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Mor l’escultor 
taradellenc Josep 
Ricart i Maimir

Josep Ricart, a l’esquerra, en la inauguració del monument al metge rural

Ta ra d el 1/Barcelona

La ¡a M ira lp e ix

L’escultor taradellenc Josep 
Ricart i Maimir va morir 
aquest diumenge ais 94 anys 
a Barcelona, on residia des 
de feia anys tot i que no va 
deixar d’estar mai vinculat al 
poblé natal. De fet, a molts 
indrets del poblé s’hi pot veu- 
re una empremta de Ricart, 
ja que gran part deis monu- 
ments, escultures o monólits 
taradellencs són obra seva.
En destaca el monument 
de l’Atlántida, construid 
l’any 1978 en homenatge al 
poema de Jacint Verdaguer, 
que es pot veure a l’entrada 
del poblé per Sant Miquel 
de Balenyá. També són obra 
seva el monólit a Francesc 
Camprodon (1967), el monu
ment Exaltado a la vida i la 
pan i els monuments a Pau 
Casals, a la pagesia, a les 
victimes de la Guerra Civil, a

Joan Vilacís, al metge rural, 
a l’expedició a l’Everest 
(1985), a Antoni Sors (1994) 
o la T (escultura alTegórica 
aTaradell), entre d’altres. 
També va fer imatges de la 
capella de Santa Liúda, i de 
les del Roser i de Santa Maria 
de la Cabeza, a l’església de 
Sant Genis.

Ricart i Maimir va néixer 
a la casa de Can Mirambell, 
a la plaga de Santa Liúda 
de Taradell, el 6 de juny 
de 1925. De ben petit ja va 
demostrar la seva vocadó 
artística i ais 12 anys va 
entrar a treballar al taller 
d’escultura del mestre Pere 
Martí a Vic. Va estudiar a 
Pescóla de Belles Arts de 
Sant Jordi a Barcelona. Va 
compaginar la docencia com 
a professor de la Facultat de 
Belles Arts amb el seu taller. 
Entre la seva obra més reco- 
neguda hi ha el monument a 
l’Home del Mar, a Torrevella,

que li va valer el Premi Naci
onal l’any 1962. També és 
autor del monument a l’Esta- 
tut de Catalunya del parador 
de Sau. L’obra de Ricart es 
caraderitzava peí simbo-

lisme. Amb unes creadons 
molt humanes, era un artista 
compromés amb les reivin- 
dicacions socials i, de fet, es 
definia com “un artista social 
del poblé”.

Parlant d’autors des de la reclusió
La Fundació Martí i Pol proposa un cicle de xerrades sobre escriptors

Roda de Ter

J.V.

La Fundació Miquel Martí i 
Pol, amb seu a Roda de Ter, 
posa en marxa aquest dilluns 
una nova iniciativa litera
ria adaptada ais moments 
aduals. Es tracta del primer 
Cicle de Confinament sobre 
Autors i Autores, en qué cada

dia un especialista fará una 
xerrada sobre un escriptor. 
Les intervencions tindran 
una durada de 10 minuts 
que es podran seguir a través 
de les xarxes socials de la 
mateixa institució (Twitter i 
Instagram).

La primera intervenció 
será aquest dilluns, a carree 
del filóleg i professor Pep

Paré, que parlará del poeta 
Lluís Solá. Dimarts será la 
bibliotecária i poeta Núria 
Armengol qui es referirá 
a Pobra de Víctor Sunyol; 
dimecres, el poeta Jaume 
Coll analitzará la figura 
Segimon Serrallonga i dijous, 
la directora de la fundació, 
Montse Caralt, parlará sobre 
Miquel Martí i Pol. Per a la

Lluís Solá será el primer autor tractat

setmana vinent hi ha pre
vistes sessions sobre Maria 
Ángels Anglada, Najat el 
Hachmi i Josep Grau.

La Violeta fa un 
micromecenatge 
per representar 
‘Can^ó d’amor 
i de guerra’

Centelles

Josep Paré

La Societat Coral la Violeta 
prepara el seu nou projecte 
musical: la posada en escena, 
en format concert, de la sar- 
suela catalana Carneó d’amor 
i de guerra, del compositor 
valenciá Rafael Martínez 
i Valls, amb text de Lluís 
Capdevila i Víctor Mora.
En tractar-se d’una obra de 
més envergadura, la coral ha 
engegat una campanya de 
micromecenatge, a través de 
la plataforma Verkami, per 
afrontar els costos de la pro
dúcelo. L’objectiu és recaptar 
uns 2.000 euros, com diu 
el director de la coral, Pere 
Mas. “Els diners han de 
servir per assumir el cost 
deis músics i de la direcció, 
i finangar la mateixa campa
nya de micromecenatge i les 
recompenses, que serán molt 
variades”. Algunes perme- 
tran ais espectadors gaudir 
del recital “d’una manera 
molt especial”. Si s’aconse- 
gueix superar aquesta xifra, 
l’excedent económic es 
destinará al proper projecte 
de la coral, que es proposa 
contractar un compositor per 
produir “una obra original”.

L’estrena de Cangó d’amor i 
de guerra estava prevista per 
al 16 de maig, pero s’haurá 
d’ajornar. Comptará amb 
la col-laborado de la coral 
Cerviá de Torelló, el Cor Jove 
Cantus Firmus de Centelles, 
una petita orquestra pro- 
fessional i l’Esbart del Pi de 
Centelles, sota la direcció de 
Lidia Clua.

Alumnes de tot el Ripollés van cantar des 
deis balcons de casa la nova cangó del grup 
ripollés Els Superherois, de la companyia Pop 
per Xics, Anem d’excursió, que s’ha estrenat 
abans del que estava previst per animar els 
dies de confinament. La cantada del tema, 
que formará part del disc de debut La gran 
aventura, va materialitzar-se grácies a la 
iniciativa d’un grup de mestres. La música i 
lletra són obra del baixista Vicens Musté.

Soler
Guillem Soler torna 
a fer un concert des 
de casa. Aquesta 
vegada será la versió 
íntima del seu disc 
de debut, Tótem. 
Será aquest dilluns a 
les 10 del vespre peí 
canal d’Instagram 
del cantautor de Vic.

Sau 30, la formado que es va ajuntar per fer 
els concerts commemoratius deis 30 anys del 
mític grup, s’ha aplegat també aquests dies, 
cadascú des de casa seva, per interpretar una 
cangó. Es tracta de Laia, un tema indos en 
I’álbum Basic (1996). El vídeo es pot trobar al 
perfil de Facebook de Grup Sau, on es diu que 
gravaran una altra cangó si superen les 120 
comparticions. De moment, aquest diumenge 
ja en portaven prop de 80.

Sónia
Camacho
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Sónia Camacho, 
promotora de la 
Finestra Literária de 
Borgonyá, es grava 
cada dia explicant 
un conte ais seus 
canals de xarxes 
socials. La finestra 
real s’ha convertit 
en virtual.
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