
L’escultora manresana Àngels
Freixanet, pionera en l’art creat
amb materials reciclats,  exposarà
del 4 al 31 d’octubre a la Universi-
tat de Vic (UVic) la mostra On
l’emoció et porti. L’exposició és
produïda per la Fundació Univer-
sitària del Bages, entitat adminis-
tradora de les darreres festes de La
Llum, on va ser exposada del fe-
brer a l’abril d’enguany a les seves
instal·lacions. Ara l’acull el cam-
pus UVic fins al 15 de desembre
com a cloenda de la commemo-
ració dels 20 anys de la UVic-UCC.
La inauguració tindrà lloc dime-
cres, a  les 12 del migdia, a l’Espai
Vernis.

L’exposició, amb una vintena de
peces forjades amb ferro i  fusta re-
ciclats, inclou una part de l’esce-
nografia que l’artista va crear per
al musical El retaule de la Llum.
Les  peces de grans dimensions
s’exposaran als exteriors dels cam-
pus de Miramarges, a la Masia i a
l’edifici Torre dels Frares i a Casa
de Convalescència.
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Àngels Freixanet
trasllada la mostra
«On l’emoció et
porti» al campus
de la UVic

ARXIU/SALVADOR REDÓ

Freixanet en la preparació de
l’exposició a Manresa, el febrer

l dia 1 de setembre del 1901 és una data sig-
nificativa per a Manresa per la vinguda de
l’Orfeó Català, dins els actes de la festa major.
A l’estació del tren, els cantaires –78 homes,

72 noies i senyores i 36 nois– foren rebuts pel diputat a
Corts Leonci Soler i March, autoritats i la Banda de
Música del Conservatori, amb l’acompanyament de «les
societats corals, que portaven els seus estendards i ban-
deres catalanes, i amb la música tocant, i crits de visques
i aclamacions entusiastes». Arribaren a la plaça Major
-llavors plaça de la Constitució–, i com a salutació als
manresans i als visitants dels pobles del Bages cantaren
El cant de la senyera, del seu mestre i director Lluís

Millet. Després de l’esmorzar, participaren en els cants a
la missa a la Seu, presidida pel bisbe de Vic Josep Torras
i Bages, amb l’assistència de l’Ajuntament en corporació.
A la tarda, al teatre Conservatori, l’esperat concert va
oferir obres de Millet, Mendelssohn, Grieg, Clavé, Nicolau
i Jannequin, però el públic assistent, darrere cada com-
posició, demanava el cant d’Els segadors. 

Els segadors és una cançó popular amb una
melodia basada en tetracords, d’aire solemne
i amb un refrany potent i exclamatiu, que nar-
ra tres fets històrics de l’any 1640, vinculats a
la guerra dels Segadors, que trobem en can-
çoners i en diferents versions. Des del 1892
alguns cors claverians i l’Orfeó Català la can-
taven en versió de Francesc Alió, harmonitza-
da per Amadeu Vives. A partir del 1900, després
de la seva actuació al Gran Teatre del Liceu, l’Orfeó
la cantà amb el nou text d’Emili Guanyavents, guanyador
d’un concurs realitzat el 1899 –encara que amb molta po-
lèmica– per potenciar-lo com a himne nacional.

Així, l’Orfeó Català, en el seu concert a Manresa, des-
prés de l’última cançó del programa, seguint les peticions
cantàEls segadorsamb el nou text, que conservava el ma-
teix refrany de la cançó. L’Orfeó començà l’himne i tothom
dret, «fins el senyor alcalde»–Josep Bosch Carreras– que,
amb altres autoritats, era a la llotja presidencial. Com
diuen les cròniques «tal va ser l’aclamació que hagueren

de repetir dues vegades les tres estrofes –que són les de
l’himne actual–, i el públic començà a cantar-lo i els or-
feonistes s’hi afegiren causant una intensíssima emoció,
amb els mocadors blancs onejant i enlaire barretines ver-
melles i morades. I la Senyera saludant a tothom i cridant
visques a Catalunya, a Manresa, a l’Orfeó i a les Bases de

Manresa».
La participació espontània del públic assistent

va continuar després del concert, afegint-se
als ciutadans que acompanyaren els cantaires
fins a l’estació. 
La Veu de Catalunya explicà esplèndidament
l’esdeveniment i la problemàtica de la seva

organització dient: «Els disgustos i fins disputes
series que han tingut de sostenir els benemèrits

joves de la Comissió organitzadora són innom-
brables perquè no podien satisfer els desitjos que

tothom tenia d’assistir-hi. Els caciquistes s’han vist
aixafats per l’onada de l’entusiasme popular. El ridícul
que han fet ha sigut colossal. La victòria dels nostres
amics aclaparadora».

També feren la ressenya del concert els diaris man-
resans La Veritat i Diario de Avisos. Gràcies a l’Orfeó Ca-
talà, el 1901, els manresans van poder escoltar per pri-
mera vegada l’himne nacional de Catalunya. A més
d’un esdeveniment únic va ser l’estímul per fundar l’Or-
feó Manresà, el dia 6 d’octubre següent.
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El primer cant d’«Els
segadors» a Manresa 
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FIRA MEDITERRÀNIA

Foto de família d’artistes i promotors del mercat manresà, que se celebra del 5 al 8 d’octubre 

El Palau Marc va ser, ahir, l’es-
cenari de la presentació de la 20a
Fira Mediterrània, que se celebra-
rà a Manresa del 5 al 8 d’octubre.
El certamen tindrà 126 compa-
nyies, que oferiran 179 funcions
en una programació amb 7 copro-
duccions i 32 estrenes. La fira de
les dues dècades la van beneir,
ahir, Lluís Puig, conseller  de Cul-
tura; M. Àngels Blasco, directora
general de Cultura Popular i Asso-
ciacionisme Cultural; Anna Cres-
po, regidora de Cultura de Manre-
sa; David Ibáñez, director artístic,
i artistes i companyies que parti-
ciparan en el mercat manresà.
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Artistes i promotors
presenten la 20a
Fira Mediterrània
quan falten cinc dies

El Museu de Montserrat va
inaugurar ahir una exposició
d’homenatge al pintor Josep Nie-
bla, nascut a Tetuan (Marroc)
l’any 1945, però català d’adopció
des dels anys 60. Amb el títol Ex-
plorar i reivindicar, La pintura de
Niebla, l’exposició té caire antolò-
gic i repassa els principals capítols
de la  seva producció artística.
Això sí, fa una especial èmfasi en
les sèries  dedicades a l’arquitec-
tura o al que ell denomina Alfabet
plàstico-polític, així com als diaris
manipulats, els mars i l’Àfrica. El
crític i historiador de l’art Daniel
Giralt-Miracle és el comissari
d’una mostra que es podrà veure
a la Sala Daura fins al 2 d’abril.

Fa un quant temps que Josep
Niebla no està en actiu, però la
seva obra va tenir una trajectòria
molt dinàmica entre els anys 60 i
70. Segons  Giralt-Miracle, Niebla
ha estat un artista «molt energètic
i, a través dels seus quadres, ex-
pressa les seves vivències, des de
la política i la ideologia fins a fets
històrics, el seu teatre i les seves
lectures». Un exemple d’això és
una de les peces més importants
que es pot veure a  Montserrat, de-
dicada a la tanca dels camps de
concentració de Palestina. De fet,
com recorda el comissari, Àfrica
sempre està present en l’obra de
Niebla: «estima Àfrica perquè hi
va néixer, però tal com ell deia, és
català d’adopció i de vocació».

M. MARTÍ/ACN MONTSERRAT

Montserrat ret homenatge a
Josep Niebla amb una mostra
que repassa la seva trajectòria 
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Aspecte d’una de les obres que es poden veure a la Sala Daura
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