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Teresa Roses
Sanz

JOSEPMIQUEL GARCIA críticad’art

E
ns ha sorprès la notícia
de la mort deTeresa Ro-
ses Sanz (Lleida, 1928)

dona i mare d’artistes, i poe-
tessa. Dona de l’escultor
Abad Gil i mare d’ Antoni
Abad.A ella li devem que un
jove destinat a Lleida es que-
dés a la ciutat i s’hi arrelés.
D’arrelada ella també ho es-
tava. Un dia, mentre
viatjàvem amb el seu marit,
em digué: “Sóc com un ar-
bre. Ben arrelada pel tronc,
però amb les branques i les
fulles en constant movi-
ment”. Es considerava poe-
tessa, tot i que va lliurar-se
de ple a l’obra d’ Antonio
Abad Gil i després a la del
seu fill. Casa seva era així, un
cenacle artístic, envoltada per
tot arreu per aquests perso-
natges de fang i de bronze de
l’escultor.

Com a autora va publicar
tres llibres, tots ells singulars
i formalment especials. El pri-
mer va ser Enllà del juny i
les espigues i va aparèixer el
1968 a l’editorial Romeu.Va
demanar a l’Albert Coma Es-
tadella que hi fés unes il·lus-
tracions i aquestes varen re-
sultar excepcionals, amb unes
obres properes a les que li do-
naren el premi de dibuix Joan
Miró, amb empremtes de pa-
pers i de motllures.

Aquestes il·lustracions
eren producte d’una gran
amistat entre els dos matri-
monis, elsAbad i els Coma
Estadella.

El segon llibre, Les Motllu-
res, del 1979, editat per la
Diputació de Lleida.Aques-
ta vegada enToniAbad va fer
el disseny, que ara encara re-

sulta original. Físicament era
com una escultura, amb di-
ferents formats dels fulls, que
semblaven realment motllu-
res i ajudaven a entendre la
seva poesia. Relligat amb es-
piral per tal de permetre pas-
sar els fulls. Es tracta d’un lli-
bre d’artista, que ara guanya
en pes pel fet de recordar la
sintonia mare i fill.

El tercer dels llibres, Es-
cletxes, del 1982, publicat per
la prestigiosa editorialToro de
Barro deCuenca, d’on era ori-
ginari l’escultor Abad Gil.
Aquest, cal recordar-ho, va
morir a Lleida l’any 1987, just
en el moment que es podia
dedicar de ple a la seva obra.
Va ser realment unamala no-
tícia, ja que entrava en l’edat
de la saviesa i hauria pogut
donar a l’escultura lleidatana
uns fruits inesperats. En la se-
va trajectòria,Abad Gil va
vincular-se a l’escena de la ciu-
tat amb passió d’ençà de la
fundació del Cercle de Belles
Arts, en què ell va participar
activament.

La dissort de la mort
d’Abad Gil va compensar la
Teresa Roses amb la projec-
ció de l’obra del seu fill.Ara
que ens ha deixat, cal pen-
sar de nou amb el llegat
d’aquest matrimoni, amb la
memòria de l’obra feta i amb
la descoberta de la seva obra
escultòrica força desconegu-
da a la ciutat, encara present
amb l’obra de bronze que hi
ha ubicada davant del Govern
Civil de Lleida, i amb els vin-
cles, estrets, que existeixen
entre escultura i poesia, re-
flectits en un maridatge d’es-
cultor i poetessa.

ARQUEOLOGIAEXPOSICIÓ
CONSELLERIA DE CULTURA

Reconstrucció facial d’un jove iber d’entre 16 i 18 anys.

Recreen la cara d’un iber
de2.200 anysd’antiguitat
❘ULLASTRET ❘ El conseller de Cul-
tura, Ferran Mascarell, va in-
augurar ahir a Ullastret, al
Baix Empordà, una exposi-
ció sobre una de les troballes
arqueològiques més singu-
lars en els últims anys a Eu-
ropa. Es tracta dels cranis
amb claus d’Ullastret, un ja-

ciment ibèric abandonat el
segle II aC.A partir de les
anàlisis de quinze fragments
de crani de cinc individus,
s’ha pogut reconstruir amb
imatges en 3D la cara d’un
dels dos cranis que tenien un
clau clavat: un jove d’entre
16 i 18 anys.

CINEPRESENTACIÓ
ITMAR FABREGAT

Preestrena al Principal de la sèrie lleidatana‘DonDistruf’
❘LLEIDA ❘ El cine Principal de Llei-
da es va vestir ahir a la nit de
gala, amb catifa roja inclosa, per
agafar la preestrena de la web-
sèrie lleidatana Don Distruf,
rodada aquest estiu en diver-
sos escenaris de Lleida. Direc-

tors (Josep Blanch, Jordi Siscart
i JenyMontagut), actors, col·la-
boradors i mecenes van assis-
tir ahir a la primera projecció
d’aquesta comèdia de sis ca-
pítols, el primer dels quals s’es-
trenarà al públic dimecres vi-

nent (21.00 h) al JCAAlpicat
amb els seus protagonistes. Ca-
da dimecres següent s’estrena-
rà un capítol nou i cada dijous
podrà veure’s el capítol corres-
ponent al programaCafeïna de
LleidaTV.

Teatre interactiu per
als més petits a Lleida
Unaobra ambsegell lleidatà que es veurà aTarragona i Barcelona

ARTSESCÈNIQUESESTRENA

Nens d’entre 18mesos i 3 anys van ser els protagonistes a l’Escorxador de l’obra ‘Little Night’.

AMADO FORROLLA

J.B.
❘LLEIDA ❘Uns seixanta nens, d’en-
tre 18 mesos i fins als 3 anys,
acompanyats pels seus famili-
ars, es van convertir ahir alTe-
atre de l’Escorxador de Llei-
da en espectadors i protagonis-
tes alhora del muntatge audio-
visual i interactiu LittleNight,
una de les apostes aquest any
del festival El Més Petit deTots
–una mostra d’espectacles es-
pecialment destinats als més
petits–, que també es veurà les
pròximes setmanes aTarrago-

na i al Mercat de les Flors de
Barcelona.
Little Night compta amb

il·lustracions de l’artista lleidatà
Carles Porta i la música és del
compositor també de Lleida Jo-
sep Maria Baldomà. Es tracta
d’una experiència audiovisual
i participativa en la qual el te-
rra es converteix en una gran
pantalla en què es projecten
imatges i sons, que estimulen
els sentits i provoquen el joc
dels nens.

A més, les animacions can-

vien de forma i de colors quan
es toquen i quan es perseguei-
xen. L’obra és una producció
de La Sala Miguel Hernández
(Sabadell), la companyia Ima-
ginart i UnicornTheatre (Lon-
dres), un referent entre els es-
pais de creació i exhibició en el
món del teatre infantil a Eu-
ropa.El festival teatral oferirà
avui un segon espectacles a l’Es-
corxador,Kleur, dels holande-
sos Dansmakers Amsterdam
(16.00 i 18.00 h, 3 €), per a
nens de 2 a 5 anys.


