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El pintor i l’escultor confronten i fan dialogar les seves obres a la mostra que s’obre dijous

Ferrà i Vallverdú mostren el darrer 
treball a la Sala Ciutat de Granollers

Una de les pintures de Miquel Ferrà

Granollers

EL 9 NOU

Després de l’exposició del 
col·lectiu dels Isards, que va 
servir per estrenar la Sala 
Ciutat del Centre Cultural 
de Granollers, dijous s’hi 
presenta la segona pro·
posta expositiva. Seguint 
la idea de difondre l’obra 
i els artistes i col·lectius 
vinculats al territori, en 
aquesta ocasió es presentarà 
el treball de Miquel Ferrà i 
Jaume Vallverdú, dos dels 
artistes més desconeguts 
de la ciutat. Amics i pro·
cedents de l’Hospitalet de 
Llobregat, tenen una llarga 
trajectòria al darrere que ha 
desembocat a Granollers, on 
resideixen i desenvolupen el 
seu treball artístic en tallers 
situats molt a prop.

Fa poc van presentar una 
àmplia selecció de les seves 
darreres obres a l’Espai 
d’Art l’Harmonia del Museu 
d’Història de l’Hospitalet. 
Ara, per a aquesta exposició 
a Granollers han ampliat la 
selecció i hi han afegit les 
seves últimes creacions, 
incorporant obres inèdites 
realitzades expressament per 
a l’ocasió. 

L’exposició, que s’inaugu·
ra dijous a les 8 del vespre, 
presenta una quarantena de 
pintures de Miquel Ferrà i 
una trentena d’escultures 
de Jaume Vallverdú, que 
es confronten i dialoguen 
entre elles. Sent de la 
mateixa generació, fusio·
nen en les seves obres la 
tradició clàssica amb resul·
tats ben diferents. Mentre 
que Vallverdú ha fet un tre·
ball de reflexió en la forma 
i la matèria, amb terracotes 
com a material, l’obra de 

Una de les escultures de Vallverdú que es presentaran a l’exposició al Centre Cultural

Ferrà inclou la presència 
del dibuix i la forma, sub·
tilment evident sota les 
pinzellades. 

L’exposició, que ha estat 
produïda pel Museu de 
Granollers amb la col·
laboració del Departament 

de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, significa la 
presentació dels dos artistes 
i de la seva obra més actual.

Josep Nogué exposa 
“Ales de papallona” a la 
Rectoria de Sant Pere

Sant Pere de Vilamajor

El Centre d’Art La Rectoria 
de Sant Pere de Vilamajor va 
inaugurar dissabte l’exposició 
“Ales de papallona”, de Josep 
Nogué, de Sant Hilari Sacalm. 
Actualment està immers 
en l’estudi dels aspectes 
simètrics i connexions ana·
lògiques entre formes. Tots 
els quadres que presenta en 
aquesta exposició han estat 
pintats amb esmalt sintètic 
sobre tela, sense fer servir ni 
pinzells ni dibuixos previs. La 
mostra estarà oberta fins al 
27 de març. R
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Bells moviments, 
versos enrevessats

Granollers

J.B.

De la soledat i la tristor a la 
companyia i l’alegria des·
bordada. Dels moviments 
íntims i mecànics a la lliber·
tat coreogràfica. Aquest és 
el peculiar viatge emocional 
que dibuixa a l’escenari l’es·
pectacle Una del montón, de 
Roberto Romei, un muntatge 
de dansa que parteix dels 
poemes de la premi Nobel 
Wislawa Szymborska. Mal·
grat la voluntat poètica, no 
és fàcil connectar amb la 
proposta, molt preocupada 
per transmetre un missatge i 
a la qual falta frescor i auten·
ticitat. Uns defectes que no 
desmereixen en absolut el 
talent de Romei en el domini 
de l’espai i el moviment i el 
carisma de les dues protago·
nistes, amb una actuació que 
va de menys a mes.

Aleix Armengol i Marc 
del Pino, amb un parell 
d’acordions, són els encar·
regats de posar en directe la 
música, una melodia dolça, 
molt adient per al to poètic 
de la proposta. De fet, la 
seva presència a l’escenari 
recorda els espectacles clàs·
sics de flamenc, en els quals 
els ballarins i ballarines 
s’acompanyen de guitarris·
tes i percussionistes. I no 
és estrany, ja que Una del 
montón mescla moviments 
del flamenc amb la dansa 
contemporània i el teatre. 
Llàstima que aquest darrer 
ingredient de la recepta, els 
versos recitats i teatralit·
zats per les protagonistes, 
en lloc de sumar i ajudar·
nos a conèixer l’obra i el 
missatge de Szymborska, 
en dificulten la compren·
sió i entorpeixen, en certa 
mesura, gaudir de la dansa 
sense interrupcions. Tam·
poc hi ajuden Anna Pérez 
i Anna Corredor, molt més 
efectives en el ball i en la 
seva capacitat de seduir 
els espectadors que no pas 
recitant.

El que és ert és que l’es·
pectacle, de poc més d’una 
hora, no demostra la força i 
l’empenta de les seves idees 
fins als darrers vint minuts, 
quan la música i el ball sem·
blen desencallar·se i sortir 
d’un embolic argumental 
i coreogràfic, i l’energia i 
alegria dels moviments i els 
somriures còmplices de les 
protagonistes arriben, per fi, 
a la platea.

‘Una del montón’. Compa-
nyia Una del Montón. Teatre 
Ponent de Granollers. Diven-
dres, 25 de febrer.
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