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El Gravat de Vic reuneix mig centenar de creadors entorn de l’amor

Per amor a l’artCinc professors 
posen música  
a poetes catalans

Vic

EL 9 NOU

Cinc músics, que a més són 
professors de l’Escola de 
Música i Conservatori de 
Vic, integren Hlic, un projec·
te que es presenta aquesta 
setmana a L’Atlàntida, en el 
cicle Dijous de Vuit a Nou. 
Joan Godayol, Gudi (veu i 
electrònica), Franco Molinari 
(contrabaix), Guillem Vernis 
(saxos), Marc Vernis (piano) 
i Xarli Oliver (bateria) són 
els integrants de la formació.

Hlic es presenta amb un 
repertori de temes basats en 
textos de poetes catalans, 
amb la particularitat que 
tots els seus autors són vius 
i estan en actiu. Aquesta cir·
cumstància “permet una col·
laboració i un apropament 
entre les dues disciplines”. 
Procedents de diversos gène·
res, els cinc músics de Hlic 
han confluït en un estil pop, 
però deixant espai per a la 
improvisació i acostant·se al 
jazz.
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Pintada de grafits a l’exterior del bar El Gravat, també vinculats al tema de l’amor

Vic

Xavier Freixa

Amor. Amor en forma de 
performances, grafits, xer·
rades, llibre... Les reflexions 
sobre la representació artís·
tica del tema amorós materi·
alitzades en aquestes i altres 

activitats s’han pogut veure 
al bar El Gravat i al Centre 
d’Arts Contemporànies 
ACVIC aquest cap de setma·
na, amb la col·laboració de 
CineClub Vic i l’Institut del 
Teatre. Es tracta de la segona 
edició d’una exposició col·
lectiva amb més de 50 artis·

tes que ja havia tingut lloc 
l’octubre de l’any 2000.

Dissabte al vespre, els prop 
de 40 minuts de retard amb 
què començava la presenta·
ció del llibre Preposiciones 
indecentes, autoeditat per 
Adicciones porquesí, no van 
fer que el públic perdés les 

ganes d’assistir·hi. Un públic 
que ja coneixia les publicaci·
ons prèvies al recull, un con·
junt de fanzines a partir d’un 
full A4 doblat que els disse·
nyadors gràfics Albert Cano i 
Alexis Barroso enviaven pri·
mer a 20 persones i després 
a 140. Eren unes cartes sor·
presa amb un punt romàntic 
i màgic. Els assistents a la 
presentació de Preposiciones 
indecentes no paraven d’ex·
clamar “era molt bo, aquest” 
o de fer rialles còmplices 
mentre els dos dissenyadors 
gràfics anaven repassant les 
publicacions.

D’aquí ha sortit Preposi-
ciones indecentes, un recull 
de 25 relats eròtics escrits 
i il·lustrats per artistes 
diversos a partir de 25 pre·
posicions. Era un fanzine 
més que “va començar amb 
autoproducció a partir de 
la impressora de l’estudi”, 
explicaven Cano i Barroso, 
“i va derivar en el llibre”. El 
recull ha resultat ser “una 
cosa molt homogènia i alhora 
molt variada” que han fet 
“per amor a l’art”.

Presenten el recull 
de contes eròtics 
‘Preposiciones 
indecentes’

Hlic. L’Atlàntida de Vic. 
Sala Joaquim Maideu. 
Dijous, 12 de maig. 8 vespre.


