítez presenten el
seu disc Five centuries.
Casa de Cultura. Plaça de l’Hospital,
6. Girona (20 h).

Exposició. El somni republicà.
El republicanisme a les comar-
ques gironines 1900-1936 .
Museu Darder. Plaça dels Estudis.
Banyoles (fins al 24 de juny).

Dissabte, 5

Teatre familiar. T’estimo molt, de
la Cia. Pitx, Potx i Mariacuetes.
Teatre de Bescanó. Carrer Major.
Bescanó (17 h).

Espectacle. Carmela, Lilí, Amanda
de Marlia Produccions.
Sala La Planeta. Passeig Canalejas, 6.
Girona (21 h).

Jazz. Concert d’Andrea Motis &
Joan Chamorro Trio. Centre Frater-
nal. Plaça Nova, 4. Palafrugell (22 h).

Coral. Cantània: 50 milions de
segons, a càrrec dels alumnes de
les escoles de la Garrotxa i el Ripo-
llès. Plaça de Braus. Olot (18 h).

Concurs. Concurs-exposició de
flors i plantes al monestir.
Monestir. Plaça del Monestir. Sant
Feliu de Guíxols (fins al 6 de maig).

Diumenge, 6

Teatre familiar. Un bosc de ca-
mes, de Jordi Palet, ambMariona
Anglada, Ada Cusidó i Pep Farrés.
Teatre de Salt. Plaça Sant Jaume,
6-8. Salt (12 h).

Teatre. Call me Maria, dirigit per
Adrian Schvarzstein i Sergi Esteba-
nell. Teatre Municipal. Plaça del Vi.
Girona (18 h).

Clàssica. Concert de Fires, a càr-
rec de la Jove Orquestra de Figue-
res. Teatre Municipal el Jardí.
Plaça Josep Pla. Figueres (18 h).

Clàssica. El concert desconcertant ,
a càrrec de l’Orquestra de Cam-
bra de l‘Empordà.
Teatre Municipal. Carrer Santa
Margarida, 1. Palafrugell (19 h).

J. PUJADÓ

Set taules policromades amb
coronament i cornisa són els
elements que conformen el re-
taule de Sant Martí, una peça
del 1559 que reprodueix esce-
nes de la vida de santMartí, bis-
be de Tours. Aquest sant, pro-
tector de cavallers i cavalls, te-
nia molt de predicament al
món rural. El retaule és una de
les peces centrals del fons del
Museu Comarcal de la Garrot-
xa, a Olot, i ara, amb motiu de

la seva restauració al Centre de
Restauració de BénsMobles de
Catalunya, es podrà veure tot
sencer per primera vegada. En-
tre les activitats paral·leles que
acompanyen la mostra hi ha
dos tallers per aprendre a fer
de restaurador, destinats a
nens d’entre 8 i 12 anys, que tin-
dran lloc el 12 de maig i el 16 de
juny. També es faran visites
guiades per explicar el procés i
els treballs que s’han fet per re-
tornar a l’obra el seu aspecte
original.c

J. PUJADÓ

Josep Castelló Regencós és
l’autor del darrer volum de la
col·lecció Galeria de Personat-
ges que acaba d’editar l’Ajunta-
ment de Palafrugell. Josep Ba-
ñeras, els noms del territori és
el títol que recull la vida i l’obra
d’un palafrugellenc discret, car-
regat de sentit de l’humor i in-
cansable en la seva recerca de
la toponímia local.
Enamorat de la geografia i

del litoral gironí, Bañeras va
aplegar i va deixar per escrit
tots els noms de la geografia lo-
cal: els noms de les fonts, dels
termes i dels camins. Bañeras

fou un lluitador incansable a fa-
vor del patrimoni cultural lo-
cal. El llibre, a més de deixar
per escrit la seva tasca al llarg
dels anys, també recupera al-
guns dels seus textos, manus-
crits que restaven inèdits i d’al-
tres de rellevants que va escriu-
re als seus col·laboradors. En
definitiva, vol recordar i deixar
testimoni del seu “tarannà, una
manera de ser bonhomiosa,
pulcra i precisa”. L’autor,
Josep Castelló, col·labora en di-
versos mitjans com la Revista
de Palafrugell o elDiari de Giro-
na. És autor de llibres comCos-
ta Brava autèntica o del web
CostaBravaSingular.catc

Els participants a la presentació a Girona del web HamletStore.com
ARXIU

JUDIT PUJADÓ
Girona

V
ol recrear una cuina
de finals del segle
XIX, amb les seves
balances de platets,
les garrafes de vidre

bufat i les ampolles gravades?Ne-
cessita una màquina d’escriure
d’abans de l’era digital? Un revòl-
ver Colt de fogueig o una espasa
o... un telescopi? Tot això, i com
se sol dir, moltes coses més, ho
podrà trobar fàcilment gràcies a
una nova iniciativa nascuda a Gi-
rona, (que tot just es presenta en

societat) i que vol afavorir la cir-
culació d’objectes que han for-
mat part de l’attrezzo demuntat-
ges teatrals ja fora de circulació,
però que poden trobar un noupa-
per en una altra producció.
La iniciativa s’anomena Ham-

letStore.com i es defineix com
“la botiga del teatre”, tot i que els
seus creadors saben que els objec-
tes que es poden trobar al web
també poden atrapar mitòmans,
fetitxistes, col·leccionistes i curio-
sos a la recerca de rareses com,
per exemple, un aparell de ràdio
de principis del segle passat que
encara funciona.

Els instigadors d’aquesta aven-
tura són la productora gironina
LaTroca i la consultoria informà-
tica Llúdriga Soft i els objectius
són “recuperar, reciclar, reutilit-
zar: donar noves oportunitats a
material que la majoria de vega-
des acaba abandonat en magat-
zems o morint directament a la
deixalleria”. I és que els objectes
que han de confegir una esceno-
grafia costen molts diners i tam-
bé molt d’esforç anar-los conser-
vant als magatzems. Marta Flu-
vià, responsable de La Troca, es
va decidir a emprendre el projec-
te després de donar-hi voltes du-

rant força temps. HamletStore.
com és una plataforma virtual de
compra i venda en què els vene-
dors posen el preu i els compra-
dors tenen set dies per retornar
l’objecte si no els fa el pes, tot i
que amb les dades que ofereix la
pàgina web hi ha poques possibi-
litats de dubte. Per poder-hi com-
prar o vendre cal registrar-s’hi.
Quan tot just s’acaba d’inaugu-

rar ja s’hi poden trobar migmiler
de peces procedents dels magat-
zems de La Troca, de Bitó Pro-
duccions i de la salaMuntaner de
Barcelona, i els preus oscil·len en-
tre els 6 i els 5.600 euros. Les pe-
ces procedeixen d’espectacles ja
tancats, com Esperant Godot o La
forma de les coses.

Els padrins de la presentació
oficial, que es va fer a la cafeteria
Savoy de Girona, van ser l’actriu i
cantant Nina i el director d’esce-
na Àlex Rigola. Ara el web inicia
la trajectòria amb les primeres
vendes. Els seus promotors han
establert també contactes amb di-
verses companyies per poder co-
mercialitzar els objectes quan els
espectacles s’acabin. Aquesta és
una iniciativa adaptada als temps
que corren que constitueix una
alternativa a l’acumulació d’ob-
jectes alsmagatzems i que perme-
trà bastir escenaris amb menys
despeses, perquè a més d’objec-
tes concrets, també s’hi ofereix
vestuari, mobiliari, material tèc-
nic i qualsevol altra cosa que for-
mi part del camí complex de con-
vertir un text escrit en un espec-
tacle viu dalt d’un escenari.c

L’obra es podrà veure sencera per primera vegada

C U L T U R A

El web Hamlet Store
ofereix objectes
de l’attrezzo de
muntatges teatrals
ja fora de circulació

ARXIU

Segonavida teatral
P I S T E S

Recordant el palafrugellenc
JosepBañeras

Vol publicar el seu llibre?
L’informarem sense

compromís i l’ajudarem
a fer realitat la seva idea.

CURBET EDICIONS SL info@minimallibres.com
Tel. 972 200 084 www.minimallibres.com
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ATENCIÓ PERSONALITZADA

El retaule deSantMartí


