
LA NEVERA

No hi introduïu menjar calent, i si aneu de viatge, 
desconnecteu-la i deixeu-ne les portes obertes.

Eviteu pèrdues de fred: vigileu que la goma del 
contorn de la porta estigui en bon estat i que la 
bombeta de l’interior s’apagui al tancar la 
nevera.

Manteniu la part de darrere de la nevera ben
ventilada, deixeu espai lliure pel damunt, i 
netegeu-la regularment amb un raspall o 
aspiradora.
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Sama Genís mostra la seva trajectòria artística al Museu de l’Art de la Pell

El rastre de la ceràmica
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La ceramista Sama Genís, al Museu de l’Art de la Pell, amb algunes de les peces que hi exposa

L’Escola d’Art de Vic desplega aquests dies els 
treballs dels seus alumnes en diferents espais 
de la ciutat. A l’acabar els estudis, la segona 
edició de Projecte Final/Trajectòria els dóna 

una oportunitat de fer el salt cap al món pro-
fessional. La ceramista Sama Genís inaugura 
aquest divendres al Museu de l’Art de la Pell 
la més àmplia d’aquestes exposicions. 

Vic

Jordi Vilarrodà

En qualsevol producte, la 
traçabilitat permet seguir tot 
el recorregut que va des de la 
matèria primera fins al resul-
tat final. A l’exposició “Tra-
çabilitats”, la ceramista Sama 
Genís aplica el concepte al 
seu treball: ensenya la peça 
i el procés, presenta el que 
és ara i el camí que ha seguit 
per arribar-hi. La mostra s’in-
augura aquest divendres a 
les 8 del vespre al Museu de 
l’Art de la Pell, i ocupa uns 
1.000 metres quadrats a la 
segona planta.

“Traçabilitats” parteix del 
fet que el fang i la ceràmica 
“es poden treballar d’una 
manera molt contemporà-
nia”, diu Sama Genís. Aques-
ta idea, rebuda dels seus 
mestres a l’Escola d’Art de 
Vic, la porta més enllà: Sama 
Genís és una exploradora de 
nous camins: “Disfruto amb 
la recerca i l’experimenta-
ció, provant coses”, explica. 
L’exposició n’és un bon 
exemple. En l’aspecte formal, 
amb peces que van des de 
les variants de les formes 
tradicionals fins als murals 
o les instal·lacions al terra. 
En l’aspecte tècnic, utilitzant 
qualsevol material que sigui 
susceptible de ser banyat en 
ceràmica, buscant el límit de 
resistències i textures. I en 
l’aspecte conceptual, reapro-
fitant materials de rebuig del 
mateix taller que Sama Genís 
converteix en peces. 

L’espectador farà un 
recorregut per l’obra feta, 
els treballs més antics i els 
més recents, però també 

podrà veure la cuina de Sama 
Genís: una part de l’exposició 
mostra les eines, els fangs, 
els colors... l’alquímia del 
ceramista, traslladada del 
taller a un dels àmbits de 
l’exposició. “A vegades és tan 
important el llarg recorregut  
com el resultat”, diu l’artista. 

Un audiovisual, concebut 
més com a peça de videoart 
que com a documental, tanca 
una exposició poc habitual 
per quantitat i varietat de 
registres. A partir d’aquí 
comença el camí de debò, el 
de Sama Genís fora de l’Es-
cola d’Art de Vic, on primer 

va estudiar Arts Aplicades 
al Mur –pintura– i després 
el Grau Mitjà i Superior de 
Ceràmica. L’exposició “Tra-
çabilitats” s’inaugura aquest 
divendres a les 8 del vespre i 
es podrà visitar al Museu de 
l’Art de la Pell fins al dia 15 
de setembre. 

El SopArt de 
Taradell retrà 
homenatge a 
Manel Gausa

Taradell

J.V. 

L’actor de teatre, director 
i fotògraf Manuel Gausa 
serà el personatge home-
natjat al SopArt de Taradell, 
que organitza el col·lectiu 
Encenalls i que tindrà lloc el 
proper dia 1 de juny a l’espai 
Terra Endins. Cada any, en 
el decurs d’aquest acte que 
barreja gastronomia i cultu-
ra, es fa un reconeixement 
a una personalitat d’aquest 
àmbit i enguany s’ha escollit 
Manel Gausa, resident des 
de fa anys a Taradell, “que no 
ha tingut encara la valoració 
que mereix”, segons David 
Sala, un dels membres d’En-
cenalls Associació Cultural.

El SopArt gira també 
entorn d’un tema, que 
enguany és el personatge de 
Perot Rocaguinarda i, per 
extensió, el bandolerisme 
català al segle XVII. En el 
curs del sopar s’interpretarà 
el Romanço del Perot Roca-
guinarda, a càrrec dels actors 
David Sala, Carles Fàbregas 
i Maria Garcia, acompanyats 
musicalment per Lourdes 
Pavia a la guitarra. Pavia 
també actuarà posterior-
ment, en un concert en què 
estarà acompanyada pel 
pianista Albert Gormezano i 
Guillem Prat, del grup Tam 
Tam Gospel. S’exposaran els 
dibuixos d’un còmic fet per 
Oriol Garcia sobre el bando-
ler. Els artistes del col·lectiu 
Encenalls han creat obres 
per al SopArt, que seran sor-
tejades entre els assistents. 
Totes les obres són reprodu-
ïdes també en un llibre que 
s’entregarà als comensals. 
Les inscripcions al SopArt, 
al preu de 21 euros, es poden 
formalitzar a la Llibreria 
Martina de Vic o als matei-
xos membres d’Encenalls.

Llibre de Modest 
Moreno sobre les 
campanes de Ripoll

Ripoll L’organista ripollès 
Modest Moreno presentarà 
aquest diumenge el llibre 
que porta per títol Les cam-
panes del Reial Monestir de 
Santa Maria de Ripoll. Una 
aproximació musical. L’acte 
es farà diumenge a les 12 del 
migdia al claustre del mones-
tir de Ripoll. La presentació 
anirà a càrrec del filòleg i 
poeta ripollès Ramon Ala-
bau. En el decurs del mateix 
acte es podran escoltar els 
principals tocs de les campa-
nes ripolleses.

Recorregut artístic per Vic
Vic

J.V.

“Traçabilitat” és una de les 
propostes de Projecte Final/
Trajectòria, que aquests dies 
permet fer un recorregut 
artístic per Vic de la mà dels 
alumnes de l’Escola d’Art i 

Superior de Disseny que han 
acabat els seus estudis. Al 
Temple Romà, fins al dia 2 de 
juny, es pot veure la pintura 
de Neus Martí, i a l’ACVic 
–el Centre d’Arts Contempo-
rànies– hi ha l’obra pictòrica 
de Laura Betriu. L’Alber-
gueria mostra fins al dia 16 

de juny les creacions escul-
tòriques de Ferran Vives, i 
cinc aparadors comercials 
del carrer de la Riera, les 
instal·lacions de les dissenya-
dores Bet Parramon i Belén 
Atienza, que tenen l’objectiu 
de donar nova vida a les boti-
gues buides.


