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ple segle XXI, a pocs se’ls
escapa l’abast i el poder
d’Anna Wintour, l’editora

de l’edició nord-americana de la
revista Vogue. Però potser queda
més amagada la qui va ser la seva
precursora, el model, la dona qui
va desmarcar la moda de la frivo-
litat, cercant un model humà, pro-
per però que alhora fes somiar, un
paper que va desenvolupar la fas-
cinant i interessant Diana Vree-
land. En versió teatralitzada arri-
bava la vida de Vreeland, en doble
funció a la sala petita del teatre Kur-
saal de Manresa i encetant el Toc
de Prop, de la mà de l’excel·lent
Carme Elias. El text, Al galop, el sig-
nen Mark Hampton i Mary Louise
Wilson.

Al galop situa l’espectador a l’a-
partament de Diana Vreeland,
quatre mesos després del seu ful-
minant acomiadament de la tot-
poderosa revista Vogue. Vreeland
ha tornat d’unes llargues vacances
que l’han portat per Londres, Milà,
Madrid i Paris. La qui va ser una de
les icones de la moda organitza un
sopar per trobar finançament per
tirar endavant un projecte i els
preparatius la porten a una con-
versa distesa amb el públic. Un
monòleg en el qual Vreeland/Elias
intercala vivències, records, his-
tòria i pensaments íntims que de-
fineixen una dona lluitadora, for-
ta, a la qual cap esquerda ni cap
imprevist van fer trontollar la con-
vicció, la seguretat i la ferma deci-
sió (tot i les llàgrimes) de tirar
sempre endavant, de no defallir.

Diana Vreeland ja no és la senyo-
ra editora en cap de Vogue però
ella mostra i demostra que és més,
molt més. 

L’aposta escènica d’aquest bio-
pic teatral recrea amb minuciós en-
cert l’entorn, l’espai i el definit
perfil de la protagonista. Tot i els
constants flashbacks, la història
arriba amb nitidesa a l’espectador;
els grans trets i els petits detalls
juguen amb encert de bracet de
la bona mestra de cerimònies que
esdevé l’actriu Carme Elias; no es
pot assegurar el mimetisme del
personatge, però sí que la inter-
pretació aporta llum per al co-
neixement clar, contundent i amb
cert regust de fascinació de la pro-
tagonista. La funció de dijous al
vespre, però, es va veure enterbo-
lida per certs moments de des-
concert i embarbussaments d’E-
lias, que no van arribar a deslluir
el seu paper però que van evitar
que el brodés.
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AMB REGUST DE FASCINACIÓ
Elias, bona mestra de cerimònies, fica l’espectador en la
pell de la icona de la moda Diana Wreeland. Alguns
embarbussaments van evitar, dijous, que brodés el paper
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rt de quilòmetre zero.
«Si aquest concepte
existeix amb les fruites
i les verdures perquè

no es pot aplicar a una cosa tan im-
portant com l’art?». Aquesta és la
reflexió que fa Jaume Fornells,
membre del Cercle Artístic de
Manresa, que juntament amb el
seu fill Josep Fornells i la seva
dona, Neus Uró, cedeixen el jardí
de casa seva, a Pineda de Bages,
perquè hi puguin exposar artistes
de la comarca. Aquest cap de set-
mana, avui i demà, ho farà el pin-
tor manresà Joaquim Falcó.

Amb aquesta iniciativa que han
anomenat Art al jardí, la família
manresana vol «difondre l’obra
d’artistes de la zona i oferir-los un
espai on poder exposar». La pro-
posta no té cap finalitat econòmi-
ca, senzillament vol ser un punt de
trobada entre artistes, col·leccio-
nistes i aficionats que compartei-
xen la seva passió per la pintura i
altres disciplines artístiques. Josep
Fornells, que ha heretat la passió
per l’art dels seus pares, és l’en-
carregat de gestionar aquesta pe-
culiar iniciativa, poc habitual a
casa nostra. «Primer ho volíem
obrir només a les amistats i al final
ho hem fet a tots els amants de
l’art», assegura.

D’aquesta manera, el jardí de la
casa Fornells-Uró es convertirà,
durant dos dies, en una galeria
d’art a l’aire lliure. Falcó hi mostrarà
una trentena d’obres, algunes de
catalogades, de diferents temàti-
ques, mides i tècniques. El pintor

manresà, que d’aquí a dues set-
manes exposa a Xangai i el de-
sembre a París i a Miami, creu que
«s’han de buscar noves formes
d’ensenyar l’art perquè a les gale-
ries la gent no hi va i moltes estan
tancant». Considera que aquesta
iniciativa és una manera «més lú-
dica i informal de veure una ex-
posició. A més, l’art queda molt
ben integrat amb la natura». En
aquest sentit, Jaume Fornells hi
afegeix que poder exposar a l’aire
lliure és un privilegi perquè «no cal
posar focus als quadres, es veuen
amb la llum natural, amb el focus
més maco, que és el sol».

Aquesta és, de moment, l’única

mostra del pintor manresà que
es podrà veure enguany a la co-
marca. De fet, puntualitza Falcó,
«aquí no hi ha cap galeria comer-
cial».  L’exposició d’aquest cap de 
setmana és un compendi d’obres

característiques de l’estil de Falcó,
que han triat conjuntament l’artista
i els amfitrions de la mostra. Entre
les temàtiques dels quadres que
quedaran repartits per tot el jardí
de la casa de Pineda hi ha instru-
ments musicals, flors, motius cu-
linaris o imatges d’indrets com
Nova York i Cadaqués, tots amb
l’inconfusible estil colorista de la
marca Falcó.

Aquesta serà la segona d’una sè-
rie de mostres d’art de diferents ar-
tistes de renom de la comarca del
Bages. L’experiència Art al jardí ja
va viure una prova de foc el se-
tembre passat, quan la casa va
acollir una exposició de l’artista

santjoanenc Lluís Puiggròs. La
resposta va ser tan bona, en un cap
de setmana hi van passar unes
dues-centes persones, que la pro-
posta s’ha consolidat i per Nadal ja
tenen prevista una nova mostra. En
aquest cas, el protagonista serà el
pintor manresà Jaume Casacu-
berta. 

L’exposició de Joaquim Falcó
es pot visitar, entre avui i demà, de
2/4 d’11 del matí a les 2 del migdia
i a la tarda, de 4 a 7, al jardí de la
casa Fornells-Uró, a la carretera de
Santpedor, número 5, de Pineda de
Bages. Respectant certa privacitat,
la família obre les portes de casa
seva als amants de l’art.
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Un jardí privat obert als artistes

EL REPORTATGE

Queralt Casals
MANRESA

La família Fornells-Uró acull aquest cap de setmana, al seu domicili particular, una exposició del pintor Joaquim Falcó
Una trentena d’obres de l’artista manresà es podran veure a Pineda de Bages en una proposta inèdita a casa nostra



Jaume Fornells, Joaquim Falcó i Josep Fornells al jardí amb dues de les obres que s’exposen

MIREIA ARSO

La passió per l’art de la famí-
lia Fornells-Uró ve de lluny i

es porta als gens. El pare de Jaume
Fornells i avi de Josep Fornells era
sastre i un gran amant de l’art i la
pintura. Admirador de Salvador
Dalí, va aprofitar la seva professió
per aproximar-se a l’artista i va
confeccionar una jaqueta, que va
regalar al pintor surrealista. Li va
agradar tant que es va posar en
contacte amb ell perquè li fes al-
tres peces de roba, que Fornells i la
seva dona li van portar personal-
ment a casa seva. La família man-
resana conserva diversos retalls de
premsa on surt l’artista emporda-
nès lluint la jaqueta de firma man-
resana en diferents ocasions. D’al-
tra banda, els Fornells també te-
nen un parentesc amb el pintor Eli-
seo Meifren, que va viure una tem-
porada a Manresa. 
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Una jaqueta de Dalí
de firma manresana

Joaquim Falcó exposarà una
trentena d’obres, algunes de
catalogades, de diferents
temes, mides i tècniques 

El pintor Lluís Puiggròs ja hi
va exposar el setembre i per
Nadal és previst que ho faci
l’artista Jaume Casacuberta


