
El Konvent de Cal Rosal, epicen-
tre de la moguda artística que al Ber-
guedà té a veure amb les arts visu-
als i plàstiques i amb una voluntat
marcadament alternativa als dictats
del consum de massa, acull aquest
dissabte la festa d’inauguració de la
nova exposició de Rai Escalé. Al llarg
de la tarda i fins entrat al vespre, la
música acompanyarà la contem-
plació de les obres pictòriques del
creador barceloní.

Rai Escalé du al Konvent la seva
producció recent en una primícia
que permet al públic de la Catalu-
nya Central gaudir d’un treball que
certifica el qualificatiu de «pintor de
la foscor» que rep el seu autor. Des
d’una posició crítica i inconfor-
mista, l’obra d’Escalé es manifesta
incòmoda per a la mirada.

En la trajectòria del protagonis-
ta de la nova exposició que acull
l’antic convent de monges de la
Colònia Rosal, des de fa anys re-

convertit en equipament cultural,
hi ha un abans i un després en la vo-
luntat de recerca introspectiva. Es-
calé va estudiar Belles Arts, va
exercir de mànager musical i va fer
d’il·lustrador de premsa. En els
darrers anys ha intensificat el treball
amb diferents tècniques, com gra-
vat, collage pintura i escultura.

Deutor de l’obra de Francis Ba-
con, la seva obra, que s’associa a l’ex-
pressionisme fosc, s’ha exposat en
places com Miami, Nova York, Lon-
dres i Hamburg. Com a promotor
cultural, Escalé és un dels fundadors
d’Eat Meat, un espai de la capital ca-
talana on exposen artistes que ofe-
reixen una mirada particular.

La festa d’obertura de la mostra,
oberta a tothom, tindrà lloc demà,
dissabte, de 16 a 21 h, amb un se-
guit d’actuacions que posaran so a
la grotesca tenebrositat de les sèries
que, com Heads, fan de l’obra d’Es-
calé un material d’alt contingut vis-
ceral. Fins a la nit, cinc propostes

musicals amenitzaran la vetllada
per a tots aquells que demà vagin al
Konvent de Cal Rosal.

La primera en actuar, a les 4 de
la tarda, serà Antònia Folguera, el
projecte sonor de la qual porta el
suggeridor i impronunciable nom
de Bzzzbip. Autodefinida com a
«aventurera multimèdia», la seva
proposta es basa en l’electrònica del
segle XXI. Una hora més tard serà
el torn d’X, un projecte de l’artista
manresà Kenny Pérez.

Ladifki és un artista visual i sonor
cambodjà però resident a Berlín
que oferirà a Cal Rosal (18 h) una
actuació en clau de performance
sonora que combinarà l’imaginari

tradicional del seu país d’origen
amb l’espai que l’envoltarà dissab-
te. Primo Gabbiano prendrà el re-
lleu a les 19 h en un espai que co-
neix de sobra. El músic de Pallejà és
un personatge inquiet que ha pas-
sat moltes hores al Konvent gravant,
escoltant i experimentant.

La nit es clourà amb l’actuació de
Samuel Mateos i Martí Barcons,
guanyadors del Premi Tendències
de Regió7 i TVM el 2012. El duet
que integren, No Parfum, estabor-
neix els sentits de l’auditori amb
música electrònica tan eclèctica
com extre ma, un so que viatja per
diferents tonalitats i que beu de les
fonts de territoris estilístics com el
Dark Ambient i l’IDM (Intelligent
Dance Music). Mateos i Barcons
punxaran a partir de les 8 del ves-
pre per clausurar la festa.
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El Konvent de Cal Rosal acull una exposició
del pintor barceloní que s’inaugurarà aquest
dissabte amb una festa amb grups musicals
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Exposicionsd’Entrada

Rai Escalé treu
el costat fosc

El paper és el protagonista de les crea-
cions que a partir de diumenge es podran
admirar al museu capelladí en una mostra
col·lectiva, nascuda de la col·laboració amb
l’entitat barcelonina AFAD (Artistes i Arte-
sans), on figuren autors com el manresà
Quim Falcó, entre molts d’altres. El treball
que exhibirà De la natura al paper es fa res-
sò de les possibilitats que genera l’ús d’a-
quest material tan versàtil, que compleix
un cicle vital amb inici i final a la naturalesa.
El paper prové del medi natural i hi torna
després de fer el seu ús. Giusy Antonucci,
Teresa Casanovas, Núria Farré, Joana Gar-
ganté, Kima Guitart i Aurèlia Muñoz són al-
guns de les firmes convidades. | REDACCIÓ

DE LA NATURA AL PAPER
Museu del Molí Paperer. c. Pau Casals,

10. Capellades. � Sense data de sorti-
da. De dilluns a dijous, de 9 a 18 h; de di-
vendres a diumenge i festius, de 10.30 a
14.30 h. Entrada: 6,25 euros (inclou la visi-
ta a tot el museu). Inauguració: diumenge,
a les 12 h.



ARXIU/SALVADOR REDÓ

L’escriptor alemany Michael Ende (1929-
1965) figura en l’imaginari de la literatura
occidental per dues obres que van assolir
una fama notable. Probablement, la més
popular és La història interminable, publica-
da el 1979. Però no es queda curta la cele-
britat d’una altra que va veure la llum sis
anys abans, Momo. En aquest text, l’autor
va fer una crítica a l’ús del temps que fan
les societats contemporànies, fet que va
despertar polèmica però també lloances i
premis. La biblioteca de Berga exposa fins
a final de mes un seguit de fotografies re-
alitzades per alumnes de l’Agrupació Foto-
gràfica Tallers d’Arts i Oficis (AFTDAO) de la
localitat inspirades en la lectura d’aquesta
novel·la. | REDACCIÓ

MOMO
Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet. Pl.

d’Europa, 1. Berga. � Fins al 31 de ge-
ner. De dilluns a divendres, de 15.30 a 20
h; dimecres i divendres, de 10 a 13.30 h;
dissabte, de 9.30 a 13.30 h. Entrada lliure.
http://bibliotecadeberga.blogspot.com



FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

L’artista Perico Pastor (la Seu d’Urgell,
1953) és protagonista doblement aquests
dies a la capital catalana. D’una banda, la
Galeria Trama exposa aquarel·les i tintes
sobre paper japonès amb la figura humana
i el nu com a motiu temàtic. La tècnica del
marouflage que Pastor fa servir proporcio-
na una gran capacitat visual al color que
empra en aquestes representacions. De l’al-
tra, des de dimecres i fins avui, l’Espai Vo-
lart de la Fundació Vila Casas acull les dues
teles de grans dimensions (2,5 x 2,6 me-
tres) que abans de final d’any s’han d’ins-
tal·lar a la capella de l’eucaristia de la basíli-
ca dels Sants Just i Pastor, i que tracten els
episodis bíblics del mannà i el miracle dels
pans i els peixos. | REDACCIÓ

PERICO PASTOR
Galeria Trama. c. Petritxol, 5. Barcelo-

na. � Fins al 20 de gener. Dilluns, de 16
a 20 h; de dimarts a divendres, de 10.30 a
14 i de 16 a 20 h; dissabte, de 10.30 a 14
h i de 16.30 a 20.30 h. Entrada lliure.
www.galeriatrama.com.



EFE/TONI ALBIR

ÀREA METROPOLITANA

Toni Mata i Riu

na tragicòmica llegenda urbana conta
que sobre els veïns del Guinardó
queien els projectils que des del turó de

la Rovira disparaven les bateries antiaèries re-
publicanes contra l’aviació feixista que bombar-
dejava Barcelona durant la guerra civil. Cons-
cients que els atacs dels aliats italians de Franco
difícilment s’endinsaven tant terra endins, i cas-
tigaven sobretot el litoral i Ciutat Vella, els habi-
tants del barri pregaven per no haver de patir
més pel foc amic que es quedava curt que pels
obsequis mortals dels agressors. Ha plogut molt
des d’aleshores i la privilegiada talaia de la capi-
tal catalana és avui en dia un balcó amb restes
d’enrajolat que delaten l’existència, durant més
de quaranta anys, d’un nucli barraquista que va
condemnar a una vida de privacions moltes fa-
mílies que van viatjar a la ciutat a la recerca
d’un futur millor. El Turó de la Rovira del segle
XXI és un racó tranquil d’accés costerut sobre el
qual Messi executa malabarismes per a un
anunci de Pepsi, però sobretot s’exhibeix com
un museu a l’aire lliure amb panells informatius
del Museu d’Història de Barcelona que ressus-
citen la memòria de llargues dècades d’ignomí-
nia en què els seus inquilins van defensar la de-
mocràcia i, després, van suportar amb l’orgull
ferit el menyspreu d’una capital que els ignora-
va. Els colors encara vius de l’enllosat, però, re-
corden que la dignitat no té preu.

U

MESSI A LA BARRACA

Quadre «Blue Squared Face 6» de Rai Escalé

IMATGES PROMOCIONALS

Escalé ensenya obra inèdita
on fa palesa la voluntat de
sortir de les exigències del
mercat amb una pintura fosca

El cambodjà Ladifki i el duet
No Parfum oferiran dues de
les cinc propostes musicals
que amenitzaran la vetllada

Antònia Folguera

L’artista sonor i visual Lafidki
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