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MIRADES AMB  
CONSCIÈNCIA SOCIAL
EXPOSICIONS La Factoria Cultural i la delegació del Col·legi 
d’Arquitectes presenten obra que fa visible la realitat del dia a dia 

Exposicions en dos espais dife-
rents però unides en temàtica 
social. La Factoria Cultural 
de Terrassa (FACT) inau-

gura aquest dissabte, a les 19 hores, 
“Los Nadies”, basada en l’obra pic-
tòrica de l’artista Antonio Soto (Ber-
gara, 1964) inspirada en el poema del 
mateix títol del periodista i escriptor 
uruguaià Eduardo Galeano (Monte-
video, 1940-2015).

El conjunt de la mostra, que s’inau-
gura aquest dissabte a les 19 hores, 
està format per 23 retrats de grans 
dimensions. Són mirades que par-
len, amb nom i històries pròpies que 
recullen diferents situacions socials 
del nostre món, entre elles l’assetja-
ment escolar, el tràfic de persones, la 
immigració, entre altres.

L’obra permet reflexionar sobre 
qui són aquestes persones que aca-
ben convertint-se en mers recur-
sos humans. Qui són aquests ‘nadi-
es’ que ni tan sols tenen nom i que 
no figuren en la història universal. 
I també ens convida a pensar si es-
tem, nosaltres mateixos, tan lluny de 
convertir-nos en “ningú”, si continu-
em sent només espectadors. Galea-

no, l’autor, descriu aquest algú o nin-
gú amb una realitat tan contundent 
que ens arriba com si tinguéssim un 
mirall davant nostre. 

Per la seva banda, la seu de la de-
legació del Vallès del Col·legi Ofici-
al d’Arquitectes de Catalunya (Coac) 
acull, fins a l’1 de novembre, l’expo-
sició “Per Durar”, un recull de foto-
grafies del treball de més d’un cente-
nar de dones que, el mes de març del 
2018, van participar en les feines de 
restauració dels arrebossats tradici-
onals en la concessió Allou-Sana, al 
poblat de Tangassogo (Tiébélé), situ-
at al sud de Burkina Faso.

Amb l’ajuda d’estris quotidians 
com una escombreta, una aixada o 
diferents tipus de pedres, i utilitzant 
terres i pigments naturals, aques-
ta tècnica documentada des del se-
gle XVI és un testimoni excepcional 
de la cultura Kasséna, de valor uni-
versal, reconegut a la llista indicativa 
de Patrimoni de la UNESCO. Aquest 
projecte de restauració a Burkina Fa-
so ha comptat amb el suport del Co-
ac, a través dels ajuts a la cooperació 
que atorga anualment la institució 
dels professionals.

A l’esquerra una imatge de l’exposició “Los Nadies”, d’Antonio Soto. A la dreta, una perspectiva 
fotografia de la mostra “Per dura” sobre el treball de les dones a Burkina Faso

 L’artista Antonio 
Soto presenta 
un conjunt de 
retrats a La 
FACT inspirats 
en el poema “Los 
Nadie” d’Eduardo 
Galenao. La 
mostra s’inaugura 
el dissabte

Els arquitectes  
exposen 
fotografies al 
Vapor del treball 
de les dones a 
Burkina Faso  

El Festival Mosaics  s’especialitza en música 
electrònica 

#festivals #arketip
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ARRENCA 
EL FESTIVAL 
MOSAIC 
MÚSICA S’obren dos dies 
per gaudir de la música 
electrònica amb directes al 
carrer, la UPC i la Jazz Cava 

La productora egarenca Arketip engega 
avui els motors del nou Festival Mosaic, 
una proposta de dos dies dedicada a la 
música més moderna, que mesclarà la 

creació artística i la interpretació en directe i tin-
drà lloc en tres espais: Centre de la Imatge i la 
Tecnologia Multimèdia (CITM) de la UPC, plaça 
Vapor Ventalló i la Nova Jazz Cava.

El programa s’inaugura avui, a les 12 hores, 
al Citem. El centre d’estudis acollirà una mara-
tó de sessions en art digital, tecnologia multi-
mèdia i “modular live”. Els creadors són Hele-
na Córdoba, Absis Live, Lon Live i Pablo Soler. 
Després de dinar, a les 14.30 hores, s’obrirà un 
espai participatiu. 

El festival es traslladarà el dissabte al matí a la 
plaça del vapor Ventalló amb música en direc-
te. Les sessions començaran a les 11 hores amb 
el dj Sad Falafel. Una hora més tard hi haurà el 
plat fort amb Surekid, Oka Miles, Lebleu Be-
atz que s’allargarà fins a les 14 hores. En aquest 
concert del migdia, la productora posarà el mi-
cro obert per descobrir el talent que hi ha en la 
música electrónica. El dj Sad Falafel en farà el 
tancament cap a les 15 hores.

Mosaics deixa la tarda del dissabte lliure per 
recuperar-se i agafar forces per a la tarda- la nit 
a la Nova Jazz Cava. Allí, a partir de les 19 hores 
hi haurà un seguit d’actuacions: Donvu Fusal-
ba& The TMR SoulSystem; el dj Makuto, Ciuret 
Divorce From New York i Nikotronik.

Aquesta és la primera vegada que Terrassa 
presenta i organitza el Festival Mosaics i té la 
voluntat de sumar edicions anuals pel seu fet 
de música especialitzada. David Martínez, de 
la productora Arketip, el va definir com “un pe-
tit Sonar de Barcelona” amb segell molt local. 
En aquest sentit va destacar que es vol ser un 
aparador de creadors, artistes i músics que són 
punters i també un espai d’enllaç entre ells i el 
públic. Martínez va subratllar, per exemple, que 
els alumnes del CITM de la UPC fan coses molt 
interessants, però transcendeixen poc. 


