Cassà al Dia

NOTÍCIES

D'ACTUALITAT

Torrent Pagès exposa a l'Escala els
projectes de set escultures municipals
Amb el títol Escultures Prop del mar i del
vent, l'artista cassanenc Carles Torrent
Pagès, ha exposat del 7 al 17 de juny a la
sala d'exposicions municipal Emília
Xargay, de l'Escala, el treball realitzat durant els tres mesos que ha gaudit de la IV
beca de primavera.
Torrent Pagès ha projectat set escultures per integrar-les al terme municipal de
l’Escala, amb l'element comú de la geografia i la historia del poble costaner, com
a resum del treball que ha desenvolupat
els últims tres mesos a la Casa Forestal
de Sant Martí d’Empúries, com a guanyador de la Beca de Primavera d’Arts Plàstiques. Torrent Pagès després es reunirà
amb els responsables de l'Ajuntament de
l'Escala per mirar de tirar endavant algun
dels esbossos projectats. Per altra banda, l’artista vol exposar el treball a Cassà
i també es planteja de portar els projectes
a altres poblacions marítimes.
Segons Carles Torrent Pagès, "el sentiment que es desperta i l’aire que es
respira a la Casa Forestal de Sant Martí
d’Empúries, amb la badia de Roses per
«mar-c», sens dubte determinen l’obra
d’un artista i la vida de tota persona sensible. M’he deixat emportar per la bellesa dels quatre elements, sovint en perfecta harmonia; fins i tot les llevantades
són màgiques i la tramuntana un espectacle únic. Després de coneixer tots els
racons de l'Escalahe pogut sentir alguns
espais que demanaven una presència
artística, sense interferir en l’entorn.
Inicialment em sentia impulsat a crear
uns projectes imaginaris i utòpics, però
de dificil realització, lluny de la realitat
possible. Finalment les pròpies escultures se m’han presentat d’una manera
senzilla i clara".

EL

SET, UN NOMBRE

Tres maquetes dels projectes fets per
Carles Torrent Pagès a l'Escala

CLAU
Els treballs fets per Torrent Pagès han
esdevingut, segons el propi autor "uns
projectes simbòlics i al·legòrics, tant de
l’entorn natural com de la vida i la historia de la vila. Són set intervencions en
l’espai, com hi ha set dies a la setmana
i set planetes... És el nombre en que es
manifesta el nostre sistema solar i per
mi, la forma en què es pot mostrar el
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conjunt del poble escalenc".
Els set projectes representen set elements diferents del poble de l'Escala: per
una banda, presente les maquetes dels
quatre elements -que ja van ser motiu de
quatre festes commemoratives de l’Escala- i que quedaran reflectides en: dues
escultures, una font i una intervenció lumínica. Dues obres més refereixen el fet

històric del Triumvirat Mediterrani i els 10
anys de l’arribada de la Flama Olímpica
del 1992. Finalment, hi ha un grup de tres
elements que configuren el present i activitat del dia a dia.
Carles Torrent Pagès ha mostrat una
gran satisfacció pels resultats de la beca,
que li ha permès aquest treball creatiu
que confia que es faci realitat.

NÚM. 596 - JUNY 2002

