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Moià tanca el 
festival amb 
òpera barroca i 
l’arxiduc Carles
Moià L’església de l’Escola 
Pia va acollir dissabte el 
darrer concert de música 
del 31è Festival Internacio-
nal Francesc Viñas, amb el 
títol genèric de L’òpera de 
la cort visita Moià. Els can-
tants Laura Crespo (sopra-
no), Baltasar Fonts (tenor), 
i Magí Cuberta (baríton), 
acompanyats pel grup 
Sons d’Art, format per tres 
violins i un violoncel, van 
interpretar amb precisió 
la fanfàrria d’entrada de 
Haendel i obres de Scar-
latti, Caldara, Giovanni B. 
Fasolo, Francesco Durango 
i Giulio Caccini. Músics, 
cantants i acompanyants 
del seguici reial, tots ana-
ven vestits d’època tal com 
s’escau a primeries del 
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segle XVIII. Els intèrprets 
van estar a l’alçada de la vet-
llada i cantants i músics van 
oferir un concert de poc més 
d’una hora de durada. Tot-
hora van estar acompanyats 

pel Grup de Recreació Histò-
rica fent referència al 1714, i 
així es va iniciar la vesprada 
amb l’arribada de l’arxiduc 
Carles d’Àustria acompanyat 
de la seva esposa, Elisabeth 

de Brunswick, que va seure 
en el seus trons respectius 
presidint el concert que 
s’oferia, a la vegada que 
els acompanyants, soldats, 
músics i dames de la Cort 

feien els honors al preten-
dent de la corona d’Espanya 
i resident a Barcelona des de 
l’any 1705. A la fotografia, 
un moment de la represen-
tació. 

Runes celtes, convertides en escultures

Sant Joan de les Abadesses

J,V.

Les runes –a mig camí entre la lletra i el símbol– van ser l’alfabet dels pobles 
celtes i escandinaus, en alguns casos fins a l’edat mitjana. L’escultor Emili 
Armengol (Barcelona, 1943) les ha reinterpretades en una sèrie de 24 escul-
tures que des de divendres es poden veure exposades a l’Espai Art Abadia de 
Sant Joan. Sota el títol de “Les tres dimensions de les runes”, s’hi podran veure 
fins al dia 19 d’octubre. Les escultures són, segons el mateix artista, “el resul-
tat de portar uns símbols gràfics, plans, a l’espai, donant-los volum”. Cada runa 
era no tan sols una part de l’alfabet, sinó un concepte i un significat, que es 
detallen a l’exposició, i que van des de l’èxit a la mort, la protecció o el canvi. 
L’escultor utilitza planxes de bronze, acer inoxidable i acer patinable per crear 
aquestes formes, “amb la complicitat del material, al que a vegades permeto 
dir-hi l’última paraula”, explica. A la fotografia, Emili Armengol, divendres a 
l’Espai Art Abadia. 
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Del WhatsApp fins a la sala d’exposicions

Manlleu

J.V.

Durant l’estiu, el col·lectiu d’art osonenc Morir de Frío ha compartit paraules 
i imatges en un grup de WhatsApp. Tot aquest material s’ha convertit en l’ex-
posició “Pau i rancor”, que dissabte s’inaugurava a l’espai de Can Patalarga de 
Manlleu, on es podrà visitar fins al dia 28 de setembre. “És una acumulació de 
documents, la materialització d’arxius digitals”, explicava Anna Dot, membre 
del col·lectiu. Gairebé com si fos el menjador d’una casa, “un lloc de confort i 
celebració de la vida rutinària” (a la fotografia), les imatges passades a paper 
fotogràfic reposen desordenadament sobre una taula, i de fons, una veu en off 
recita els missatges que es passaven. Damunt d’un plat, al costat del televisor, 
el mòbil, “l’eina que ens ha permès aquests processos de comunicació vital”. 
Pau i rancor era el nom del grup de WhatsApp creat per Morir de Frío, col-
lectiu que a més d’Anna Dot està integrat per Alba Vilamala, Blai Marginedas, 
Palma Lombardo i Raquel Vila. 
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Enric Pladevall 
exposa a Barcelona
Vic L’escultor vigatà Enric 
Pladevall ha inaugurat a la 
galeria Ignacio de Lasaletta 
de Barcelona una exposició 
amb les seves darreres obres, 
en materials diversos que es 
podrà veure durant els mesos 
de setembre i octubre. 

Ignasi Arumí i Pau 
Uriel, en un llibre
Vic L’ACVic, Centre d’Arts 
Contemporànies, acull 
aquest dimarts a 2/4 de 8 
del vespre la presentació del 
llibre Boira baixa, fruit de 
la col·laboració entre Ignasi 
Arumí, autor dels textos, i 
Pau Uriel, dels dibuixos.

El Festival Hoteler   
es presenta dimecres
Vic L’actuació del grup fran-
cès The Feeling of Love a la 
Jazz Cava, aquest dimecres a 
les 11 de la nit, servirà com 
a tret de sortida del Festival 
Hoteler 2014, que tindrà lloc 
a Vic coincidint amb el Mer-
cat de Música Viva. 

Lluís Soler debuta 
com a director
Manlleu L’actor manlleuenc 
Lluís Soler debutarà com a 
director de teatre el proper 
dia 17 de setembre, amb l’es-
trena a la Sala Muntaner de 
Barcelona de l’obra Think, de 
David Lodge, amb Àlex Casa-
novas i Mercè Pons. 

Els 6 Teatres Amics 
produiran una obra
Vic Els sis teatres municipals 
catalans associats a Teatres 
Amics, entre ells L’Atlàntida 
de Vic, produeixen conjun-
tament Vilafranca, una obra 
escrita i dirigida per Jordi 
Casanovas que s’estrenarà el 
gener del 2015.


