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CULTURA 32 NOU9EL

10è Saló de Primavera 
de Pintura i Escultura
Manlleu Fins al proper 17 
de juliol es podrà visitar, a 
la sala d’exposicions de Can 
Puget, la mostra de 20 artis-
tes de Manlleu i comarca que 
han participat a la desena 
edició del Saló de Primavera 
de Pintura i Escultura. Els 
artistes que hi exposen són 
Josephine Álvarez, Antoni 
Anglada, Agustí Caballero, 
Marta Casasas, Cristina 
Cobos, Anna Estruch, Ramon 
Generó, Josep Hinojosa, Joan 
Manel Mora, Miquel Prat-
desaba, Ramon Puntí, Josep 
Ramon Solà, Jaume Roura, 
Joan Solà, Jordi Tañà, Marc 
Tañà, Ester Tarabal, Martina 
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Tarabal, Juan Varea i Santi 
Verdaguer (a la foto, dissabte 
passat durant la inauguració 

de la mostra). Tots ells han 
hagut de buscar la inspiració 
rere un mateix tema que feia 

de fil conductor d’aquesta 
desena mostra: el retrat. El 
resultat, a Can Puget.

Festival de curts 
a Planoles
Planoles Una nova edició 
del festival de curtmetratges 
Enmuts arriba dissabte a 
Planoles. Els curts es projec-
taran a la tarda, al Casino, on 
s’obrirà un debat amb els cre-
adors. A la nit es lliuraran els 
premis, i música en directe.

Doble proposta 
musical per la revetlla
Vic/Torelló La Jazz Cava 
de Vic ha organitzat per 
la revetlla un concert amb 
Mujeres, Surfing Sirles i Ali-
ment; i a la sala El Moscou, 
de Torelló, es podrà ballar al 
ritme de Killa Productions.

Documental 
‘ripollès’ sobre 
la Crida

Ripoll

R.E.

La productora ripollesa 
Zeba Produccions estrenarà 
aquest divendres a 1/4 de 
12 de la nit i pel Canal 33 el 
documental La Crida, histò-
ria d’una resposta, que per 
primera vegada repassa tota 
la trajectòria del moviment 
La Crida a la Solidaritat en 
defensa de la llengua, la cul-
tura i la nació catalanes. La 
projecció té una durada de 51 
minuts.

Segons ha explicat el ripo-
llès Sergi Guix, realitzador 
del treball juntament amb 
Eduard Miguel, el documen-
tal “ha aconseguit reunir” 
els protagonistes principals 
que va tenir aquell moviment 
social que va estar actiu entre 
els anys 1981 i 1993: Àngel 
Colom, Aureli Argemí, Jordi 
Sánchez, o Carles Riera, per 
citar-ne uns quants, on expli-
quen tots els detalls sobre 
el que va ser La Crida “així 
com les accions que portaven 
a terme i també les discre-
pàncies internes que tenien”. 
També hi donen la seva opi-
nió alguns dels principals 
agents polítics de l’època 
com Jordi Pujol, Heribert 
Barrera, així com també peri-
odistes com Jordi Barbeta, 
Toni Soler, Arcadi Espada o 
Amando de Miguel. El treball 
es projectarà dins l’espai El 
Documental. 

Zeba Produccions es va 
crear l’any 2005 i actualment 
està establerta al Ripollès i a 
la Garrotxa. Durant aquests 
anys han realitzat diversos 
productes audiovisuals “però 
sobretot ens hem especia-
litzat en els documentals”, 
apunta Sergi Guix. Terra lliu-
re, punt final va ser el primer 
que van fer, i ara n’estan pre-
parant un altre sobre el món 
de la sardana.

El vigatà Jordi Canudas dirigeix un projecte sobre el barri del Remei a l’ACVic

Art, barri i educació
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L’artista visual i professor Jordi Canudas, durant la presentació a l’Escola d’Art i Superior de Disseny, aquest dimarts

Vic

Xavier Freixa

L’art i els seus llenguatges no 
només permeten representar 
l’entorn, la ciutat i les perso-
nes sinó també unir l’estètica 
i la pedagogia. És una de les 
conclusions que es poden 
extreure del projecte “Al 
portal de casa_ i els construc-
tors_”, dirigit per l’artista 
visual i professor de l’Escola 
Massana Centre d’Art i Dis-
seny-UAB, el vigatà Jordi 
Canudas. 

La inauguració del projecte 
va començar aquest dimarts 
a les 4 de la tarda a l’ACVic, 
Centre d’Arts Contemporàni-
es amb “entusiasme”, segons 
Canudas, amb els set nens 
que exposen acompanyats de 
les seves famílies, i va culmi-
nar a 2/4 de 8 a l’Escola d’Art 
i Superior de Disseny i a les 
8 a l’ACVic altra vegada. Hi 
col·laboraven alumnes de La 
Sínia –amb la qual “encaixa” 
molt bé la iniciativa–, l’Es-
cola d’Art, l’ACVic i veïns 
de Vic. El projecte, a més, ha 
comptat amb el suport del 
Pla de barris. 

“Al portal de casa_ i els 
constructors_” s’allunya dels 
espais convencionals d’expo-
sició artística per buscar una 
quotidianitat. Té com a esce-
nari el barri del Remei de 
Vic, no només perquè l’artis-
ta Jordi Canudas hi va créixer 
i hi ha mantingut el contacte, 
sinó també per la transfor-
mació arquitectònica que 
ha patit resultant del Pla de 
barris i per l’acollida d’immi-
gració tant als anys cinquanta 
com en l’actualitat. Així, s’ha 
donat la veu als nens del bar-
ri, que estudien a La Sínia, 
interrelacionant els llocs 
amb les coses i les persones 
i generant un “sentiment de 
pertinença al barri”.

A la sala d’exposicions de 

Gelosies amb sorpresa
Vic Dimarts també es va 
presentar el primer treball 
del cicle Aparadors i Pan-
talles, una de les quatre 
propostes per reinventar la 
façana de vidre de l’ACVic 
d’entre la vuitantena que es 
van rebre. Es titula Words 
Kill: Operation Windows i 
es tracta d’una gelosia àrab 
(mashrabiya) que, a més, 
pot ser descodificada per un 
mòbil intel·ligent obtenint 
accés a vídeos sobre immi-
grants provinents d’Àfrica.A
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l’ACVic es podien veure les 
peces resultants del projecte, 
en què petits traços de guix 
sobre infinitat de plaques de 
fusta feien intuir la geografia 
del barri. Alguns exemples 
són el riu Gurri amb el pont 
gòtic i la palanca, l’Escola 
d’Arts amb la seva porxada, 
la Sínia, el casal Sant Jordi 
o el parc de l’Horta de la 
Sínia, entre altres. Algunes 

cares de les fustes estaven 
acolorides amb els tons sor-
tits del Projecte Educatiu de 
Ciutat (PEC), en què els nens 
expliquen què veuen en el 
recorregut de casa a l’escola. 
Se’ls va fer triar un color que 
representés el trajecte.

“Tots els que hi hem 
participat n’estem molt 
satisfets”, valorava Ramon 
Ricart, director de l’Escola 

d’Art i Superior de Disseny. 
Canudas també pensa que ha 
estat un projecte “molt vis-
cut”. Ara, “la voluntat és que 
aquesta feina pugui passar a 
altres escoles com a projecte 
educatiu per repensar els 
seus barris”. Ramon Parra-
mon, director de l’ACVic, 
va afegir que des del centre 
també els interessa continu-
ar amb aquesta “llavor” .




