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L’escultor Pere Jou torna
a Sitges amb una exposició
a l’edifici Miramar
La mostra s’inaugura dissabte, dia 9, a les set del vespre
Entre el 9 d’abril i el 12 de juny, l’Edifici
Miramar de Sitges acollirà l’exposició Pere
Jou, escultor, produïda pel Consorci del
Patrimoni de Sitges i l’Ajuntament de la
Sitges i que compta amb la col·laboració de
la Diputació de Barcelona.
Amb aquesta mostra, Sitges ret homenatge
a un artista que s’establí a la Vila el 1915 per
participar en el projecte de Maricel dirigit
per Miquel Utrillo i que és l’escultor que més
obra pública té a la població.
L’exposició, a través de 118 obres de les
quals 90 són escultures, presenta un recorregut tematitzat a través de l’obra del que
podríem considerar el darrer escultor noucentista.
Pere Jou (Barcelona 1891-Sitges 1964) és
un dels representants més originals de l’es-

cultura noucentista catalana. Format sota la
tutela de Pau Gargallo i Venanci Vallmitjana,
al mestratge dels dos escultors, Jou aportà la
seva experiència com a ebenista, i el resultat
fou una obra molt personal, en la que l’ofici,
a través de l’aplicació de la talla directa, té
un paper fonamental.
L’obra de Jou es caracteritza per una
voluntat moderna de representació de la figura humana, amb una concepció molt pròpia
del tractament dels volums, sempre rotunds i
rabassuts, amb una clara visió arcaïtzant,
molt pròpia de l’escultura figurativa catalana del seu temps. L’ús de materials poc
usuals com la fusta o pedres fins llavors no
destinades a ser esculpides, també acosta la
seva obra a les propostes més obertes i
modernes de l’escultura del seu temps.

Etnobotànica del Garraf
ALLIUM PORRUM L.
(LILIACEAE)
FORMA VITAL,
COROLOGIA I
ECOLOGIA
Geòfit cultivat
(desconegut en estat silvestre) originat a partir
d’A. Ampeloprasum.
NOMS POPULARS
Porro (01)
USOS ALIMENTARIS
Part aèria tendra
FONT (01). Descripció
de l’ús feta per l’informant: “Per al caldo”.

Associació Amics dels Mariners

ALTRES USOS
Flor
ÚS ORNAMENTAL
FONT (01). Descripció
de l’ús feta per l’informant: “La flor és
bonica. Per posar en un
gerro”.
INFORMANT (01):
Josep Guardia Bater.
Masia la Torreta (Sant
Pere de Ribes)
Sílvia
Ysamat Alarcón
Herbes del món
de la A a la Z
c/Major, 41 de Sitges

Associació de dones de Sitges
Dia 15 de maig, sortida al Teatre Apolo
MELLIZOS
Amb BERTÍN OSBORNE I ARÉVALO
Sortida a les 16 hores - Preu 25 euros + autocar
Reserves Tel. 93 894 07 82 - (Cal pagar abans de l’1 de maig)

En la reunió celebrada al Pòsit de Pescadors per l’Associació Amics dels
Mariners va ser elegida com a pendonista de la processó de Divendres Sant
la Sra. Lola Fuentes que serà acompanyada per les Sres. Vicenta Rojano i
Antònia García com a cordonistes.
L’Associació aprofita aquesta nota per a convidar a totes aquelles persones
que desitgin acompanyar la nostra imatge de La Pietat a la processó la nit de
Divendres Sant, dia 22 d’abril.
En el local de la Confraria de Pescadors, carrer de la Carreta es podran
recollir els ciris mitja hora abans de la processó.

