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NOU9 CULTURA EL 23

La família Feliu dóna una 
escultura de Sant Sebastià, de 
Marés, a la parròquia de Parets
L’escultor va desestimar col·locar la peça en el seu moment perquè no s’adeia amb l’estil del temple

Parets del Vallès

Teresa Terradas

Els descendents de la famí-
lia de Josep Feliu Prats, 
de Parets del Vallès, han 
donat a la parròquia del 
municipi una escultura de 
Sant Sebastià, que havia 
fet l’artista Frederic Marés, 
i que no havia estat mai 
presentada ni exposada al 
públic. Aquests dies, la talla 
es pot veure a l’altar de Sant 
Sebastià de l’església, i pos-
teriorment es traslladarà al 
despatx rectoral. Aquesta 
donació ha estat possible 
gràcies a les gestions i a la 
bona entesa del rector de la 
parròquia, mossèn Xavier 
Farrés, amb els descendents 
de la família. 

Una de les característiques 
principals de l’església de 
Sant Esteve, explica el rector, 
és que tota l’obra escultòrica 
està realitzada íntegrament 
per Frederic Marés. Actu-
alment encara queden vuit 
escultures, a més del con-
junt de la Pietat, un retaule 
d’alabastre, diversos capitells 
interiors i dues portalades. 
Aquesta figura de Sant 
Sebastià és la primera que va 
fer Marés, “però amb un estil 
molt estrany tenint en comp-
te la línia de la seva obra. 
Era una figura molt més 
abarrocada i amb moviment, 

L’escultura de Sant Sebastià feta per Frederic Marés, d’un estil molt abarrocat, es pot visitar aquests dies a l’altar del sant

cosa que desentonava molt 
amb l’estil del temple neoro-
mànic”, ha explicat mossèn 
Farrés. El mateix Marés la va 
desestimar i la va substituir 
per l’actual, amb un aspecte 
molt més rígid i hieràtic. 

La primera figura de Sant 
Sebastià, doncs, se la va que-
dar la família Feliu. L’empre-
sari tèxtil Josep Feliu Prats 
va ser el que va encarregar i 
pagar la construcció de l’es-
glésia després que quedés 
totalment destruïda per la 
Guerra Civil. El nou temple 
es va aixecar a partir d’un 
absis romànic que va quedar 
dempeus. La construcció es 
va encarregar a l’arquitecte 
Francesc Folguera, el mateix 
que va construir el mones-
tir de Montserrat i un dels 
principals representants de 
l’arquitectura noucentista; 
tots els elements escultòrics 
a Frederic Marés, i les pintu-
res a Josep Obiols. “Eren els 
millors de l’època”, afirma el 
rector.

Aquesta figura de Sant 
Sebastià és una talla de fus-
ta poc policromada de dos 
metres d’alçada. “De moment 
es pot veure a l’església, però 
tampoc volem que es conver-
teixi en un museu, perquè ja 
hi ha el Sant Sebastià de sem-
pre”. Per això, d’aquí a uns 
dies es traslladarà al despatx 
rectoral.

La parròquia recupera la creu processional gòtica

Parets del Vallès

La parròquia de Parets també ha recuperat la creu processio-
nal de l’època gòtica, que havia estat desmembrada per poder-
la amagar durant la Guerra Civil. La creu és de plata daurada 
i data d’entre final del segle XV o principi del XVI. Després 
d’haver recuperat totes les peces i de dos anys de restauració, 
es va beneir l’octubre passat. El desembre va presidir les cele-
bracions de Nadal i del seu patró, Sant Esteve.

‘Los Mácbez’ 
s’acomiada dels 
escenaris, dissabte al 
teatre de Granollers
Granollers

Los Mácbez, l’últim gran 
projecte del director Andrés 
Lima, s’acomiada aquest dis-
sabte dels escenaris amb la 
representació que farà a les 9 
del vespre al Teatre Auditori 
de Granollers, després d’ha-
ver recorregut una quarante-
na de teatres d’arreu de l’Es-
tat espanyol. Entre els seus 
intèrprets hi ha alguns dels 
noms més coneguts de l’esce-
na actual com Carmen Machi 
o Javier Gutiérrez. L’obra és 
una adaptació del dramaturg 
Juan Cavestany, molt perso-
nal i contemporània, sobre 
un dels textos clàssics més 
coneguts de Shakespeare, 
Macbeth, fruit de la copro-
ducció de diverses empreses. 
D’altra banda, diumenge a 
les 12 del migdia i a les 6 de 
la tarda es faran dues funci-
ons de Tripula, de la compa-
nyia Farrés Brothers. És un 
espectacle familiar en què 
es convida els espectadors 
a fer un viatge en globus 
aerostàtic pels racons més 
inexplorats de la imaginació. 
La funció transcorre dins un 
d’aquests globus.

Artristras porta ‘Els 
petits més grans’ al 
Teatre de la Garriga

La Garriga

La companyia Artristras 
actuarà aquest diumenge a 
2/4 de 12 del migdia al Tea-
tre de la Garriga per presen-
tar l’espectacle Els petits més 
grans, adreçat a infants de 3 
a 8 anys. A través de titelles, 
personatges animats i dos 
actors (Quique Alcàntara 
i Jordina Font), el muntat-
ge del grup garriguenc vol 
donar a conèixer el món dels 
insectes i la seva relació amb 
el medi que els envolta. A 
través de diverses narracions 
curtes, l’obra incideix en la 
necessitat de convivència i 
respecte entre aquests ani-
mals i les persones. 

El Cineclub 
de Granollers 
projecta la 
premiada ‘Loreak’
Granollers

El Cineclub de l’Associació 
Cultural de Granollers pro-
jectarà aquest divendres i 
diumenge Loreak, pel·lícula 
dirigida per José María Goe-
naga i Jon Garaño, que acaba 
de guanyar el Premi Sant 
Jordi de Cinematografia i 
que opta a dos premis Goya. 
Les projeccions es faran al 
Centre Cultural divendres a 
les 7 de la tarda i a les 10 del 
vespre, i diumenge a les 7.


