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CULTURA

Montse G. Rius modela Santa
Clara per a la Sagrada Família
L’artista hospitalenca Mont-

A
serrat Garcia Rius continua
R
col·laborant amb la seva
T

obra per finalitzar el temple
de la Sag rada Família. Si
l’any 2002 va crear una escultura
de Sant Francesc d’Assís per a
l’absis del temple de Gaudí, ara
està ultimant, per encàrrec de la
mateixa orde franciscana, una
imatge de Santa Clara que es collocarà el pròxim 25 de setembre,
a les 11 del matí, al primer dels
vuit pinacles del temple, al costat
de Sant Francesc però a 30 metres d’altura.
“A la congregació franciscana
va agradar molt el Sant Francesc
d’Assís, i m’ha fet molta il·lusió
que m’encarreguessin també
Santa Clara”, diu l’escultora.
Sobre les característiques de
la imatge, Montserrat Garcia Rius
explica que “tenint en compte el
lloc tan elevat a què va destina-

A Cinema
de se te mbre, 18h,
G 720.30h
i 22.40h. Aunque
E estés lejos. 14 de setembre, 18h, 20.30h i 22.40h.
N Machuca. 21 de setem18h, 20.30h i 22.40h.
D bre,
Madame Sata. Cicle VO.
A Cinemes Rambles (Rambla Just Oliveras, 20).

Exposicions
9 de setembre, 23h. Inauguració de l’exposició Pixel Oddity de Markus Gmür
i María Cruz. Depósito Legal (Santa Anna,14).
Fins al 22 de setembre.
Galícia en Blanc i Negre.
Fotografies de Raül Esteve. Biblioteca Tecla Sala
(av. Josep Tarradellas, 44).

Ensenyament
Fins al 10 de setembre.
Obertes les aules d’estudi.
CC Barradas, de 10h a 1h
(rbla. Just Oliveras, 56). Biblioteca la Bòbila, de 10h a
1h (pl. de la Bòbila,1). Biblioteca Josep Janés, de 10
a 22h (Dr. Martí i Julià, 33).
14 de setembre, 12h.
Inauguració del Curs Escolar 2004-2005. Conferència de Daniel Giralt-Miracle Barradas, un transgressor oblidat?, en el
marc de l’Any Barradas.
Can Buxeres (av. de Josep
Tarradellas, s/n).

Música
18 de setembre, 22h.
Gran vetllada flamenca.
Festival Broche de Oro. Peña Cultural Antonio Mairena (c. Collserola, 68).

da, té el cap abaixat perquè es
vegi el rostre, i s’inclina cap a un
costat, com si mirés a Sant Francesc que té a prop”, diu.
La santa porta un lliri i un llibre en una mà, i amb l’altra s’aparta la capa per caminar. També
destaquen les principals característiques de la seva indumentària,
com són el cordó, la capeta i el
vel. La imatge fa quatre metres
d’alçària i està esculpida en pedra de travertí romà, que és l’emprada en tot el temple de la Sagrada Família.
Abans de ser instal·lada, San-

ta Clara serà beneïda pel ministre general dels franciscans, José
R. Carballo, que vindrà des de
Roma per a la ocasió.
Garcia Rius té ubicats a L’Hospitalet el monument a Rafael Casanova de la plaça de Lluís Companys, la Mare de Déu de Montserrat a la plaça del mateix nom,
i un monòlit als supervivents
de la Lleva del Biberó. El seu art
també és present a diverses parts
del món. L’escultora és titulada
per l’Escola Massana i té diversos
títols i condecoracions internacionals. # MARGA SOLÉ

GABRIEL CAZADO

L’escultora hospitalenca va fer el Sant Francesc per al mateix temple

Montserrat Garcia Rius junt a l’escultura

