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 l’Espai Betúlia de Badalona, a tocar de la bi-
blioteca de Can Casacuberta, hi ha una expo-
sició de dolor i coratge. Un grup d’artistes que

s’autoanomenen La ferida lluminosa, sl, hi tenen
muntada una mostra amb el mateix nom. Són els ar-
tistes plàstics Rufino Mesa, Adelaida Murillo, Dolors
Puigdemont, Assumpció Mateu i Rosa Cortés, i les es-
criptores Glòria Bosch i Teresa Costa-Gramunt, vin-
culades també al món de l’art. Costa-Gramunt expli-
ca: “Hi proposem una experiència artística interdisci-
plinària i transversal, de diàleg entre la imatge i la pa-
raula, amb l’argument integrador de dos conceptes
aparentment contraris però que aquí són comple-
mentaris: ferida / lluminosa; o el que és el mateix: do-
lor que es transmuta en obra d’art.” Tots ells han estat
colpejats d’alguna manera, tots ells ho han incorporat
a la seva obra. Al voltant del dolor no s’hi reflexionarà
mai prou. Una qüestió vital quotidiana mai resolta.
No s’hi pot fer un punt i a part. La tradició judeocris-
tiana parla d’un dolor redemptor, d’una recerca de
sentit. Més que de per què, tracta del per a què. Hi ha
altres abordatges possibles. Des de la negació a través
d’una fugida endavant cap al plaer, passant per la rà-
bia, l’acceptació, l’observació com un fet extern al jo...

Sigui com sigui, les obres que s’exposen a l’Espai
Betúlia connecten amb l’espectador. N’hi ha en forma
de pintura, d’obra d’art objecte, de textos, d’instal·la-
cions. D’aquestes últimes, n’hi ha una que crida

l’atenció. És de Rufino Mesa. Una renglera de peces de
bronze. Dins de cadascun, un tub. A cada peça, una
inscripció. Alternadament s’hi llegeix Udol i Alè. Alè i
udols (2011) prové d’una acció de deixar respirar dins
d’un tub. Un vídeo, a l’exposició, mostra com va ser
aquest procés. Una mateixa exhalació pot ser alè tran-
quil, o crit. Sobre això, l’alè, escriu Rufino Mesa: “Una
molècula es va agrupar amb moltes altres i van respi-
rar l’icor, el verí que macula la vida. En expulsar-lo
van crear l’alè... L’alè va donar forma a la paraula i la
paraula va construir el pensament. L’alè era ja la vida
que buscava manifestar-se i omplir-se de sentit. El
món que reconeixem va ser creat de paraules, totes fi-
lles de l’alè...” ❋
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A partir d’una
ferida lluminosa

EXPOSICIONS M.M.

Reflexió
Ferida i llum?
L’especialista en
art Antonio
Salcedo explica:
“J.M. de Sagarra,
en la seva obra La
ferida lluminosa,
construeix una
història en què el
desamor, la ràbia,
la impotència i la
mort es fan
presents al llarg de
la trama per
concloure que el
dolor en qualsevol
de les seves
manifestacions pot
obrir senders
d’esperança i
donar pas a la
llum.”

Poema visual És
d’Assumpció Mateu.
“Les llàgrimes i la
cendra són com un
vestit desfet, com un
mirall que es trenca,
com un foc vençut.”
M.M.

Música d’alta volada a Vic
l Teatre l’Atlàntida de Vic ha programat fins a 41

espectacles per al període de febrer a juliol: teatre,
música i dansa. En el conjunt, però, destaquen
dues convocatòries musicals amb força grapa.
D’una banda, les noves propostes per a 2013 del
Festival de Grans Concerts, que ja està a la segona
edició. De l’altra, el cicle de Música Religiosa. El
Festival de Grans Concerts es reprèn el 17 de febrer
amb Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra i
Gerard Claret com a violí solista. En aquesta edició
s’ha creat també un espai dedicat als joves
intèrprets emergents, i en aquesta ocasió s’ha
programat una actuació del Quartet Gerhard, una
formació de corda. Ells actuaran el 8 de març.
L’actuació que tancarà el festival és la de Jordi
Savall, amb Músiques del temps i de l’instant, el 21
d’abril. Pel que fa al IX Cicle de Música Religiosa,
el programa va del 16 al 30 de març. En total, seran
cinc actuacions: Unint veus del nord i veus del sud,
Cor Tapiola i Cor Infantil Orfeó Català (16 de
març); Concert Mercat del Ram. Cicle La Catedral
de les Cantates, Orquestra de Cambra de Vic (23 de
març); Stabat Mater: dels Dolors al contemporani,
Coral Canigó (25 de març); Colpa, pentimento e
grazia. Obres de Vivaldi, Scarlatti i Corselli, amb
Jordi Domènech i Vespres d’Arnadí (28 de març), i
Peces de Museu. Recorregut pel Museu Episcopal, del
Trio Instrumental: Miquel Casals, Jordi Macaya i
Lluís Soler (30 de març).

FESTIVAL DE GRANS CONCERTS
Vic, 17 de febrer, 8 de març i 21 d’abril
Web: www.gransconcertsvic.cat

IX CICLE DE MÚSICA RELIGIOSA
Vic, del 16 al 30 de març
Web: www.musicareligiosa.cat

‘Cavall Fort’ segueix de festa
l desembre de l’any 1961 va sortir el primer

número de la revista Cavall Fort, un referent per a
diferents generacions de catalans. L’any 2011,
doncs, va fer cinquanta anys. El record i la
celebració d’aquest projecte nascut del desig que
els nens poguessin aprendre a llegir i a escriure en
català, i de forma lúdica, estan vius. L’exposició
itinerant Cavall Fort, tan divertit com un joc tanca
les festes. Ara, l’exposició fa estada a la biblioteca
Armand Cardona, de Vilanova i la Geltrú. Després
anirà a Barcelona, a les biblioteques Can Fabra i
Joan Miró.

CAVALL FORT, TAN DIVERTIT COM UN JOC
Vilanova i la Geltrú, fins al 31 de gener
Web: www.cavallfort.cat
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AGENDAD’AUTOR M.M.

MUSICA’T
S’inicia el festival
de Badalona
Tot a punt: Ha
començat la cinquena
edició del festival
Musica’t de
Badalona. Música en
català a Badalona i,
per extensió, al
Barcelonès i el
Maresme. Quin
moment viu la música
en català? Per
donar-hi resposta,
aquesta nit actua el
cantautor Roger Mas
al Teatre del Círcol. I
diumenge, a La
Sargantana, el grup
de jazz-pop Verd i
Blau. La setmana que
ve actuaran Albert
Solà i Acousters.

Gran Concert Savall actua el 21 d’abril. VICO CHAMLA




