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Les dues obres fa força temps que es van retirar del seu emplaçament
DIARI

Les obres de Claramunt i
Cuenca tornaran al seu lloc

Redacció

Tant l’escultura Home i
dona de Xavier Cuenca com la
figura de Lalo de Fidel
Claramunt tornaran als seus
espais, després que fa força
temps que han estat retirades.
Una i altra van patir accidents
que les van trencar, motiu pel
qual s’han de restaurar abans
de retornar-les al seu emplaça-
ment.

Ja fa un any llarg que un
camió en maniobres va donar
un cop a l’escultura en bronze
de Cuenca que presidia la pla-
ça del Mercat. Ara, l’escultor i
l’Ajuntament estan en conver-
ses per recol·locar l’obra, des-
prés de la corresponent restau-
ració. De fet, Xavier Cuenca
diu que encara no ha començat

a treballar en la restauració.
Des que es va retirar, l’escul-
tor ha defensat que es canviï la
base –fins ara una construcció
folrada de marbre– per una
pedra calcària tal com era la
idea original. Això faria que
l’obra quedés més alta i un
cop d’un vehicle no faria gran
cosa a una pedra de set o vuit
mil quilos. Ara, explica l’ar-
tista, els tècnics municipals es-
tudien on col·locar-la, dins la
mateixa plaça del Mercat,
per no donar una sobrecàr-
rega al pàrquing, tenint en
compte el pes que tindria una
base nova.

D’altra banda, sembla for-
ça imminent la recol·locació
de la figura del Lalo al costat
del monòlit en homenatge a

Serra Alsina que hi ha als jar-
dins de l’Hospital de Sant
Antoni Abat. La figura del
popular personatge encarnat
per Serra Alsina va rebre el
cop d’un nen que jugava als
jardins, ara fa quatre anys,
abans de començar les últimes
obres del centre mèdic. És una
peça de terracota (pensada en
principi com a original d’una
futura fundició en bronze) que
actualment té l’escultor Fidel
Claramunt per restaurar-la.

La intenció de l’Hospital
és ressituar-la al costat en el
seu emplaçament original, al
costat del monument que re-
corda les tasques en pro de
l’hospital de Serra Alsina, un
conjunt de Fidel Claramunt que
es va inaugurar el 1975.|

Teatre de Cunit a Canyelles
El Grup Ateneu Alba de Cunit representarà l’obra Las que

tienen que alternar a la sala multicultural de Canyelles. La comèdia
es podrà veure dissabte, dia 9, a les onze de la nit, i el preu de
l’entrada és de tres euros. Aquesta és una activitat organitzada per
l’Ajuntament de Canyelles. Redacció

La Creu Roja i la Gent Gran, a l’Aula
Montserrat Ginés, directora general de Serveis a la Gent Gran

de la Creu Roja catalana, serà aquest vespre a l’Aula de la Gent
Gran per parlar de Gent gran i famílies acollidores, compromís
social de la Creu Roja. L’acte tindrà lloc a les set de la tarda, a la
sala d’actes de l’Escola Universitària de Vilanova. Redacció

L’Hora del Conte, a la Joan Oliva
Nova sessió de l’Hora del Conte a la Biblitoeca Joan Oliva que

demà tindrà com a convidada Pilar Rioné. A les dotze del migdia
Rioné explicarà el conte L’home de galeta. A més, dissabte vinent,
Eva Bolaño farà en aquest espai un taller de titelles i contes adreçats
a nens d’entre 3 i 6 anys. Les incripcions són obertes. Redacció

Diumenge, sardanes a la plaça de la Vila
Els Amics de la Sardana, de l’Agrupació Excursionista Talaia,

han organitzat una ballada de sardanes per a aquest diumenge, deu
de març, al migdia. La cobla Nocturna és la convidada a amenitzar
l’acte, que començarà a les dotze del migdia, a la plaça de la Vila.
Redacció

Botifarrada dels Diables centenaris
El Ball de Diables de l’Arboç organitza aquest any, concreta-

ment el 8 de juny, la Mostra de Balls de Diables Centenaris amb
Parlaments de Catalunya, entre els quals hi ha el Ball de Vilanova
i la Colla Vella de Sitges. Com a acte previ a la Mostra, diumenge,
a quarts de deu del matí, fan una Botifarrada al carrer Major de
l’Arboç, al preu de tres euros. Redacció

La teosofia, al cicle de la Joan Oliva
Dins del Seminari Parlem de... filosofia i espiritualitat, aquest

vespre, a dos quarts de vuit, parlarà a la Biblioteca Joan Oliva Josep
Tarragó. Tarragó és president de la Societat Teosòfica Espanyola
i serà a Vilanova per parlar de teosofia. Fins ara, i amb molt d’èxit,
el cicle ha parlat de la maçoneria i la Kabbala. Redacció

Màrius Sampere,
demà al Foment

Redacció

El poeta Màrius Sampere lle-
girà els seus poemes demà, al
Foment Vilanoví. L’acte ha es-
tat organitzat pel Club de Lec-
tura del Foment, i començarà a
les vuit del vespre, a la sala dels
Miralls.

Sampere s’ha endut els prin-
cipals premis de poesia del país.
L’any 1963 va guanyar el Carles
Riva, el 82 el Ciutat de Valèn-

Jesús Morilla, a la sala Ismes
La galeria d’art Ismes presenta aquest març una exposició del

jove pintor Jesús Morilla. La inauguració tindrà lloc demà dissabte,
a dos quarts de vuit del vespre, però la mostra es podrà visitar fins
al dia 28. Morilla hi porta obra de gran format, olis en els quals
plasma paisatges urbans i interiors. Redacció

cia/Jordi de Sant Jordi, el 84 el
Miquel de Palol, el 1998 va ser
premi Institució de les Lletres
Catalanes i, l’any passat, va re-
bre el Premi de la Crítica de
Serra d’Or pel seu últim llibre
Subllum.

El poeta barceloní ja va ser
al Foment fa uns mesos, quan
va prologar el llibre del vilanoví
Carles Ill, que demà presentarà
la lectura de Sampereí|.


