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Dues veteranes bandes
britàniques, Cockney Re-
jects i Peter and The Test
Tube Babies, encapçala-
ran avui a La Mirona de
Salt el cartell del cinquè
Oktoberfest, tota una fes-

ta per als amants del
punk, l’oi! i el pogo, el ball
esquizoide que, segons la
llegenda, va inventar Sid
Vicious. El festival comen-
çarà molt d’hora, a dos
quarts de cinc de la tarda,
perquè hi actuaran un to-
tal de nou grups: si les dues
bandes abans esmentades
superen els trenta anys de
vida, sempre en el límit,
els suecs Perkele ja s’apro-
pen a les dues dècades de
militància oi! També són

suecs On The Job i la seva
especialitat és el rock’n’oi!
També hi seran el grup
basc de punk rock Never
Surrender; els berlinesos
Tower Blocks, amb la seva
barreja de hardcore, psy-
chobilly i punk; el trio lon-
dinenc de pop punk Gui-
tar Gangsters, i la banda
postpunk de Rubí Encefá-
lika FM. L’entrada del fes-
tival costa 20 euros a la
venda anticipada i 25 eu-
ros a la taquilla. ■

Un gran ‘pogo’ per iniciar l’octubre
Cockney Rejects i
Peter and The Test
Tube Babies, avui a
l’Oktoberfest de Salt

Xavier Castillón
SALT

Peter and The Test Tube Babies ■ GAVIN WATSON

Pertanyen a dues genera-
cions separades per més
de 25 anys d’experiència,
però comparteixen la ma-
teixa fascinació per la pe-
dra, per la rugositat im-
previsible de les arestes i
les vetes, i han acabat
sent, a més de mestre i
alumne, bons amics men-
tre aprenen junts a treure
partit a un material que
han de guanyar-se a força
de múscul. A partir d’avui,
i fins al 22 d’abril del 2012,
comparteixen també sala
d’exposicions a l’espai
d’escultura de la Fundació

Vila Casas, a Can Mario de
Palafrugell, on Mariano
Andrés i Vilella (Saragos-
sa, 1930) presenta la re-
trospectiva de la seva obra
més important organitza-
da fins ara, i Isidre Tolosa
(Badalona, 1956) repro-
dueix l’ambient del seu ta-
ller en una escenificació
del procés de creació
d’unes peces que, partint
de les instruccions del
mestre, prenen una vola-
da independent i lliure.
Glòria Bosch, directora ar-
tística de la Fundació Vila
Casas, va remarcar ahir
justament, en la presenta-
ció de les dues exposi-
cions, l’interès de veure re-

units dos artistes de gene-
racions allunyades treba-
llant amb una mateixa ba-
se tècnica i amb resultats
tan diferents.

Mariano Andrés, for-
mat en la talla en marbre
des dels 13 anys, busca en
les seves peces l’equilibri
entre la fragilitat i la con-
sistència per mitjà de for-
mes orgàniques que es re-
torcen sobre si mateixes,
que es pleguen al voltant
d’un nucli esfèric que sem-
blen incubar i protegir en
una al·lusió al cicle vital.
La trentena d’escultures
que ha portat a Can Mario
demostren el seu ofici, po-
lit i al mateix temps atre-

vit, amb tota mena de pe-
dres, des del clàssic mar-
bre de Carrara al basalt de
Castellfollit de la Roca, el
material més dur a què
s’ha enfrontat mai, con-
fessa. Isidre Tolosa, en

canvi, busca la proximitat
amb el visitant recreant el
seu propi taller (el cava-
llet, el llit, la taula de tre-
ball) per implicar-lo en
unes peces que conjuguen
la solidesa del marbre amb
la possibilitat de fer-lo tou i
degotant a la sèrie Pedres
líquides i llegibles, un con-
junt d’escultures que pre-
nen qualitats deliqües-
cents o se solidifiquen per
donar forma a llibres de
pedra. La fundació va pre-
sentar també ahir l’expo-
sició Xipre. La frontera,
que Joan Carles Roca Sans
presenta al Palau Solterra
de Torroella de Montgrí
fins al maig. ■

Can Mario dedica una retrospectiva a l’escultor Mariano Andrés
Vilella i la confronta amb l’obra d’Isidre Tolosa, deixeble seu

De pedra i marbre
Redacció
PALAFRUGELL

Mariano Andrés i Isidre Tolosa (dreta) exposen a Can Mario fins al 22 d’abril de l’any que ve ■ JOAN SABATER

Comparteixen la
fascinació per la
pedra, per la
rugositat
imprevisible de
les arestes i les
vetes
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