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El Claustreva acollir la presentaci6 el dimecres 17 de setembre

L’exposici6 al Claustre de
la passada pfimavera ha
quedat recollida en un
Ilibre editat pel Museu i
I’Ajuntament

"No ~s sols un llibre o un catAleg; ~s
ben b~ una obra d’art m~s". Aixi defi-
nia elllibre-catAlegSculptorisforma
el regidor de Cultura, Xavier Escu-
ra, durant la presentaci6 de l’obra
aquest dimecres, 17 de setembre,
al Claustre del Monestir. Un llibre
"que recull l’esperit de l’exposici6
del mateix nora que es va poder veu-
re en aquest mateix Claustre", con-
tinuava Escura, de129 d’abril a131 de
juliol, i que presentava 12 peces de
rartista Salvador Juanpere.

De l’expesiei6 encara en queda la
pec..a Socle des forraes, actualment
ubicada a la plac, a de rOm, cedida
per la Fundaci6 Vila Casas a la ciu-
tat, i que ara s’est~ buscant unnou
emplac.~ament on uhicar-la defini.
tivament.

"Ha estat una de les exposicions
m~s importants d’art contempora-
ni dels darrers anys, ja que els visi-

tants coincidien a l’hora de comen-
tar que feia pensar, i aix5 ~s dificil
d’aconseguir", comentava Escu-
ra. Tot i laseva retirada abans del
previst pel trasllat de les misses al
Claustre de,prOs del tancament del
Monestir, Escura va destacar que
"afortunadament, la seva ess~ncia
queda sintetitzada en aquest llibre
que ara presentem".

Peral record
Un cat,leg de qu~ l’artista, Salva-
dor Juanpere, en va dir que "era que-
darer el record agradable d’aquesta
exposici5 d’obres d’anys molt dire-
rents que mai havia vistjuntes i en
un context corn aquest, i em queda-
r~ el grat record de la meva viv~n-
cia a Sant Cugat, on fa 17 anys que
hi visc, i ha estat un privilegi poder-
hi exposar".

Pel que fa a l’exposiciS, Juanpe-
re en va destacar que "ha estat tma
oportunitat que m’ha perm,s situ-
ar les obres en un context diferent.
Vaigintentar establir un diMegamb
Arnau Cadell, la seva obrai la histO-
ria del Monestir, fet que afegia lma
segona lectura ales obres at~s el
context".//
C.Caball~
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