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CULTURA NOU9EL 17

L’IEC explica en 
una exposició la 
relació del pintor 
Antoni Miró 
amb Martí i Pol

Barcelona

EL 9 NOU

El pintor Antoni Miró ha 
titulat quadres amb versos 
de Miquel Martí i Pol, i 
aquest va escriure poemes 
inspirant-se en l’obra de l’ar-
tista. Tots dos van mantenir 
una relació d’amistat perso-
nal i mútua admiració, que 
l’Institut d’Estudis Catalans 
(IEC) ha plasmat en l’exposi-
ció “Mirades creuades: Martí 
i Pol i Antoni Miró”, inaugu-
rada dijous passat a la seva 
seu de Barcelona. 

Antoni Miró (Alcoi, 1944)  
és un destacat artista que va 
participar en moviments de 
renovació artística al País 
Valencià (fundador del Grup 
Alcoiart) i a Itàlia (funda-
dor del Gruppo Denunzia, a 
Brescia). Amb mig segle de 
trajectòria –que inclou tam-
bé l’escultura i el dibuix– ha 
rebut reconeixements als 
Països Catalans (homenatge 
en els Premis Octubre, l’any 
2008) i a fora (Distinción 
por la Cultura Nacional, del 
govern de Cuba). La seva 
relació amb el poeta de Roda 
de Ter es va mantenir al llarg 
de 17 anys, primer de forma 
epistolar i després personal-
ment. L’exposició “Mirades 
creuades”, que es podrà veu-
re fins al 29 de juny, ho docu-
menta a través de quadres 
de Miró, poemes de Martí i 
Pol comentats i correspon-
dència creuada entre els dos 
creadors. L’IEC ha editat un 
catàleg de l’exposició, de l’es-
criptor Salvador Cortés. 

ELECCIONS A PRESIDENT, 
AMB RICARD TORRENTS

Aquest dilluns tindran lloc 
les eleccions a la presidència 
de l’IEC, a les quals es pre-
senta com a candidat Ricard 
Torrents, primer rector de 
la Universitat de Vic. La 
votació tindrà lloc a partir 
de 2/4 de 5 de la tarda, en 
una sessió extraordinària del 
ple de la institució. Ricard 
Torrents competeix amb 
l’actual president de l’IEC, el 
sociòleg Salvador Giner, que 
aspira a revalidar el càrrec 
per quatre anys més. En la 
votació hi poden participar 
els membres numeraris i els 
emèrits, i els presidents de 
les societats filials de l’IEC, 
fins a completar un cens de 
208 persones. En cas que cap 
dels assistents obtingués la 
majoria necessària, es convo-
caria una nova sessió per al 
dia 29 de juny. 

L’església de Manlleu 
s’omple en el concert 
del 10è aniversari de 
la Coral Serpencanta

Manlleu L’església par-
roquial de Manlleu es va 
omplir aquest dissabte, en 
el concert de celebració del 
10è aniversari de la Coral 
Serpencanta. Dues altres 
corals que comparteixen 
el seu caràcter popular –la 
Coral de l’Institut Eugeni 
d’Ors, de Vilafranca del 
Penedès, i la Coral Brus-
quina, de Vic– van acom-
panyar-la en l’actuació. 
Cada una de les formacions 
va oferir un repertori de 
quatre cançons, per acabar 
en un final conjunt en 
què les veus de més d’un 
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centenar de cantaires van 
interpretar, entre altres, la 
popular Cançó del Serpent de 

Manlleu. A la fotografia, la 
Coral Serpencanta durant la 
seva actuació, sota la batuta 

de Pere Sellarès, que aquest 
any s’ha incorporat a la 
direcció. 

L’Institut del Teatre 
d’Osona celebra el 
final de curs amb els 
tallers dels alumnes
Vic Uns 90 alumnes de 
l’Institut del Teatre d’Oso-
na, d’entre 6 i 16 anys, 
van presentar dissabte el 
resultat dels tallers que 
han estat preparant des del 
mes de febrer passat en els 
cursos d’iniciació. La sala 
de l’Institut va acollir les 
representacions, en sessi-
ons de matí i tarda. S’hi van 
poder veure adaptacions 
de clàssics (El somni d’una 
nit d’estiu, de Shakespeare, 
convertit en Streetpant 
una nit d’estiu), creacions 
a partir d’històries conegu-
des (Els viatges de Marco 
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Polo o Els tres mosqueters) i 
obres de creació col·lectiva 
com Els moments més feliços 

(a la foto) i Cròniques de 
dies sencers, de nits senceres. 
La direcció dels tallers era 

a càrrec de Montse Albàs, 
Montse Rodríguez, Jordi 
Arqués i Marta Esmarats. 


