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La Bosch i Cardellach es posa 
les joies per celebrar els 70 anys
L’exposició ‘Carregat de Romanços!’ mostra l’espectacular Fons Pau Vila

FOTOS: ESTEVE BARNOLA

«Carregat de Romanços!» mostra l'excepcional col·lecció de plecs que va formar Pau Vila

Josep Ache i Maria Marín, comissaris de l'exposició Salvador FRé i Josep Llobet

«Ja m ’ho deia el meu 
pare: Amb gent així es 
fa camí». D’aquesta 
manera, entranyable i 
casolana, Salvador Fité 
va evocar els 70 anys 
de la Fundació Bosch 
i Cardellach, l’entitat 
que des dels seus 
inicis ha vingut a ser 
l’equivalent ciutadà de 
les grans acadèmies.

REDACCIÓ

La celebració de l'efemèride, 
d illuns a la seu de l’en tita t (In
dústria, 18) va culm inar amb la 
inauguració de l’exposició Car
regat de romanços! Plecs de fil 
i canya del llegat Pau Vila a la 
Fundació Bosch i Cardellach. 
Mostra part dels 1 8 .0 00  fulls 
so lts (i no tan sols la xifra n’ in
dica la riquesa) que form en la 
col·lecció, entre romanços, re
ta lladles, ventalls, goigs i les 
més diverses estam pes, del 
segles XVII al XX,

«És el nostre gran tresor», en 
va dir Josep Llobet, director de 
l’entita t. «És prou equiparable 
a la col·lecció de la Biblioteca 
de Catalunya, la més im portant 
a Espanya entre les de propie
ta t pública», va puntualitzar el 
comisari de l’exposició, Josep 
Ache. Però ta l com va desta
car Maria Marin, coordinadora 
i dissenyadora de la mostra, 
«s’ha plantejat pensant en el 
públic popular, que és el que 
va donar vida a aquells plecs», 
amb un muntatge atractiu, 
aclaridor i lúdic.

Precursors de ('audiovisual
Entre e ls llam pants fu lls  de so- 
lats. ombres xinesques, roman
ços en els quals destaquen els 
de «horrorosos asesinatos» o 
les proclames polítiques dels 
segles XIX i XVIII (inclosa do
cumentació original del setge 
de Barcelona al 1714), «s’hi 
pot veure prefigurats els pos
teriors medis audiovisuals o 
llenguatges com el del còmic», 
que va apuntar Josep Ache. 
L’exposició seguirà oberta fins 
l ’octubre.

Però el tema de l’acte era 
la Fundació en sí. L’exposició 
sobre el Llegat Pau Vila, la pri
mera des que al 1979 el va 
m ostrar en públic per primer 
vegada, també va propiciar el 
record dels fundadors.

«En tornar de l’exili, Pau Vila 
va trobar un gran acollim ent a 
la Fundació», va recordar Josep

Llobet. El geògraf, autor de la 
divisió comarcal de Catalunya, 
hi va participar en intensos de
bats sobre urbanisme, i també 
hi va com partir l ’afició per la 
imatgeria popular.

Tal com va evocar Salva
dor Fité. esdevingut un dels 
membres més veterans de la 
Fundació, llavors com ara «for
mava una mena de senat savi, 
m ulticolor i interdesciplinar, en

personalitats i temperaments. 
Divers però entossudit en el 
coneixement, divulgació i pre
servació del nostre patrimoni 
ciutadà i en la defensa de la 
lliberta t de pensament ■

ANTONIO NODAR/ALFONS BORRELL

Una de les fotos intervingudes

El fotògraf 
Antonio Nodar 
a «Art al Suís»

REDACCIÓ

El reconegut fotògraf Anto
nio Nodar protagonitza avui 
(20h) la trobada al cicle «Art 
al Suís» (Indústria, 55), on 
parlarà del seu projecte «From 
portrait to  self-portrait...». Uns 
retrats d ’artis tes que després 
ells mateixos intervenen i en 
fan un nou retrat, creuant fo to
grafia i pintura. Hi col·labora 
l’Elsa Peretti Foundation i el 
Kathmandu Contemporary Arts 
Center.

Avui hi participaran Mariona 
M illà, Tom Carr, Carme Miquel, 
Maite Batalla i Alfons Borrell ■

Feliu Formosa 
presenta «Sala 
de Miralls» a la 
Biblioteca del 
Vapor Badia

REDACCIÓ

A càrrec de Roc Casagran i 
amb la presència de l’autor, Fe
liu Formosa, avui dijous (19 h) 
es presenta a la Biblioteca Mu
nicipal del Vapor Badia l’ú ltim  
poemari d ’aquest escriptor 
sabadellenc, Premi d ’Honor de 
les Lletres Catalanes ■
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