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El món: mapes i punts car-
dinals. I els humans: dones i 
homes que el contemplen o 
que l’habiten. Dolors Rusiñol 
(Vic, 1959) parteix d’aquests 
elements simbòlics en les 
seves darreres creacions, les 
pintures de la sèrie “Carto-
grafies”, que s’exposen fins 
al 24 de juliol a El Marçó Vell 
de Centelles. 

La cartografia és ordre, i 
l’ordre es reflecteix en les 
obres de Dolors Rusiñol. El 
posicionament de les figures 
respecte als mapes –dins o 
fora d’ells– o la forma com 
s’hi relacionen –mirant-los, 
acostant-s’hi, fins i tot nete-
jant-los– són la narració que 
l’artista vol transmetre, la 
seva visió del món. 

Per explicar-la, Dolors 
Rusiñol se serveix d’una 
pintura acurada, que amaga 
una complexitat sota l’apa-
rent senzillesa. “Intento que 
no quedi plana, faig servir 
transparències que permetin 
veure-hi coses”. Les figures 
s’hi incorporen mitjançant 
la tècnica del collage, que ha 

L’artista vigatana exposa a El Marçó Vell de Centelles les obres de la sèrie “Cartografies”

El món segons Dolors Rusiñol

anat perfeccionant. “Abans 
eren més pictòrics, ara són 
més simples”, explica. Tot 
plegat l’ha portada cap a 
crear un llenguatge propi i 
inconfusible. A l’exposició 
de Centelles, per primera 
vegada, s’han reunit totes les 

obres de “Cartografies”, que 
són de gran format. “És un 
recull important per a mi”, 
explicava en la inauguració 
Dolors Rusiñol, que des de 
fa uns anys està afincada a 
Olot. Dolors Rusiñol va ser 
la guanyadora del 68è Premi 

Centelles de pintura, l’any 
passat, amb Orientació, una 
de les obres d’aquesta sèrie. 
Aquest divendres es reuneix 
el jurat de la 69a edició del 
certamen, dotat amb 3.000 
euros, el més important dels 
que tenen lloc a Osona. 
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Dolors Rusiñol, a El Marçó Vell de Centelles, davant de l’obra ‘Into de world’

Fotografies de 
Miquel Llach, a 
Can Patalarga

Manlleu La sala d’exposici-
ons de Can Patalarga inaugu-
ra aquest dissabte l’exposició 
“El retratista. Instants de la 
realitat”, amb fotografies de 
Miquel Llach. L’autor propo-
sa un viatge pels cicles de la 
natura i a través de la seva 
càmera explica com veu l’ho-
me aquests canvis. Miquel 
Llach (Roda de Ter, 1982) 
és estudiant de Producció 
d’Audiovisuals. L’exposició 
s’inaugura a les 8 del vespre i 
es podrà visitar fins al dia 31 
de juliol.

Imatges històriques 
de les expedicions  
a l’Antàrtida, a Vic

Vic L’exposició “L’aventura 
antàrtica 1897-1913” pre-
senta, a la Biblioteca Joan 
Triadú, una selecció de 
fotografies històriques de 
les expedicions al Pol Sud 
que es van realitzar durant 
aquests anys. Les fotografies 
pertanyen al fons del Museo 
Nazionale della Montagna 
de Torino (Itàlia). La mos-
tra, produïda per l’Obra 
Social d’Unnim i el Festival 
de Cinema de Muntanya de 
Torelló, es podrà veure fins 
al dia 17 d’aquest mes.

Amics de Centelles 
recorda el poeta 
Guillem Viladot

Centelles Els artistes Jordi 
Sarrate, Toni Moreno i 
Sento Masià participen en 
una exposició que s’inspira 
en l’obra del poeta Guillem 
Viladot, i que s’inaugura 
aquest dissabte a la Capella 
de Jesús de Centelles amb 
un recital. Guillem Viladot 
(Agramunt, 1922 - Barcelona, 
1999) va destacar pel tren-
cament de fronteres entre 
gèneres literaris. El recital, a 
càrrec del col·lectiu Encaix, 
amb música i poesia, tindrà 
lloc a les 7 de la tarda.

Dos mil espectadors, 
al Cicle Unnim de 
Cinema de Muntanya

Centelles Més de 2.200 
espectadors han passat 
enguany per les sessions 
del Cicle Unnim de Cinema 
de Muntanya, que portat 
a 20 ciutats de Catalunya 
dos dels films guanyadors 
del passat Festival de Cine 
de Muntanya de Torelló. 
Les pel·lícules que s’han 
vist han estat The Asgard 
project (Gran Premi Vila de 
Torelló) i Tuzgle (millor film 
d’esports de muntanya). L’as-
sistència ha crescut un 12% 
respecte a l’any passat.

L’art de l‘sketchcrawl’, a L’Albergueria

Vic Els resultats d’una sketchcrawl, modalitat 
que consisteix a dibuixar tot recorrent una ciu-
tat, pot transcendir de la llibreta de cada artista. 
Com a prova, l’exposició que es pot visitar a L’Al-
bergueria, Centre de Difusió Cultural del Bisbat 
de Vic. Dotze membres del col·lectiu Sketchcrawl 
Vic (Aina Roca, Albert Ylla, Cristina Masramon, 
Elisenda Mallol, Ferran Blancafort, Joan Vall, 
Jordi Crusats, Josep Franch, Josep Lázaro, Laura 
Betriu, Roser Matamala i Toni García) mostren, a 
partir de tècniques i estils ben diferents, la seva 
espontània mirada sobre algunes parts del patri-
moni religiós de Vic. A la foto, part dels artistes 
durant la inauguració de la mostra, divendres 
passat. L’exposició, oberta fins a l’11 de setembre, 
es complementa amb un vídeo de Toni Casassas 
sobre el procés d’elaboració dels dibuixos.

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

La construcció col·lectiva dels espais, a debat al Fòrum aquest cap de setmana

El ‘wiki’ centra les activitats de la QUAM

Vic

J.V.

El wiki, lloc web que es cons-
trueix col·lectivament, amb 
pàgines connectades entre 
elles, amb un llenguatge 
comú i obertes a l’accés i el 
control de tothom. Aquest 
element, símbol d’una nova 
era de creació compartida, 
és el punt de partida de la 
QUAM d’aquest any. Sota el 
títol de Wikpolis, s’analitza-
ran i es treballaran durant 

una setmana les implicacions 
d’aquesta nova cultura en la 
construcció de les ciutats. 
Les jornades, hereves de 
l’antiga Quinzena d’Art de 
Montesquiu, són organit-
zades i acollides des de fa 
dos anys per ACVic, Centre 
d’Arts Contemporànies, i 
s’inclouen també en l’oferta 
de la Universitat d’Estiu de 
Vic. 

La QUAM comença aquest 
cap de setmana amb el 
Fòrum, un seminari interna-

cional de debat sobre el tema 
proposat enguany. A partir 
de dilluns s’inicia el treball 
de dos tallers, un sobre 
mapeig col·lectiu i polítiques 
de l’espai, i un altre sobre 
estratègies de creació i arqui-
tectures col·lectives. El pri-
mer serà dirigit pel col·lectiu 
Iconoclasistas (Pablo Ares i 
Julia Risler), promotors d’un 
laboratori de comunicació 
alternativa. El segon serà a 
càrrec de Straddle3, un taller 
barceloní d’arquitectura que 

entén aquesta com la confi-
guració d’un hàbitat, sigui 
amb una construcció o sigui 
amb bits. David Juárez Lati-
mer-Knowles és l’arquitecte 
que dirigirà el taller, amb la 
participació del també arqui-
tecte sevillà Santiago Ciru-
geda, del laboratori artístic 
madrileny Todo por la Pra-
xis, i la col·laboració, entre 
altres, del centre social La 
Torratxa de Vic. Els treballs 
dels tallers es desenvolupa-
ran durant cinc dies. 


