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CULTURES 

n tapís gegant penjarà
durant una setmana
de la façana principal
de l’Escola l’Espill de

Manresa si ni el vent ni la pluja
avorten el propòsit. El mosaic que
es va mostrar ahir a la tarda al pati
culmina el treball de creació ar-
tística fet el darrer trimestre pels
dos-cents trenta alumnes del cen-
tre en el marc d’un projecte que
impulsen ACVIC Centre d’Arts
Contemporànies i el Centre de
Recursos Pedagògics d’Osona.

Estrelles platejades, pilotes de
tennis sucades en pintura, teixits
retallats, matèria orgànica, ma-
lles... Elements diversos han servit
durant tres mesos per construir un
gran mural de creació col·lectiva
amb una única condició prèvia per
als vint-i-set centres participants:
elaborar amb total llibertat a par-
tir del concepte de xarxa. «S’ha fet
un treball plàstic en què l’impor-
tant era el procés», va explicar
Laia Ramos, coordinadora de pro-
jectes d’Idensitat.

Art i Escola va néixer ara fa tres
anys i en les dues primeres edi-
cions va tenir la presència de 22 es-
coles, principalment de la comar-
ca d’Osona. Enguany, però, la
suma ha incrementat de cinc
col·legis més, un dels quals El Vi-
nyet de Solsona, l’assessora del
qual ha estat Marta Ricard.

Des del primer moment, cada
centre va treballar pel seu comp-
te, però en l’horitzó hi ha dues da-
tes que donaran sentit a la vocació
global del projecte: els dies 29 i 30
d’abril es duran a terme les pre-
sentacions a l’Aula Magna de la
Universitat de Vic, i el 15 de maig
s’inaugurarà l’exposició al centre
d’art contemporani amb tots els
treballs realitzats.

Des de l’Espill es va decidir cre-
ar una xarxa de relacions entre
alumnes de diferents cursos. Els es-

colars de 6è de primària exerceixen
durant el curs de padrins de lectura
dels de 1r, un vincle que s’ha re-
forçat gràcies a Art i Escola i que
s’ha traduït en la realització d’un
teixit dins del qual els més petits
han expressat amb paraules què
significa per a ells el lligam amb els
més grans.

El mateix esquema s’ha donat
amb P5 i 5è de primària, amb un
simbiosi de personatges de contes
com a eix de treball. Nens i nenes
de 4t es van ajuntar amb els de ma-

ternal per elaborar una peça d’art
basada en l’experimentació i el
gaudi. El cel com un lloc on s’es-
tableixen xarxes és l’argument del
qual van partir P3 i 3r de primària.
Per la seva part, els de 2n i P4 van
treballar el concepte d’espai. La
suma dels quadres confeccionats
i un rètol a talla de predel·la amb
el lema «Teixint relacions», fruit de
l’habilitat d’un grup de mares i pa-
res,  es va produir ahir per primer
cop i va provocar admiració entre
infants i adults al pati de l’escola.
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L’Espill fa de l’art un treball col·lectiu

EL REPORTATGE

TONI MATA I RIU | MANRESA 

L’escola manresana va penjar ahir a la façana un gran tapís resultant de la feina duta a terme
aquest trimestre en el marc d’un projecte que porta el procés de creació artística als centres


Gironella acollirà aquest cap de
setmana la 24a edició de la Mo-
guda del Berguedà, un certamen
musical que dóna visibilitat a la
rica gamma de grups i artistes de
la comarca. La iniciativa està or-
ganitzada pel Servei Comarcal de
Joventut del Consell Comarcal del
Berguedà. L’entrada als concerts té
un cos de tres euros.

La primera tongada d’actua-
cions es podrà viure divendres a La
Font del Balç –en terme de Cas-
serres però a tocar de Gironella– a
partir de les 23.30 h. Successiva-
ment, pujaran a l’escenari DJ Ku-
tal, DJ Tor, Sadio Ba Fane, Fran van
Noy, DJ Weah, Milo i Algreen.
L’endemà dissabte, Koloraines ac-
tuarà a les 6 de la tarda a la plaça
de l’Estació. La festa nocturna tin-
drà lloc al Local del Blat a partir de
les 20.30 h, amb Peces Volàtils, Sin
na de na, Toni Romero, Clinika So-
cial, Atzar, De tu a tu i Vintage (Ber-
ga), Set vetes i Made in Hell (Puig-
reig), Prohibit el pas, PLP Alive!,
Hard Buds, The Malakian Tones i
Carbònic Man (Gironella), Grapat
(Olvan), Monsieur le pudrit (Cas-
serres) i Vastard’s (Guardiola de
Berguedà).
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El certamen tindrà lloc
aquest cap de setmana en
diferents escenaris de la
localitat de Gironella



La Moguda del
Berguedà arriba
als 24 anys amb
una vintena de
grups de música

La mostra «Víkings», que acull
des d’avui i fins al 28 de setembre
el Museu Marítim de Barcelona,
tracta en gairebé mig miler d’ob-
jectes originals la història, cos-
tums i cultura víkings, i desmenteix
mites com el seu caràcter violent
o que els seus cascos portessin ba-
nyes. La sotsdirectora del centre,
Elvira Mata, va explicar ahir que
l’exposició mostra, a través de vuit
àmbits, els trets fonamentals d’a-
questa cultura dels homes del
nord d’Europa, des dels inicis al se-
gle VIII fins al seu declivi, al XII.

Però aquesta no és una exposi-
ció qualsevol, ja que els continguts
que s’exhibeixen a les seixanta vi-
trines que ocupa la mostra van
prenent forma amb els nombrosos
elements interactius i produc-
cions multimèdia que en fan una
activitat per a tots els públics, so-

bretot el familiar. «Pretenem des-
mitificar alguns aspectes de la
cultura víking, com pensar en ells
com una societat agressiva i vio-
lenta, o pensar que els cascos que
portaven tenien banyes, cosa que
no és veritat», va comentar Maria
Jansén, directora del Museu d’His-
tòria de Suècia.

El públic descobrirà 482 objec-
tes, dels quals una vintena són
reproduccions i la resta  originals
o únics, transportats expressa-
ment des del museu suec i expo-
sats en ocasions privilegiades fora
del territori escandinau. Una de les
peces més impactants de l’expo-
sició és la reconstrucció a mida real
del vaixell víking Gokstad, que
s’ha utilitzat com a cambra fune-
rària i contenia, entre altres ob-
jectes, tres vaixells més petits. La
mostra es va estrenar el 2012 i iti-
nera arreu del món.
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El Museu Marítim explica a
Barcelona la història víking
amb un total de 480 objectes

El mosaic elaborat a partir dels treballs de creació artística dels alumnes de l’Espill
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UN TEXT DE GUILLEM CLUA NO
ESTRENAT A CATALUNYA. El
director surienc Josep Sala (a la
imatge, ahir) va quedar fascinat per
Marburg, una obra del guionista i
dramaturg de Smiley quan es va
estrenar a la sala petita del TNC, el
2010. I a la biblioteca de l’Institut
del Teatre va trobar un nou text de
Clua (Barcelona, 1973), Gust de
cendra, una reflexió sobre la política,
la religió, la fe a través de tres nord-
americans i dos palestins a
Jerusalem. L’obra, com a projecte de
carrera, es va veure a Súria, Vic i
Granollers el 2012. Dijous s’estrena
a la Sala Petita del Kursaal (21h)
amb entre d’altres, el també surienc
Roc Esquius en el repartiment. -S.P.



El surienc Josep
Sala porta «Gust
de cendra» a
Manresa abans
d’instal·lar-se a
la Muntaner
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