
LA SALA D'EXPOSICIONS DEL BARRI 

Carme Bonet i Trilla 

Ja fa uns quants anys que es fa servir !'entrada i la quadra d'una casa 
de la placeta de Sant Magí coma salad' exposicions del barri i que roman 
oberta els dos dies de la festa. 

Va comenyar a fer-Ia servir en Miquel Pont per presentar reportatges 
fotografics al voltant de la vella pagesia. 

Al cap de dos anys, en motiu d'un treball sobre els "cóssos" al barri, 
també s'hi va muntar una exposició. 

A partir d' aleshores i ja d'una manera continuada s'ha anat omplint 
aquest espai basicament presentant fotografies tretes de l'arxiu del barrí 
o deixades per particulars que tinguin una relació amb el programa de la 
festa, queja fa anys realitza el dissenyador grafic Jordi Sarries. 

Encara que l'eix central de les exposicions a la "sala d'art" sigui 
reflectir, a partir d'una selecció d'imatges, el missatge visual que ens 
transmet el programa, estem oberts sempre a fer "racons" nous. 

L' any passat, tenint en compte la pluralitat de cultures que convivim 
a Cervera, es va comenyar a donar entrada a nouvinguts. L'hongares 
Fulop J ozsef va presentar unes magnífiques talles de fusta amb un acurat 
treball relacionat amb la festa de sant Magí i amb Cervera. 

El més rellevant de l'edició de12005 va ser l'espai dedicat a l'obra 
del Siseo Sociats, que tan poc feia que ens havia deixat i que estava des 
de feia anys vinculat a la festa. S' encarregava des de sempre de fer el 
record del "Maginet de 1' any". En aquesta darrera mostra es van ex posar 
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els de l'any 2006 i 2007, que havia fetja en l'última cuita. 

També en moti u d' organitzar-se el concurs de fotografía "La festa de 
Sant Magí a Cervera", se li va encarregar que fes els trofeus. Se'n van 
exposar un del2004 i els tres del2005, que es van donar als guanyadors 
la nit del sopar a la pla~a. 

Els treballs que es van mostrar de la seva obra, una petita part, ens 
van semblar enlluernadors per la seva harmonia, creativitat i bellesa. 

Voldríem que aquesta mostra que es va fer esdevingués un punt de 
parten~a per tal que més endavant poguéssim gaudir d' una vasta exposició 
antologica de tot el que va crear en Siseo, a qui recordarem sempre com 
una persona amb un taranna acollidor, enamorada del seu treball, amb 
una creativitat fecunda ... un gran artista que molts trobarem a faltar. 

De cara a aquest 2006 ens pensavem que havíem de cercar un altre 
espai per fer la mostra, ja que 1' edifici s 'ha venut, pero com que no han 
comen~at les obres de rehabilitació, ja tornem a tenir la clau per obrir 

M ostra de 1' obra del Siseo Sociats. Fotografia Gómez Grau. 
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portes i preparar l'exposició. Jaque sera la darrera que farem en aquest 
espai, volem acomiadar-nos recordant el motiu que ens ha fet d'eix en 
els darrers anys: El Cartell. Per tant, s' ex posaran curosament emmarcats 
els programes dissenyats per Jordi Sarries que van de l'any 1992 fins al 
2006. 

Espere m que 1' afluencia de visites, que sempre ha estat important, es 
vagi mantenint i desitgem de cara a 1' any vinent trobar un nou espai al 
barrí per no haver de trencar aquesta tradició ara ja arrelada i que no 
voldríem perdre. 

• • • 

Respecte al "Concurs de fotografies", en el que els guanyadors reben 
una artística pe~a de ceramica com a trofeu, volem fer saber que a partir 
de 1' any vinent els trofeus es mirara que vagin acompanyats de premis 
en efectiu: 150 euros pel guanyador, 100 euros pel segon i 50 euros pel 
tercer. Esperem que aquest incentiu estimuli la participació i les ganes 
de buscar imatges atractives i originals, ja que sempre va bé de disposar 
d'uns euros almenys per cobrir despeses. Anim dones i a participar! 

Per acabar, donem les gracies a totes les persones, que són moltes, 
que han col·laborat amb el seu treball, les seves idees i la seva voluntat 
d'ajuda d'una manera desinteressada, per tal que la petita sala d'art hagi 
reeixit enmig de la nostra gran festa d'estiu: la de sant Magí. 
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