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No sé com es 
va triar el nom 
del nou espai 
de Vic per a 
difondre, pro·
moure i dina·

mitzar l’ús de les noves 
tecnologies en l’àmbit 
personal i empresarial. El 
cas és que se’n diu “Vit”.

Passa que “vit” és un 
dels noms del membre 
viril masculí, sobretot 
aplicat al d’animals i amb 
la connotació de membre 
en erecció. I no és un 
mot en desús; el trobem 
sovint en textos literaris 
i força vigatans d’edat 
deuen recordar un home 
conegut com en “Vit de 
guilla” i algunes anècdo·
tes al voltant seu. 

Més enllà dels acudits 
que pot provocar, aquest 
bateig és una mostra 
de la pèrdua constant 
de genuïnitat i varietat 
lèxiques i de l’adotzena·
ment lingüístic. I també 
de la poca preocupació 
per la llengua (no només 
a l’hora d’anomenar les 
coses): consultar un dicci·
onari no és pas tan difícil. 
I també és tristament 
simptomàtic que fins ara 
ningú no n’hagi parlat.

Es pot argumentar que 
“Vit” és l’acrònim de “Vic 
Innovació Tecnològica”, 
i que juga amb l’homofo·
nia amb “Bit”, però això 
no és prou justificació. A 
veure com en dirien del 
“Col·lectiu d’Usuaris de 
Linux”, de la “Coordina·
dora Osonenca de Línies 
Locals Ofimàtiques” o 
de la “Xarxa Oberta de 
Nanotecnologia Aplica·
da”.

Això sí, desitgem a Vic 
un “Vit” ben vigorós, 
potent, fort, crescut, 
actiu i fecund.

SI...

Per un   
Vit potent

‘La guerra de les 
galàxies’ pren la sala 
de Can Patalarga

Manlleu Com a preludi del 
Festival de Curtmetratges 
de Manlleu, que tindrà lloc 
entre els dies 1 i 5 del mes 
de juny, la sala d’exposicions 
de Can Patalarga acull des 
d’aquest divendres la mostra 
“Stelae Bellum”, traducció en 
llatí de Star wars (La guerra 
de les galàxies). La mostra 
recull objectes de joves col·
leccionistes relacionats amb 
la doble trilogia fílmica de 
George Lucas. El Festival de 
Curtmetratges tindrà lloc 
entre l’1 i el 5 de juny.

Instal·lació en 
silenci, a l’Escola 
d’Art de Vic

Vic Fins a 20 minuts va res·
tar en silenci el públic que 
contemplava la instal·lació 
de Francisco Ruiz Mollar (a 
la fotografia) a la sala d’ex·
posicions de l’Escola d’Art 
de Vic. “Pròleg” amb què 
es va presentar, durant tres 
dies, la proposta d’aquest 
alumne de l’escola que pro·
posava als visitants, d’en·
trada, el repte del silenci. 
Cobert amb una màscara i 
enfilat en un pedestal, Ruiz 
Mollar volia “portar la gent 
cap al jo interior”, sense el 
soroll que trenca “el silen·
ci, el temps i la paciència”. 
Un mirall, col·locat a terra, 
projectava al sostre les 
ombres dels moviments 
que es produïen a la sala, 
de la mateixa manera que 
el mite de la caverna de 
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Plató, creant una altra rea·
litat. La instal·lació de Ruiz 
Mollar era la primera d’una 
sèrie de quatre que l’Escola 
d’Art de Vic ha programat 
amb alumnes del centre, 

tres de l’especialitat de cerà·
mica i un d’escultura. A part 
de l’oportunitat d’exhibir la 
seva creació, l’objectiu que 
es persegueix és que apren·
guin a “projectar la seva 

obra”, planificant l’exposi·
ció i fent·ne la producció i 
difusió, “és a dir, connectant 
amb la realitat que es troba·
ran”, explica la professora 
Rosa Garcia. J.V.

El Gravat reuneix mig centenar de creadors que treballen entorn del fet amorós

Dos dies sota el signe d’art i amor

Vic

EL 9 NOU

Mig centenar de creadors 
de diferents disciplines i 
generacions participen des 
d’aquest divendres en una 
exposició col·lectiva al bar El 
Gravat de Vic sobre el tema 
comú de l’amor. El Cine Club 
Vic, l’Institut del Teatre i 
l’ACVic, Centre d’Arts Con·
temporànies, col·laboren 
en aquesta iniciativa que 
ha coordinat l’artista Toni 

Ferron. L’exposició recull tre·
balls de pintura, fotografia, 
disseny gràfic, arquitectura 
o il·lustració sobre un tema 
que ofereix “una gran varie·
tat de punts de vista, d’inten·
cions i d’intensitats”. 

L’exposició s’inaugura 
aquest divendres a les 8 del 
vespre, amb la pintada d’un 
grafit a El Gravat a càrrec del 
col·lectiu NGFX, i una per-
formance d’Oriol Rufí al ves·
tíbul de l’Institut del Teatre. 
Més tard, al carrer de Sant 

Miquel, tothom podrà par·
ticipar en una altra perfor-
mance, al ritme de la música 
d’Aurora Crew. La jornada 
de dissabte començarà amb 
un sketchcrawl, un recorre·
gut urbà mentre es van fent 
apunts dibuixats, des de Ca 
la Pilarín fins a El Gravat. A 
la tarda, l’ACVic acollirà una 
xerrada de Félix Pérez·Hita, 
realitzador i editor de vídeos 
i documentals, amb el títol 
“Notes sobre l’amor a l’era 
digital”, a partir d’imatges de 

l’amor animal a YouTube. A 
El Gravat, a les 6 de la tarda, 
Jordi Lara apadrinarà una 
altra performance musical, 
amb quatre visions outsiders 
sobre l’amor viscut en prime·
ra persona. Tot seguit, Kiko 
Amat explicarà la seva rela·
ció passional amb la música i 
els discos, per acabar amb la 
presentació de Preposiciones 
indecentes, un recull de 25 
relats eròtics que comencen 
amb 25 preposicions, escrits 
per 25 autors diferents. 

Altés i Pladevall, 
en una exposició 
a Sant Cugat

Sant Cugat del Vallès 

Fins aquest diumenge es 
pot visitar, al Museu de 
Sant Cugat, l’exposició 
“Escultura, processos 
ocults”, que mostra les 
idees i el treball de vuit 
creadors, entre els quals 
hi ha els osonencs Enric 
Pladevall i Ernest Altés (a 
la fotografia). El projecte 
vol presentar, de manera 
didàctica i suggerent, els 
diferents processos i mane·
res de treballar que porten 
a la realització de l’escul·
tura (“aquells processos 
que sovint romanen ocults 
als ulls de l’espectador”). 
Alhora, es vol reivindicar 
també l’escultura, entesa 
en el seu sentit més ampli, 
“com una pràctica artística 
vigent, interdisciplinària, 

global i connectada amb 
totes les altres tècniques i 
formes d’expressió”. El pro·
jecte consta, a més de l’ex·
posició, d’un catàleg de 132 
pàgines i un audiovisual. 

Enric Pladevall (Vic, 1951) 
i Ernest Altés (Vic, 1956), 
ara amb estudis situats a 
l’Empordà i a la Cerdanya, 
respectivament, han estat 
els màxims exponents de 

l’escultura contemporània 
a Osona. Al costat d’ells, 
a l’exposició, hi ha obres 
d’Ángel Camino, Pep Codó, 
Neus Colet, Gabriel, Rufino 
Mesa i Miquel Planas.


