
››CULTURES Patrimoni. Uns documents
trobats a l’interior confirmen
l’origen gironí de la Creu de
Vilabertran, uns fragments de
final del XIII o principi del XIV
amb termes en català i llatí

Llibres. La Biblioteca Central
d’Igualada conserva llibres
infantils d’autors catalans de
principi del XX, com Valeri
Serra, Folch i Torres, Lola
Anglada i Carles Riba
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Paulina Andreu,
filla de Charlie
Rivel, obté el
Nacional de Circ

Paulina Andreu, més conegu-
da com a Paulina Schumann,
filla del pallasso Charlie Rivel,
ha estat guardonada amb el
Premi Nacional de Circ, segons
ha acordat el jurat dels Premis
Nacionals de Cultura, que es
lliuraran el 25 d’octubre al tea-
tre Kursaal de manresa. La
guardonada ha rebut el premi
«per la seva extraordinària tra-
jectòria com a acròbata, equili-
brista, funàmbula, ballarina,
ensinistradora de cavalls en lli-
bertat i amazona d’alta escola».

Nascuda a Barcelona el 1921,
Paulina Andreu és filla del pa-
llasso català Josep Andreu, co-
negut com Charlie Rivel, i de
Carmen Busto, i neboda del
pallasso i acròbata Roger An-
dreu, de nom artístic Rogelio
Rivel. Retirada de les pistes
l’any 1969, a causa del tanca-
ment del circ Schumann, entre
1972 i 1982 va acompanyar les
actuacions de Charlie Rivel
com a clown. El jurat també ha
destacat que «la seva trajectò-
ria artística és una valuosa
aportació a la historiografia cir-
cense i un vigorós estímul per a
les noves generacions».

PREMIS

ACN/Barcelona

Rosa Zaragoza i
monjos tibetans
en la cloenda
del festival Gong

El festival Gong de noves so-
noritats viurà avui i demà les
dues darreres sessions, a les co-
ves del Salnitre de Collbató.
Rosa Zaragoza i el Cor dels
Monjos del Tibet protagonit-
zaran els concerts previstos per
a aquest cap de setmana.

L’espectacle Dansa de l’àni-
ma, avui a les 10 de la nit, oferi-
rà les interpretacions de Rosa
Zaragoza d’un seguit de melo-
dies espirituals de diferents in-
drets del món, entre les quals
peces del Llibre Vermell de
Montserrat. El cantant Jordi
Vallerspí acompanyarà Zara-
goza en les veus, en un muntat-
ge en què també participarà el
cor Mamé Landá Mundé, Ma-
rina Albero (salteri) i Carolina
García (dansa). Demà, a les 8
de la tarda, actuaran els mon-
jos budistes del monestir de
Sera Je (Índia).

MÚSICA

REDACCIÓ/Manresa

Un centenar de pintures repre-
sentatives dels més de quaranta
anys de treball de l’artista santvi-
centina Antolina Vilaseca es po-
dran veure a Sitges del 2 al 24 d’a-
gost. La mostra, que és organitza-
da per l’Ajuntament de la locali-
tat, es podrà veure a l’edifici Mi-
ramar. La inauguració tindrà la
presentació del crític d’art i histo-
riador Arnau Puig.

Vilaseca, que fa uns quatre anys
que no exposa a Manresa, comen-
ta que «la mostra no és una re-
trospectiva, però en totes les obres
que s’hi exposen hi ha un fil con-
ductor que és la matèria, amb la
qual treballo des de sempre», afir-
mació que justifica el títol de la
mostra, Passió per la matèria. «Un
altre punt en comú entre totes les
meves obres és la utilització d’ele-
ments figuratius, i últimament ob-
jectes de rebuig que la gent llença».

La mostra constarà de quatre sa-
les distribuïdes dins de l’edifici.
En la primera es podran veure al-
guns dels treballs inicials entre els
anys 60 i 70. La segona allotjarà la
sèrie Caixes, uns treballs realit-
zats entre els anys 70 i 80 constru-
ïts a partir de caixes. A la tercera
sala s’hi podrà veure la sèrie Vo-
lem volar, i a la quarta, Subtileses
bastes, un recull d’obres basades
en la contraposició d’elements
contraris. La mostra, però, no dis-
posarà de cap dels gravats que
l’artista ha anat produint al llarg
de la seva vida professional i que,
segons ella, «és una part important
de la producció».

A les mans de l’artista, nascuda
a Sant Vicenç l’any 1943, on viu i
treballa, qualsevol objecte pot es-
devenir una part de la seves obres
artístiques. Unes peces que, utilit-
zant tot tipus de tècniques al vol-
tant del collage, aconsegueixen

un resultat en què «es relaciona la
matèria i l’esperit, com si fos un
diàleg amb la voluntat d’unir els
oposats».

Antolina Vilaseca comenta que
«el meu espai de llibertat és l’ex-
pressió artística. A la resta d’espais
sempre t’has de moure entre uns
paràmetres establerts». Les seves
influències es remeten al grup ar-
tístic avantguardista català Dau al
Set, que va ser ideat per Joan
Brossa l’any 1948 i que, enllaçat
amb el surrealisme i integrat per
artistes com Arnau Puig, Joan
Ponç, Antoni Tàpies i Modest
Cuixart, va tenir un paper crucial
en l’entrada de les avantguardes a
l’estat franquista fins l’any 1954,
en què es va dissoldre.  «Les pintu-
res de Tàpies m’han influït moltís-
sim, ja que mentre estava estudiant
a Barcelona vaig veure en les seves
obres coses que no havia vist mai.
També va ser molt important pel
que fa al descobriment de la matè-

ria», comenta Vilaseca. Una altra
gran influència per a la santvicen-
tina ha estat des de l’inici –i ho
continua sent– «l’entorn en el qual
estic vivint. Des del meu estudi es
veu perfectament el massís de
Montserrat. Fins i tot ha tingut un
paper important pel que fa a la uti-
lització del blau».

Vilaseca, que reconeix que di-
buixa «des dels 4 anys perquè sem-
pre n’he tingut necessitat», es va
formar a l’Escola Massana i pos-
teriorment va cursar els estudis
de Belles Arts a la Universitat de
Barcelona i es va especialitzar en
gravats. En l’àmbit professional,
ha participat en una trentena
d’exposicions, entre les quals des-
taquen la International Graphic
Biennal i el Festival de la Cultura
Iberoamericana, les dues a Rús-
sia, la Col·lectiva al Museu Gilar-
di de Lucca a Itàlia i la Col·lectiva
d’Artistes Mexicans i Espanyols a
Barcelona i Mèxic DF.

La santvicentina Antolina Vilaseca exposa a
Sitges un recull pictòric dels darrers 40 anys
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L’artista Antolina Vilaseca, ahir al seu estudi de Sant Vicenç de Castellet

La vinculació amb
grups artístics
de Manresa

Antolina Vilaseca va ex-
posar per primera vegada
als divuit anys. Cap als anys
60 va formar part del grup
artístic manresà Art Viu, un
grup que va tenir una gran
activitat a la ciutat. Actual-
ment, l’artista és membre
del grup Quaderns de Taller
de Manresa. El grup, format
per artistes de diverses dis-
ciplines, va editar el primer
quadern l’any 1983. Vilase-
ca hi va ingressar l’any 1996,
coincidint amb la publicació
del 8è quadern.

LA TORNA

UN TREBALL SOTA EL PARAIGUA DEL SURREALISME

El concepte surrealista va ser
encunyat per primer cop l’any
1917 pel poeta francès Guillaume
Apollinaire. André Breton, hereu
del dadaisme, va recuperar el con-
cepte en publicar el Primer Mani-
fest Surrealista l’any 1924 a París.
El moviment va englobar escrip-
tors, pintors i escultors. Breton,
estudiant de Medicina, coneixia
bé les teories de la psicoanàlisi de
Freud i de l’inconscient.

Antolina Vilaseca comenta que
alguns crítics l’engloben «dins del
moviment surrealista i el món oní-

ric. Jo expresso coses que són dins
el meu inconscient». Quant al
fragment de l’obra Animetes, ai-
gua i flors, l’artista diu que «les
animetes són com llavors o punts
d’energia, una forma poètica de l’e-
nergia espiritual. L’aigua és el prin-
cipi de tot i les flors, un element efí-
mer», però destaca que «és difícil
parlar d’una sola obra perquè per-
tany a tota la sèrie», –en aquest cas
a Subtileses bastes–. «Tot el procés
de creació es basa en les coses de
l’inconscient, no és un procés ra-
cional, sinó de sensibilitat».

ARXIU PERSONAL

Fragment de l’obra «Animetes, aigua i flors», que es podrà veure a la mostra


