
EL PUNT | Dimarts, 9 de juny del 2009 CULTURA -  ESPECTACLES  33

PUBLICITAT

Exposició

Inauguració: dia 11 de juny, a les 20 h
Fins al 3 de juliol

Horari de l’exposició
De dilluns a divendres: de 9 a 14.30 h 

J U N Y 2 0 0 9

“Mental Faculty”,
d’Alba Comenge

864907-969023B

● En plural és el títol de la
mostra col·lectiva que fins
al dia 27 de juny es pot
veure al Palau Bofarull de
Reus i que reuneix els tre-
balls realitzats pels alum-
nes dels tallers de pintura i
gravat de l’Escola d’Art i
Disseny de Reus de la Di-
putació de Tarragona.

L’exposició aplega les
creacions de 30 alumnes, a
través de les quals «es po-
sa de manifest la diversitat
de llenguatges, suports i
sensibilitats del treball
diari a les aules», segons
expliquen els responsa-
bles de l’escola, que hi afe-
geixen: «Les obres prete-
nen reflectir tant l’energia
com les capacitats tècni-
ques i l’afany d’investiga-
ció que els alumnes han
desenvolupat en la recerca
d’un llenguatge propi.»
Així, es poden observar
tècniques, materials i for-
mats molt diversos i, per
tant, maneres d’acostar-se
al fet pictòric radicalment
oposades.

Segons Pere Folch, pro-
fessor de pintura i gravat
de l’escola, «l’exposició
reflecteix un dels princi-
pals valors de l’escola, la
pluralitat, ja que cap obra
preval per damunt de l’al-
tra; cada obra és única». A
més, Pere Folch va desta-
car l’actitud dels alumnes,
que treballen amb «cons-
tància i perseverança».

Per la seva banda, Pilar
Bruned, cap d’estudis del
mateix centre d’art, va res-
saltar durant l’acte inaugu-
ral –es va organitzar di-
vendres al vespre– el pa-
per del professorat, «que
ha fet una tasca extraordi-
nària». En aquest sentit,
Albert Vallvé, vicepresi-
dent de la Diputació de
Tarragona i president de
l’Organisme Autònom de
les Escoles d’Art i Dis-
seny, va voler reiterar la
«categoria professional
dels professors», i va qua-

lificar l’exposició de «fi-
nestra al públic. Albert
Vallvé va elogiar el paper
de l’Escola d’Art i Dis-
seny de Reus, ja que ha
mantingut al llarg de la se-
va trajectòria docent, de
gairebé trenta anys, una
oferta formativa molt àm-
plia, que ha donat cabuda
tant als estudis reglats –en
l’actualitat s’hi impartei-
xen cicles de grau superior
d’arquitectura efímera i de
disseny d’interiors– com
també a diversos mono-
gràfics i tallers.

EL PUNT / Reus

Els alumnes de pintura i gravat de
l’Escola d’Art de Reus exposen la

seva obra al Palau Bofarull

Les obres s’exposen al Palau Bofarull fins al dia 27. / EL PUNT

«Em pensava que no tin-
dria èxit.» Ferran o Fer-
nandu Martí, com el co-
neix gairebé tothom, no es
podia imaginar el ressò
que tindria la publicació
que es va presentar dissab-
te passat a l’auditori Caru-
lla-Font del Casal de l’Es-
pluga de Francolí. S’hi
han inclòs més de 200
imatges, les quals plasmen
la feina que s’ha fet en tres

generacions d’artistes de-
dicades a la pintura artísti-
ca, de cavallet i pintura
mural, i a la decorativa per
a edificis i pintura de res-
tauració.

Martí, amb el qual ha
col·laborat el seu nebot,
Ferran Civit, ha estat prop
de tres anys per embastar
el llibre ja que ha hagut de
rebuscar entre més de 80
àlbums de fotografies des

de l’any 1942 però tot i ai-
xò n’està orgullós: «És un
llibre simpàtic» en el qual
explica com el seu pare va
crear l’empresa Pintures
Martí l’any 1924 després
d’haver estudiat a la Llotja
de Barcelona i com ara el
seu fill, Josep Maria Martí,
es fa càrrec del negoci fa-
miliar: «Jo ja estic retirat,
ara només pinto quadres»,
concloïa.

Un llibre plasma la història de
tres generacions d’una

família de pintors de l’Espluga
Ferran Martí i Ferran Civit hi han inclòs més de 200 fotos

Imatge d’un moment de l’acte de presentació que es va fer dissabte al Casal. / E. MAGRE

● L’espluguí Ferran Martí acaba de publi-
car, conjuntament amb el seu nebot, Ferran
Civit, l’obra 3 generacions de pintors de
cal Moliner, a partir de la qual fa un recor-

N. ROCA / L’Espluga de Francolí regut per la trajectòria artística d’aquesta
família. Pere Martí Rosell va fundar l’any
1924 l’empresa Pintures Martí, la qual, en-
tre altres treballs, s’ha dedicat a restaurar la
sagristia del monestir de Poblet.

● Sant Feliu de Guíxols. El Centre de Llorenç del Pene-
dès va rebre dissabte el premi al millor grup del quart
concurs de teatre amateur Ciutat de Sant Feliu de
Guíxols, per l’obra El joc de l’amor i de l’atzar, que
també va rebre el premi a la millor direcció, diversos
premis d’interpretació i el premi especial del jurat a
la millor dicció i vocalització atorgat al conjunt d’ac-
tors i actrius de l’obra. El veredicte del jurat no va
coincidir amb votació popular, que va premiar el
grup de teatre Qollunaka de Barcelona per Terra bai-
xa, amb una nota de 9,24, seguit molt de prop per Els
Nous Pins de Tiana (El mètode Grönholm). / X.C.

LLORENÇ DEL PENEDÈS
El grup El Centre guanya el quart concurs de
teatre amateur de Sant Feliu de Guíxols


