
Floretes fonen l’espès tel de l’hivern, 
esvaeixen el gel, esgarren l’arpillera 
del fred. Conjuren els temps eixorcs de 
l’erm hiemal. Les primeres flors de la 
Mediterrània són les de l’ametler (“A 
mig aire de la serra/ veig un ametller 
florit.../dies ha que t’he delit.../No ets 
encara el millor temps,/ però en tens 
tota l’alegria”, J. Maragall), símbol de 
la resurrecció de la natura (“A pesar del 
febrer, ha de florir l’ametler”), primerenc 
anunci d’una nova primavera (“Regala-
da primavera:/ floriran los ametllers,/ 

los que fan la flor vermella”, Milà). 
L’ametler fou l’arbre del déu jove i pri-
maveral Atis, concebut per una verge a 
partir d’una ametla. A Torrent, unit a la 
verge Candelera –“Si la Candelera riu, 
ja estem en l’estiu”--, la vespra, joves 
clavaris van al camp a la recerca de la 
branca de l’ametler més florit, la tallen, 
la porten processonalment a la ciutat 
i, al temple de l’Assumpta, l’ofrenen a 
la Mare de Déu. És la festa de l’entrà 
de la flor.  

La primera branca florida, del màgic 
camp al poblat, portadora dels efec-
tes benèfics de la terra. La flor, sexe 
i promesa de fruit, de futura collita 
d’ametles, símbol del semen de Zeus, 
vell emblema del poder fecundant, 
de la vulva i del misteri de la vida, 
envoltava de fertilitat i de llum el Pare 
Etern, Jesús i Maria com a màndorla 
mística als pantocràtors. Santa rama 
dipositada als peus de la Mare de Déu 
del Roser, hereva de la divina protecció 
sobre las donzelles. L’antiga Roma 
consagrava el mes de febrer a Februa, 
advocada de dones de perduda donze-
llesa i trobat prenyat, i l’honorava amb 
processons de candeles per apaivagar 
els mals esperits hivernals, dispensa-
dors de tanta tos i constipat, i al seu 
cap Plutó, carceller de la primaveral 
Proserpina, perquè la soltara i procu-
rara el retorn de la llum celestial, del 
sol de la vida: “Per sant Blai, un pas 
de cavall”. 
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Trossos 
i mossos

Flors
L’entrada de la flor, a Torrent.

Organitzada pel Mu-
seum of Modern Art 
(MoMA) de Nova 
York i produïda per 
l’Obra Social la Cai-
xa, s’ha inaugurat 
a CaixaForum de 
Barcelona la mostra 
“Le Corbusier. Un at-
les de paisatges moderns”. En la dita mostra es donen a conèixer, a 
través de 215 objectes, les múltiples facetes i la relació amb Barcelona 
d’un personatge clau en la història de l’arquitectura del segle XX. 
Segons els organitzadors, la mostra de la capital catalana “és la més 
complerta que s’ha pogut veure al nostre país en 25 anys”. A més de 
maquetes, pintures, plànols i fotografies, s’hi inclou quatre recreacions 
d’interiors d’habitacions amb mobiliari original.

La prestigiosa revista L’Aiguadolç, editada per l’Institut d’Estudis 
Comarcals de la Marina Alta (Iecma), inclou en el seu número 41 
el dossier “Literatura i cinema, mirades encreuades”, coordinat per 
Joaquim Espinós. En aquests fulls monogràfics s’analitza la relació 
entre ambdós arts, la difícil situació de l’audiovisual valencià o la 
qüestió de les adaptacions cinematogràfiques a través de l’obra de 
Ventura Pons, Agustí Villaronga o Sergi Bebel, amb articles del 
mateix Espinós, Jaume Silvestre, Isabel Marcillas i Aina Santama-
ria. La resta del número es completa amb les habituals ressenyes 
literàries i uns fulls de creació a càrrec de Lliris Picó.

‘L’AIGUADOLÇ’ DEDICA EL SEU DARRER NÚMERO A 
LES RELACIONS ENTRE CINEMA I LITERATURA

Després d’haver-se representat amb èxit al festival GREC i al The-
ater Konstanz alemany, George Kaplan, comèdia escrita per Frédé-
ric Sonntag, s’exhibirà a la Sala Beckett durant quatre setmanes, 
del 12 de febrer fins al 7 de març. L’obra, amb traducció de Carles 
Batlle, està dirigida per Toni Casares i té com a intèrprets Sara 
Espígul, Borja Espinosa, Francesc Ferrer, Jordi Figueras i Sandra 
Monclús.  El muntatge és una coproducció de Sala Beckett i Obra-
dor Internacional de Dramatúrgia amb la col·laboració de l’Institut 
Français de Barcelona. George Kaplan, personatge d’una de les 
més cèlebres pel·lícules d’Alfred Hitchcock, North by Northwest 
(amb la icònica persecució a Cary Grant d’un avió en un camp de 
blat) és una comèdia moderna sobre les relacions entre el poder i la 
ficció, la política i l’espectacle, la societat i els seus propis mites. 
Una història amb voluntat enigmàtica i divertida sobre conspiraci-
ons i teories conspiratòries que arranca amb un grup d’activistes 
clandestí reunits per engegar un projecte que posi en evidència la 
deriva del sistema cultural i mediàtic d’Occident. 

‘GEORGE KAPLAN’, DE FRÉDÉRIC 
SONNTAG, A LA SALA BECKETT

Un dels projectes de Le Corbusier.
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CAIXAFORUM DEDICA UNA MOSTRA A LE CORBUSIER, 
FIGURA CABDAL DE L’ARQUITECTURA DEL SEGLE XX
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Una escena de l’obra. 
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