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CULTURES

La popular actriu Emma Vilara-
sau serà el cap de cartell de les Nits
Culturals de Sant Pere Sallavinera,
que els dies  i  de juliol viuran la
seva catorzena edició amb tres
concerts a la plaça del poble. Dos
recitals de música clàssica i un es-
pectacle per als infants formen
l’oferta d’un festival que, un any
més, confia exhaurir el mig miler
d’entrades que es posaran a la
venda per a cada actuació.

El plat fort de les Nits Culturals
serà el concert que tindrà lloc el
dissabte  de juliol a partir de les
 de la nit. Els solistes de l’Or-
questra Simfònica de Sant Cugat
del Vallès oferiran una primera
part amb el Concert en Re menor
per a flauta i orquestra de Bach,
acompanyats per Patrícia No (flau-
ta travessera), així com el Diverti-
mento núm.  en Fa Major per a
corda de Mozart. 

Després, els assistents a la vet-
llada podran admirar un registre
de Vilarasau ben diferent del que
ofereix cada diumenge a la reeixi-

da sèrie televisiva Ventdelplà. Jun-
tament amb el també actor Joan
Berlanga i l’orquestra vallesana
protagonitzaran el concert tea-
tralitzat Les quatre estacions de
l’amor segons William Shakespea-
re. El recitat de la paraula de l’u-
niversal dramaturg anglès a càrrec
dels dos intèrprets acompanyarà
l’execució orquestral de fragments
de diverses obres de Williams,
Prokofiev, Txaikovski, Britten, Wal-
ton i Farkas.

Piano a quatre mans
El certamen s’obrirà divendres, a
les  de la nit, amb un concert de
piano a quatre mans que oferiran
la santvicentina Marina Rodrí-

guez i el barceloní Joan Josep Gu-
tiérrez, amb la ballarina Belén Ca-
banes com a artista convidada. El
repertori de l’espectacle Piano
Duet serà format per peces de
Haydn, Rachmaninoff, Rimsky-
Korsakoff, Dvorák i les Variacions
sobre un tema popular català del
mateix Gutiérrez.

El concert infantil El poble de
vent i de fusta, un projecte de l’Au-
ditori de Barcelona, es farà dissabte
a les  de la tarda. Tot i que les dues
actuacions anteriors tindran com
a marc la plaça del poble, la ne-
cessitat que l’escenari estigui lliu-
re per al concert de la nit farà que
aquest es faci al local social de la
població.
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Emma Vilarasau, estrella de
les Nits Culturals de Sallavinera

Un concert de piano a
quatre mans i un espectacle
infantil, altres propostes per
al 3 i 4 de juliol a Sant Pere
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La popular actriu Emma Vilarasau, en una imatge de l’obra de teatre Carta d’una desconeguda
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LA MANRESANA TERESA
FRANQUESA PARLARÀ DEMÀ,
DIJOUS, del llibre Matèria viva al
Casal de les Escodines de Manresa,
en un acte que començarà a 2/4 de
7 de la tarda. L’obra, que va guanyar
el darrer Premi Recull, narra diversos
episodis de la vida de l’autora des
d’una perspectiva intimista.
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Presentació de
«Matèria viva»
a les Escodines
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Breus

La Setmana del Llibre en Cata-
là, que enguany s’ha celebrat a Sant
Cugat del Vallès, tornarà l’any vi-
nent a la ciutat de Barcelona. L’es-
deveniment tindrà lloc al parc de
la Ciutadella i, amb la voluntat de
convertir-lo en una gran festa ciu-
tadana i cultural, canviarà de da-
tes i passarà del mes de març a la
Diada. La Setmana se celebrarà del
 al  de setembre del .
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La Setmana del Llibre
tornarà a Barcelona

LLETRES

L’acte de lliurament de premis
del Concurs de Fotografia del Parc
Natural de la Muntanya de Mont-
serrat tindrà lloc avui a Can Gibert,
de Monistrol, a / de  de la tar-
da. S’hi han presentat  treballs.

Montserrat lliura avui
els premis del concurs
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Frederic Marès, que va convertir
l’escultura en alguna cosa més
que en una vocació artística, és
considerat el col·leccionista cata-
là més destacat del segle XX. L’any
 va donar les seves col·leccions
a la ciutat de Barcelona. I dos anys
més tard s’inaugurava el museu
que té el seu nom, situat en una
part de l’antic Palau Reial dels
Comtes de Barcelona, al cor del
Barri Gòtic.

Aquest centre museístic ofe-
reix, fins al dia  de setembre, una
exposició que és una important
contribució al coneixement de la
trajectòria artística i humana d’un
dels artistes catalans més presti-
giosos, Antoni Solà. Pensionat a
Roma des de l’any , on s’esta-
blí definitivament, fou un dels dos
únics estrangers que ostentaren la
presidència de l’Acadèmia de San
Luca, difusora principal de l’art
neoclàssic. També intervingué en
els principals afers culturals ro-
mans –es va implicar en assump-
tes importants de la seva època,
com ara la discussió sobre la res-
tauració de la Capella Sixtina i la re-
construcció de la basílica de Sant
Pau Extramurs– i defensà la imi-
tació dels grecs i la recerca de la be-
llesa ideal. Les seves escultures, els
discursos acadèmics i les lliçons
adreçades als seus deixebles en
deixen àmplia constància. 

No és freqüent poder visitar
una exposició d’escultura neo-
clàssica. A aquest fet la mostra
que comentem afegeix la singula-
ritat de la trajectòria artística de

l’escultor, així com el fet que sigui
un artista força oblidat, fruit potser
del fet d’haver romàs a la ciutat
eterna, lluny del seu país d’origen,
així com de les noves orientacions
estètiques que triomfaren amb
l’arribada del Romanticisme.

En uns moments en els quals la
contemporaneïtat ens empeny
per camins molt allunyats de l’es-
tètica neoclàssica, és bo poder
gaudir de prop de les obres d’un
escultor fervent admirador de l’es-
tètica clàssica i de la imitació dels
antics, ni que sigui com a contra-
pès. Perquè Solà, tant a través de la
seva obra escultòrica com dels
seus discursos acadèmics, volia
plasmar la bellesa ideal, el que, dit
en d’altres paraules, podria definir-
se com l’harmonia perfecta entre
la forma i la idea. Per a ell, l’art úni-
cament ha de buscar la bellesa. Tot
i que la naturalesa ofereix bons
models, l’artifici els supera amb es-
creix perquè l’anatomia que aflo-
ra del marbre és la millor plasma-
ció d’aquest ideal de bellesa.

Com a contrapunt a l’actualitat
més candent i també com a vo-
luntat de recuperació plena de la
seva memòria artística i humana,
recuperar la figura i l’obra d’Anto-
ni Solà era una assignatura pen-
dent que el Marès –mitjançant la
mostra que comentem, que ofereix
onze obres de l’escultor, una se-
lecció  relativament petita però
prou significativa per a un autor
que va treballar sobretot a base
d’encàrrecs destinats a llocs pú-
blics, tant civils com religiosos, i un
llibre-catàleg de referència, que
aplega per primera vegada totes les
seves obres i que, en conseqüèn-
cia, esdevindrà a partir d’ara la
monografia de referència de l’es-
cultor– ha aprovat amb nota.

Recuperar de l’oblit
La bellesa ideal. Antoni Solà
(1780-1861), al Museu
Frederic Marès de Barcelona
fins al 27 de setembre

Exposicions

Fina Sitjes

L’EXPOSICIÓ

� LLOC: Museu Frederic Marès. � ADREÇA:
Pl. de Sant Iu, 5 i 6. Barcelona. � TELÈ-
FON: 93 256 35 00. � HORARIS: fins al 27
de setembre. De dimarts a diumenge, de
10 del matí a 7 de la tarda. Festius, de
10 del matí a 3 de la tarda. 24 de juny,
tancat. � PREU: 4.20 E. Gratuït: primer
diumenge de mes, diumenges a partir
de les 3 de la tarda i menors de 16 anys.

LA BELLESA IDEAL. ANTONI SOLÀ

La matança dels innocents

MUSEU FREDERIC MARÈS

L’organització de les Nits Culturals de Sant Pere Sallavinera intro-
dueix enguany una novetat en el procés de venda d’entrades per

als espectacles de la plaça. Les persones que comprin els tiquets de for-
ma anticipada, al preu de 15 euros per cadascun dels concerts, tindran el
dret d’asseure’s en un seient a les files més properes a l’escenari. Les per-
sones que no ho facin, no podran, després, reclamar una posició avançada
a la platea si ja està plena. Les entrades anticipades es poden adquirir al
TelEntrada de Caixa Catalunya (902 10 12 12, www.telentrada.com) i al
telèfon 93 744 40 49 (de 2/4 de 10 a 2/4 d’11 de la nit). L’abonament an-
ticipat val 25 euros. El dia dels concerts, a taquilla, les localitats valdran
17 euros. L’espectacle infantil té un preu de 5 euros (nens i adults).
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Entrades amb seients preferents


