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Alícia Casadesús presenta a Vic la instal·lació “Les ciutats de la ciutat”

Paraules sobre façanes

Vic

J.V.

Hi ha tantes ciutats com 
mirades. Tantes ciutats com 
persones que hi habiten o 
que la pensen. Sobre aques·
ta premissa, l’artista visual 
Alícia Casadesús (l’Esquirol, 
1968) va concebre la instal·
lació “Les ciutats de la ciu·
tat”, presentada per primera 
vegada l’any passat a Olot 
al cicle “Panorama” i ara 
adaptada per a Vic, on es va 
poder veure entre divendres 
i diumenge passat per inici·
ativa d’ACVic, Centre d’Arts 
Contemporànies.

Les mirades sobre la ciutat 
prenen forma a través de 
textos que es projecten en 
façanes o paviments. Alícia 
Casadesús ha recollit el 
testimoni de persones que 
viuen o treballen a la ciutat 
“de diferents edats, afinitats 
o col·lectius”. Cadascú li ha 
explicat com veu i sent Vic, 
“d’una manera personal, 
íntima”. Cada un d’ells, tam·
bé, li ha proposat un espai 
on li agradava fer pública la 
seva reflexió. De tots ells, en 
va triar deu, i va sintetitzar 
la seva aportació en textos 
curts, aptes per ser projectats 
sobre façanes o paviments. 
“S’evidencia que el títol és 
cert, que cadascú té la seva 
ciutat”. A partir del tombant 
de fosc, cada un dels tres dies 
que va durar la instal·lació 
apareixien aquests textos 
en indrets com les places de 
l’Estudiant, de la Pietat o de 
Colomer Munmany, els car·
rers del Cloquer i de Corret·
gers, la rambla Davallades o 
la mateixa plaça Major.

Tots aquests escenaris, 
però, no són més que simples 
decorats. A l’artista no li 
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Alícia Casadesús, divendres a la plaça de l’Estudiant, davant d’un dels textos que es projectaven a les façanes

interessen tant “les estruc·
tures arquitectòniques” com 
allò que ho omple: les relaci·
ons entre les persones, i les 

d’aquestes persones amb els 
llocs. “La part intangible, la 
que dóna la pulsió de la ciu·
tat”. Al cap i a la fi, un espai 

col·lectiu que es construeix 
a partir de passos, encreua·
ments de cossos, frecs de 
mirades.

Escultura de Miquel 
Vila, al Temple Romà
Vic El Temple Romà de Vic 
acull, a partir d’aquest diven·
dres i durant tres setmanes, 
una exposició d’escultures 
de l’artista vigatà Miquel S. 
Vilà. Sota el títol de “Nyeusi, 
swart, mainty, baki”, dife·
rents versions de la paraula 
negre en llengües africanes, 
presenta 27 escultures inspi·
rades en les formes de l’art 
tribal i realitzades en fusta. 
L’exposició s’inaugura a 2/4 
de 8 del vespre.

A Manlleu, la Biennal 
d’Art Contemporani
Manlleu Obres d’11 joves 
creadors es mostren a Man·
lleu, en l’exposició itinerant 
de la 17a Biennal d’Art Con·
temporani Català, que fins al 
dia 5 de juny es pot veure a 
la sala de Can Puget. La Bien·
nal, organitzada per Canals 
Galeria d’Art i el Museu de 
Sant Cugat del Vallès, té l’ob·
jectiu de promocionar l’art 
més innovador que sorgeixi 
al país. 

Jordi Lafon porta les 
seves obres a Solsona
Vic Sota el títol de “La llum 
del negre”, l’artista vigatà 
Jordi Lafon presenta les 
seves últimes creacions a 
la galeria Issim de Solsona. 
El color negre destaca en la 
sèrie de pintures “tant com el 
dibuix o la matèria”, i es con·
verteix en símbol de la idea. 
Segons l’artista, és un treball 
“experimental” de pintura 
que pot acabar dialogant amb 
altres llenguatges.

Toni Prat, a “Domus 
Alba” de Badalona
Vic El vigatà Toni Prat, cre·
ador de poesia visual, és un 
dels participants a l’exposició 
“Domus Alba, l’imperi del 
plaer o el plaer de l’Imperi”, 
que recrea a Badalona el 
món del sexe i l’erotisme de 
l’antiga Roma. Una vintena 
d’artistes plàstics, escriptors 
i altres creadors han partici·
pat en el projecte, relacionat 
amb el passat romà de la ciu·
tat. La mostra es pot veure al 
número 29 del carrer Lladó.

Andorra dedica un 
segell a Martí i Pol
Roda de Ter Andorra ha 
dedicat un segell de correus 
a Miquel Martí i Pol. El valor 
nominal del segell és de 65 
cèntims d’euro, i pertany a 
la col·lecció “Personatges”, 
dedicada a figures il·lustres 
que han tingut alguna relació 
amb el Principat. L’escriptor 
rodenc hi tenia un especial 
afecte, que s’havia concretat 
sobretot en el llibre Andorra. 
Postals i altres poemes 
(1984).

Jordi Arévalo, de Vic, 
guanya la 4a Biennal 
d’Escultura de Torelló
Torelló Amb l’escultura Iron 
butterfly (Papallona d’acer), 
el vigatà Jordi Arévalo va 
guanyar diumenge la quarta 
edició de la Biennal d’Escul·
tura de Torelló, convocada 
per l’Escola d’Arts Plàsti·
ques amb la col·laboració de 
l’Ajuntament. Al certamen, 
dotat amb 1.000 euros, 
s’hi havien presentat sis 
obres. El segon premi va 
ser per a Llavor del coneixe-
ment, de Joan Fernández, 
d’Argelaguer. Les dues 
escultures (a la fotografia) 
quedaran permanentment 
exposades en llocs públics 
del municipi, igual com les 
vuit que han sorgit de con·
vocatòries anteriors.

‘Correspondències’ 
escolars, a l’ACVic
Vic La comunicació per cor·
reu ha trobat nous potenci·
als en l’era de la tecnologia. 
Des d’aquest dimecres i 
fins al 10 de juliol, l’ACVic 
mostra el resultat del pro·
jecte “Correspondències”, 
basat en postals que s’han 
enviat diferents escoles 
d’Osona. Les escoles Joan 
XXIII de Balenyà, Les Pine·
diques de Taradell, Sant 
Miquel dels Sants i Vic 
Centre, de Vic, la Facultat 
d’Educació de la UVic i el 
Centre d’Arts Visuals La 
Farinera han participat en 
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aquesta experiència, en què 
els alumnes de Didàctica 
Artística de la UVic actua·

ven com a primers emissors. 
A la foto, alumnes que hi 
han participat, a l’ACVic. 




