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Ferran Vives, davant d’una de les peces de l’exposició “Trobats”, que es va inaugurar divendres

El jove artista de Granollers presenta “Trobats”, un treball fet a partir de material de rebuig

L’escultor Ferran Vives obre un 
nou cicle a L’Albergueria de Vic
Granollers

Jordi Vilarrodà

L’Albergueria, el Centre de 
Difusió Cultural del Bisbat, 
ha reprès l’activitat després 
d’uns mesos de pausa amb 
la inauguració de “Trobats”, 
una exposició del jove artis-
ta granollerí Ferran Vives. 
Aquesta exposició obre tam-
bé un nou cicle, sota el títol 
d’Un embat de vent. 

Ferran Vives (Granollers, 
1985), que s’ha format a l’Es-
cola d’Art de Vic, presenta 
a “Trobats” composicions 
escultòriques realitzades a 
partir d’estructures metàl-
liques que ell mateix loca-
litza en les runes o restes 
d’edificis en construcció. 
“D’aquí en sorgien formes 
que semblaven escultures”, 
explica. Ferros recargo-
lats que prenien una nova 
dimensió quan ell mateix els 
recollia de terra i els alçava, 
aïllant-los del seu context. 
“Primer l’imaginava com si 
pogués convertir-lo en una 
estructura gran... després 
vaig veure que la gràcia 
era el mateix gest”, afirma. 
D’aquí sorgeix la idea de les 
peces de l’exposició, on una 
mà de guix sosté aquests fer-
ros que havien estat rebuig i 
ara són objecte amb valor en 
ell mateix. 

Aquesta exposició s’afe-

geix a altres que Vives ha 
fet en els darrers anys, com 
“Indicis”, que es va presen-
tar a finals del 2010 a la 
Sala Arimany de Can Palots 
de Canovelles. També ha 
exposat en una individual a 
Espinelves i en col·lectives 
a Vic i a Sant Pere de 
Vilamajor.

Vives, molt relacionat amb 

la comarca d’Osona, també 
va guanyar el 2011, el cinquè 
Concurs d’Escultura Dúctil 
Benito, convocat per aquesta 
empresa de Manlleu, amb 
una escultura titulada El 

refugi.  
El títol del cicle de L’Al-

bergueria de Vic prové d’un 
poema del capellà i escrip-
tor Josep Junyent (“Un 

embat de vent d’esperança / 
entre enderrocs i flames, ve 
/ D’aquest vent jo en dic la 
lloança”). La confluència de 
tres artistes que treballen 
amb el volum i de tres gene-
racions diferents ha estat 
el resultat d’“un procés 
de coincidències”, explica 
Josep M. Riba, director de 
L’Albergueria. 

La Rectoria de Sant 
Pere prepara una 
exposició pels 25 anys

Sant Pere de Vilamajor

El Centre d’Art La Rectoria de 
Sant Pere de Vilamajor està 
preparant una exposició per 
al juny per celebrar els seus 
25 anys. Per això han fet una 
crida perquè tothom qui vul-
gui enviï un missatge, dibuix o 
foto abans del 5 de maig. Això 
es projectarà en la inauguració.

Mercè Diogène 
exposa a la Capella 
Sant Corneli

Cardedeu

L’artista Mercè Diogène 
(Perpinyà, 1922) presenta 
l’exposició “Esclat de colors” 
a la Capella Sant Corneli de 
Cardedeu durant aquesta set-
mana. L’artista resideix a Sant 
Cugat, on va aprendre l’art 
de la tapisseria amb Carles 
Delclaux. També va estudiar 
a Marsella. Diogène ha parti-
cipat en diverses exposicions 
individuals i col·lectives. 

Rècord d’espectadors 
al cicle de CINC       
a Sant Celoni

Sant Celoni

Un total de 1.120 especta-
dors han assistit a les pro-
jeccions de cinema en català 
organitzades dins el Cicle de 
Cinema Infantil en Català 
(CINC) a Sant Celoni. Del 
16 de febrer al 16 de març es 
van projectar cinc pel·lícules 
d’actualitat, doblades al 
català, adreçades al públic 
infantil. 

L’Associació El Far obre una 
nova exposició de parelles 
artístiques a la Garriga
La Garriga

EL 9 NOU

L’Associació El Far de la 
Garriga presenta per segon 
any la nova exposició de 
“Parelles artístiques”, fruit 
d’un projecte que va néixer 
a Vic a través del Centre 
Mèdic Psicopedagògic 
d’Osona. La Garriga s’hi va 
adherir l’any passat. És una 
exposició itinerant i, al final 
del recorregut, es fa una 
subhasta de les obres. Una 
de les novetats d’aquest any 
són les escultures i ceràmi-
ques que presentaran els 
artistes convidats Ricard 
Mira i Pepi Montesinos, 
de Martorelles. L’exposi-
ció s’inaugurarà aquest 
dimecres a les 8 del vespre 
a la sala municipal Andreu 
Dameson. Al final de l’acte 
hi haurà una petita actuació 

musical a càrrec de les ami-
gues i col·laboradores Vicky 
Amador i Taïs.

En l’exposició es presenten 
obres que han fet conjun-
tament artistes i persones 
amb alguna malaltia mental. 
Enguany, les parelles parti-
cipants són Maria Samblàs i 
Jaume Garriga; Olga Antón 
i Rosa Oliva; Margarita 
Camprodon i Pablo Allende; 
Jofre Dodero i Jaume Guar-
dis; Lluís Pleguezuelos i 
Maria Gonzalo; Marc Marzo 
i Elisenda Solé; Toni Vila i 
Jordi Pagès, i Irene Salvans i 
Marta Castelar. L’exposició 
es podrà veure fins al 14 
d’abril.

Amb aquesta exposició es 
vol donar a entendre que les 
persones amb alguna malal-
tia mental poden realitzar 
diverses activitats si tenen 
una mica de suport.

L’Stadler Trio reapareix amb un 
record al cofundador, Carles Riera

Granollers

Dos concerts a la Garriga i Granollers han tes-
timoniat, a la comarca, el retorn de l’Stadler 
Trio als escenaris des que, fa tres anys, va 
morir el seu cofundador, el granollerí Carles 
Riera. En l’actuació al Teatre Auditori, diven-
dres, la formació –especialitzada en música 
del S.XVIII per a corno di bassetto i chalu-

meau, avantpassats dels clarinets– va trans-
portar el públic a les sonoritats i ambients 
nocturns de fa tres segles. L’excel·lent tria de 
repertori i equilibri sonor, la gran definició 
rítmica –especialment en les danses– i un dis-
curs entenedor i amb contingut van convèn-
cer l’audiència. El concert va tancar-se amb 
un emotiu record per a Carles Riera; de fet, 
un membre del grup, Oriol Garcia, va ser dei-
xeble i successor de Riera a l’escola municipal 
de Granollers.
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