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CULTURES 

Els paisatges 
cl'Antoni March 
llueixen al Cercle 
Artístic de Manresa 
► l'.exposició presenta una vintena de quadres 
d'un pintor que també va presidir l'entitat 

TONI MA.TA I RIU. MANRESA 

■ Els paisatges plens de volwns i 
color d'Antoni March Salas, que el 
mes passatva fer els 99 anys, il-lu
minen les parets de la sala d'ex:po
sicions del Cercle Artístic de Man
resa,amb motiu d'una mostra de 
reconeixement a una trajectbria 
que s'insereixen la tradició pictb
rica de la ciutat. Tot i que !'artista 
no hi va poder ser present, la seva 
dona, Merce Masuet Serrallonga, 
va agrair la presencia als assis
tents. «Estem molt contents», va 
asegurar, envoltada d'amics i ar
tistes de diferents generacions. 

El blanc lluminós de l' illa gre-

ga de Santorini, les agulles del 
massís de Montserrat, les yistes de 
Manresa o el paisatge de la vall del 
Llobregat exhibeixen la capacitat 
creativa de March, de qui l'amic i 
també pintor Josep Maria Mas
segú va definir com un autor «de 
taques i colors molt lluminosos». 

March, va destacar Massegú 
davant deis presents, va ser un . 
home d'aquella generació als qui 
«la guerra va partir totes les pers
pectives». No obstant aixb, March 
va participar en el redrec;:ament 
del Cercle Artístic i en va ser pre
sident, dues dades rellevants 
d' una biografía marcada pe:i; un 
fet que, va apuntar Massegú, 
«sempr.e el va marcar;,, l'assassi
nat del seu germa per part de 
l'exercitfranquista. Durantladic
tadura, va saber torejar la censu
ra i les ,,tibades d'orella» de l'Ajun
tament, la policía ila guardia civil. 

I:ex:posició és oberta fins al 16 
de setembre, i és accessible amb 
entrada gratu1ta. Els horaris de vi
sita són de dilluns a dissabte, de 
18a 20.30h. 
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Merce Masuet, la dona d'Antoni March, amb el bastó, contemplant un quadre del pintor Al.EX GUERRERO 

L'acte va aplegar amlcs I artlstes a la sala del Cercle ALEX GUERRERO 
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Excunionlsme J 
arqueologia al 
Museu de Manresa 
► La Descoberta número 32 
es presentara avui a les 19 11 
a la sala d'exposicions del 
Claust re del Museu de Man
resa. L'hist oriador Francesc 
Roma i casanovas parlara 
del centenari del Centre Ex
cursionista Montserrat i la 
tasca arqueológica duta a 
terme per l'entitat. 


