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Acaben amb èxit els 
intercanvis de llibres 
als barris de Manlleu

Manlleu La cinquena edició 
de l’Intercanvi de Llibres 
als barris de Manlleu ha 
tancat aquest any amb un 
balanç de 648 canvis, el més 
alt que s’havia fet fins ara. 
L’activitat, organitzada per 
la Biblioteca Municipal amb 
la col·laboració de les asso-
ciacions de veïns, es va dur a 
terme al llarg de 13 dies. Ara 
la biblioteca porta a terme el 
Biblioriu, a l’Embarcador del 
Ter, un espai de lectura que 
funciona de dilluns a diven-
dres de 6 a 9 del vespre. 

Vic

Jordi Vilarrodà

Per les imatges, podrien ser 
russos, xinesos, cubans o 
de qualsevol altre país que 
hagués viscut en l’òrbita del 
socialisme real. La particula-
ritat és que els 164 cartells 
i 28 pintures que s’exposen 
des d’aquest dimecres al 
Museu de l’Art de la Pell 
provenen de Corea del Nord, 
el país més tancat i misteriós 
del món, sotmès encara a 
un estricte règim comunis-
ta. Poques vegades s’haurà 
pogut veure a Vic una mostra 
tan exclusiva com aquesta, 
produïda per Casa Àsia, que 
fins ara només s’ha exhibit 
a Barcelona i Bilbao. “Corea 
del Nord: el pes de la histò-
ria”, que ocupa tota la sala 
d’exposicions temporals del 
Museu de l’Art de la Pell, 
arriba a Vic gràcies a una ini-
ciativa de les Nits de Cinema 
Oriental.

Els cartells pertanyen a 
un col·leccionista particular 
xinès, Ou Nang, el pare del 
qual va lluitar amb els core-
ans contra el Japó i després 
contra els Estats Units. La 
col·lecció arrenca precisa-
ment després de la Guerra 
de Corea (1950-1953), que va 
marcar la divisió de la penín-
sula en dos estats, i arriba 
fins al 2004. Les pintures 
–models originals a partir 
dels quals es reprodueixen 
els cartells– han estat cedi-
des pel Comitè de Relacions 
Culturals de Corea. L’exposi-
ció inclou també pel·lícules 
i documentals que es projec-
ten a la sala. “És un resum de 
la història de Corea del Nord, 
l’única història d’aquest 
estat com a tal”, diu Emili 
Bayón, director del Museu 
de l’Art de la Pell. 

La temàtica dels cartells 
és propagandística: en un 
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El Museu de l’Art de la Pell exposa una col·lecció de cartells de Corea del Nord 
Les Nits Orientals porten a Vic l’art propagandístic del país més tancat del món

Imatges del país misteriós

Els dos tallers treballen aquesta setmana sobre la creació col·lectiva de l’espai

La QUAM entra en contacte amb la ciutat

Vic

S.B.

Seguint la línia que es va 
iniciar l’any passat, la QUAM 
s’ha tornat a fer a la ciutat de 
Vic, sota el títol “Wikpolis. 
Cartografies i construccions 
col·lectives de l’espai social”. 
El cap de setmana passat es 
va fer el fòrum, on van par-
ticipar unes 160 persones, i 
aquesta setmana s’han dut 
a terme dos tallers, amb 
una vintena de participants 

cadascun. La QUAM, orga-
nitzada per ACVic, Centre 
d’Arts Contemporànies de 
Vic dins el marc de la Uni-
versitat d’Estiu, ha aplegat 
experts i projectes sobre 
com la ciutat pot ser llegida, 
interpretada, viscuda i reac-
tivada des de la perspectiva 
de la creativitat. 

“La novetat d’aquest any 
és que la QUAM s’ha fet en 
equipaments i espais de la 
ciutat: hem treballat amb 
La Torratxa, amb el Centre 

d’Art, amb La Sínia, el Sucre 
o la plaça dels Màrtirs”, deia 
Ramon Parramon, director 
d’ACVic, en la presentació de 
la QUAM, aquest dilluns. 

“Mapeig col·lectiu i polí-
tiques de l’espai” és un dels 
tallers que s’han fet, sota la 
direcció del col·lectiu Icono-
clasistas, format pels argen-
tins Pablo Ares i Julia Risler. 
“Treballem amb col·lectius 
socials i fem cartografia 
col·lectiva a partir de la idea 
de crisi”, diu Risler. L’altre 

taller, “Estratègies de creació 
i arquitectures col·lectives”, 
dirigit per David Juárez, 
d’Straddle3, amb la partici-
pació de Santiago Cirugeda, 
de Todo por la Praxis, ha col-
laborat amb el Centre Social 
La Torratxa per donar res-
posta al tema de pràctiques 
creatives que incideixen de 
manera participativa a l’espai 
social. Aquest divendres a 
la tarda es presentaran els 
resultats dels tallers, a la pla-
ça dels Màrtirs.

país que ha restringit altres 
canals de comunicació, con-
tinuen essent un dels princi-
pals vehicles per transmetre 
consignes referents a valors 
de la pàtria, al progrés de la 
nació o a la producció eco-
nòmica. “S’hi veu l’herència 
russa i xinesa, i també la 
influència vietnamita”, expli-
ca Menene Gras, directora 
d’exposicions de Casa Àsia 
i comissària d’aquesta mos-
tra. L’estètica dels cartells 
es manté molt estable, fidel 

a la iconografia comunista 
clàssica, i gairebé no evoluci-
ona al llarg dels 50 anys que 
comprèn la col·lecció: obrers 
i camperols amb gest d’entu-
siasme, militars donant flors 
als nens... “Els cartells es con-
tinuen fent en grans tallers 
estatals, amb un mestre que 
en dirigeix l’elaboració”, diu 
Menene Gras. El visitant tin-
drà les consignes traduïdes, 
i a través d’elles es podrà fer 
una idea de la vida i la histò-
ria d’un país desconegut, “del 

qual només sabem, de tant 
en tant, notícies que parlen 
d’amenaça nuclear”. 

Les dificultats per produir 
aquesta exposició no han 
estat poques. “A Corea del 
Nord, els fa por la lectura 
que es pugui fer de tot això a 
l’exterior”, diu Menene Gras. 
Però a la vegada, i malgrat el 
tancament total que imposa 
el règim, “demanen que se’ls 
obrin finestres de fora, per-
què les de dins no les poden 
obrir”. 

El cinema completa els cartells
Vic En el marc de l’exposició, i dins de la 
programació de les Nits de Cinema Orien-
tal, es podran veure també vuit produccions 
cinematogràfiques. S’estructuren en un 
cicle que porta per títol “Contes de Corea 
del Nord” i es projecten en versió original 
subtitulada al castellà (la subtitulació s’ha 
fet al mateix país). Les projeccions es faran 
entre dilluns i dijous de la setmana vinent, 
en sessions dobles que comencen a les 4 de 
la tarda, a la sala d’activitats de la Bibliote-

ca Joan Triadú. Quim Crusellas, president 
de l’Associació Nits de Cinema Oriental, 
destaca la paradoxa que Corea del Nord tin-
gui “una indústria competitiva i poc cone-
guda” vinculada amb el cinema d’animació, 
que treballa com a auxiliar per a grans 
productores d’altres països asiàtics, a part 
d’una producció de cinema prou nombrosa i 
destinada al consum intern. A la fotografia, 
Quim Crusellas amb Emili Bayón i Menene 
Gras, observant els cartells el dia abans de 
la inauguració. 

El Museu de 
l’Art de la Pell 
ha entrat en el  
Registre oficial
Vic L’exposició “Corea del 
Nord: el pes de la història”  
es farà amb el Museu de 
l’Art de la Pell ja inscrit en 
el Registre de Museus de 
la Generalitat. L’ordre del 
conseller de Cultura, amb 
data de 7 de juliol, acre-
dita que compleix totes 
les normatives fixades a 
la Llei de Museus. Des de 
la seva inauguració, ara fa 
15 anys, el Museu de l’Art 
de la Pell era considerat, 
a efectes legals, com a col·
lecció. L’any 2009 s’hi van 
fer obres de millora per 
valor de més de 200.000 
euros –entre les quals una 
escala d’emergència– per 
ajustar-se a la normativa. 
A Osona, tenen aques-
ta categoria el Museu 
Episcopal de Vic i la Casa 
Museu Verdaguer de 
Folgueroles. 

Robots, terror i 
samurais, en la 
programació de 
Nits Orientals
Vic Les Nits de Cinema 
Oriental de Vic viuen un 
cap de setmana intens 
després de la inauguració 
prevista aquest dijous al 
vespre. Divendres s’ha 
designat com a Robot Day, 
amb quatre sessions que 
tenen els robots com a pro-
tagonistes, des del clàssic 
Inframan de 1975 fins la 
recent producció índia 
Enthiran·The robot. Dis-
sabte a la tarda es projec-
ten dos films de samurais 
i, a la nit, dos de terror. La 
ja habitual sessió Porien-
tal inclou el film tailandès 
Still i el xinès The island. 
Diumenge al migdia hi ha 
sessió infantil amb la japo-
nesa L’illa dels records i a 
la tarda, cinema xinès amb 
les produccions Cow i Lost 
on journey.


