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DE LA FOTOGRAFIA AL CONTE D’arrel manresana i editats per Zenobita, Manresa. Art urbà (MAU) el signen Jordi Biel i Pere Izquierdo 
i ofereix un recorregut fotogràfic pels detalls que formen el paisatge urbà de la ciutat. Des d’un logotip fins a una porta. La segona proposta,
Florinda. La vaca pallassa, neix d’una reeixida cantata i avui presenta la segona edició a càrrec del seu autor, Manel Justícia
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Regió7 Dissabte,  d’abril del 
45

La llibreria Petit Parcir es va
omplir de gom a gom dijous al ves-
pre en la presentació del llibre
Manresa. Art urbà (MAU), que
signen els fotògrafs Pere Izquierdo
i el manresà Jordi Biel, col·labora-
dor d’aquest diari. MAU,  editat per
Zenobita és, com indica el seu tí-
tol, un viatge pel paisatge urbà de
la capital del Bages,  una mirada a

la quotidianitat -llums, escuts, ce-
ràmiques, cartells comercials, tim-
bres, logotips, façanes, finestres,
portes...- reconvertida, a través de
la imatge, en petites obres d’art. En
paraules dels seus autors, «una
gramàtica visual».

MAU és el primer llibre per a
Biel i Izquierdo, que comparteixen
la mateixa afició: la fotografia. Per
a Izquierdo, es tracta «d’un llibre

molt urbà i manresà en el qual s’hi
poden trobar petits detalls que
sovint ens passen desapercebuts».
Els dos autors quedaven els caps
de setmana per pentinar els carrers
de la ciutat, un per cada vorera, so-
bretot al barri antic. Al llarg de més
de tres anys, van recopilar .
imatges i a partir d’aquí «les vam
anar visualitzant i seleccionant
fins a dividir-les en  capítols» va
explicar Biel, que va afegir que
«el llibre inclou finalment  fo-
tos; i a  d’aquestes s’identifica
el lloc on han estat preses».

Per a Josep Antoni Serra, res-
ponsable de la manresana Zeno-
bita, la proposta dels dos fotò-
grafs encaixava molt bé amb un
dels eixos de l’editorial, el patri-
moni.

La publicació té un format més
petit dels habituals a Zenobita i és
la imatge la que pren protago-
nism. L’historiador Francesc Co-
mas, que  fa el proemi del llibre, va
afirmar que MAU «omple un buit
perquè sovint mirem però no ob-
servem». Per a Comas, el llibre
mostra «una Manresa concreta
amb els ulls de dos ciutadans. Hi
trobem des de detalls de la ciutat
senyorial fins a la menestral».
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Els fotògrafs Jordi Biel i
Pere Izquierdo signen un
original llibre d’art urbà

El volum, de petit format, inclou 800 fotografies de detalls de l’espai
públic de Manresa La presentació va omplir de gom a gom la Petit Parcir�
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Francesc Comas i els dos autors del llibre, Jordi Biel i Pere Izquierdo

SALVADOR REDÓ

És un llibre especial. És una
cantata. Florinda, la vaca pa-
llassa, que el passat  de març
va portar  infants de  esco-
les de la Catalunya central al
teatre Kursaal (i  persones de
públic), en la cinquena cantata
promoguda per l’Associació Ca-
talana d’Escoles de Música
(ACEM), tornarà avui a sortir a
escena. Manel Justícia, autor del
conte que es va transformar en
cantata -és el tercer cop que sig-
na aquesta representació- pre-
senta avui  (. h, a la llibreria
Abacus de Manresa) la segona
edició d’un volum editat per Ze-

nobita i que inclou un DVD amb
les músiques de l’espectacle, crea-
des per Sara Hernández, Sergi Es-
parza i Ferran Andechaga i enre-
gistrades per alumnes del Con-
servatori de Manresa. El primer ti-
ratge es va esgotar el dia de la
cantata. Però la d’avui no serà una
simple presentació amb signatu-
res de l’autor. Justícia -que també
n’ha fet les il·lustracions- repre-
sentarà el conte amb la presència
d’un dels personatges, Maneluti, i
amb música. Una ‘hora del conte’
per explicar als nens i nenes les
aventures d’una vaca que un dia
decideix abandonar les seves com-
panyes per anar al circ. El llibre està
pensat per a infants de  a  anys.

Dilluns, l’ACEM tindrà una pa-
rada a la Plaça Sant Domènec on
es vendrà Florinda, la vaca pa-
llassa, amb l’autor, Manel Justícia,
que farà minirepresentacions de
l’obra, i signarà exemplars.
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Abacus acull avui 
al migdia la presentació 
de Florinda. La vaca
pallassa, de Manel Justícia
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El conte de la cantata
arriba a la segona edició

Un moment de la cantata, celebrada el març al Kursaal
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