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El monument consta d’un
d’un eix o cilindre central
d’acer inoxidable, que està
envoltat d’un cercle a ni-
vell del terra, que és el que
pot formar una rotllana de
dotze sardanistes. A partir
d’aquest eix central, l’es-
cultura es propaga en set
cercles o marques virtuals
que encerclen altres vuit
punts característics de la
població, cadascun dels
quals té una capacitat per a
un nombre concret de sar-
danistes. Així, el conjunt o
espai escultòric té la pecu-
liaritat de ser el monument
de més abast espacial del
món, atès que el cercle vir-
tual més gran i allunyat de
l’eix central de l’obra ne-
cessitarà fins a 3.140 ba-
lladors de sardana per po-

der-lo completar. Junta-
ment amb la inscripció del
nombre de balladors, cada
peça de l’obra està perfila-

da amb una representació
de peus en actitud de ballar
sardanes, que són les re-
produccions dels peus re-

als d’una vintena de veïns
del poble que van col·la-
borar amb els dos escul-
tors. Per Salvador Juanpe-
re i Albert Valera, els dos
autors de l’obra, que són
professors de la Facultat
de Belles Arts de la Uni-
versitat de Barcelona, la
proposta és molt concep-
tual i té una «forta càrrega
poètica i emocional, que
surt dels treballs figuratius
als quals estem acostu-
mats en aquest tipus
d’obres commemorati-
ves».

L’original conjunt es-
cultòric es va inaugurar el
27 d’abril, amb motiu de la
proclamació de Sant Cli-
ment de Llobregat com a
Ciutat Pubilla de la Sarda-
na 2008.

L’obra, creada juntament amb Albert Valera, és a Sant Climent de Llobregat

El vilaplanenc Salvador Juanpere
firma el monument escultòric de
«més abast espacial» del món

● L’escultor de Vilaplana Salvador
Juanpere és el coautor amb Albert
Valera del conjunt escultòric Eix de
Sant Climent, Ciutat Pubilla de la

Imatge d’una de les parts del conjunt escultòric.

N.B. / Sant Climent de Llobregat Sardana, que es va inaugurar el cap
de setmana passat a Sant Climent de
Llobregat. Els autors defineixen la
proposta com el monument de més
abast espacial del món, atès que es

propaga en cercles pels indrets més
identificatius de la població. El cer-
cle més gran, metàfora d’una enorme
rotllana sardanista, pot acollir fins a
3.140 balladors.

● El centre d’art Cal Mas-
só de Reus torna a posar en
escena el 7 i 8 de maig La
més forta, d’August
Strindberg, amb què va
inaugurar, el mes de gener
passat, el cicle Petits
Form@ts. Dirigida per
Francesc Cerro, La més
forta està interpretada per
Elia Corral i Ester Cort i
durant la representació se

serveixen uns còctels que
ha creat Eduard Xatruch,
cap de cuina del restaurant
El Bulli. Amb la reestrena
de La més forta, Petits
Form@ats enceta la recta
final, ja que només queda-
ran dos espectacles pen-
dents: La ceniza, el 19 de
juny, i Shapes 2.0, el 10 de
juliol, amb què s’inaugu-
rarà el Festival Perejils
Sound.

El centre d’art Cal Massó
de Reus reestrena «La més
forta» d’August Strindberg
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● El teatre Poliorama de
Barcelona va estrenar ahir
El zoo d’en Pitus, una ver-
sió molt lliure del llibre es-
crit per Sebastià Sorribas,
que és la novel·la infantil
en català més llegida amb
més de 300.000 exemplars
venuts. L’obra es podrà
veure fins al 25 de maig.

Sebastià Sorribas
(1928-2007) va donar el

vistiplau a aquesta adapta-
ció lliure del seu llibre, que
ja figurava en la cartellera
de la temporada del Po-
liorama el mes de setem-
bre passat. El zoo d’en Pi-
tus és el tercer títol més lle-
git de la literatura catalana,
després de La plaça del
Diamant, de Mercè Rodo-
reda i Mecanoscrit de se-
gon origen de Manuel de
Pedrolo.

S’estrena a Barcelona una
versió teatral del popular

«El zoo d’en Pitus»
EL PUNT / Barcelona


