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VILAFRANCA DEL PENEDÈS

PREMI NADAL CAVA. 25 ANYS
Capella de Vinseum

PLOU, NEVA, PINTA
Sala dels Trinitaris

Cementiris del Penedès. Josep Maria Parera Romagosa
Del 23 de novembre al 30 de desembre
2

SALA DELS TRINITARIS

Plou, neva, pinta
Del 27 de setembre a l’11 de novembre
24.XI.18. Alfons Borrell
Del 24 de novembre de 2018 al 13 de gener de 2019
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CLAUSTRE DE SANT FRANCESC

Camins migrants
Del 12 de setembre al 8 d’octubre
4

SALA D’ACTES DE L’EXCORXADOR

Memòria Cooperativa
Del 24 de setembre al 16 d’octubre
*Qualsevol canvi en aquesta programació es podrà consultar al web del Servei de
Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès: http://cultura.vilafranca.cat
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La mostra, produïda pel Centre d’Art La Panera pretén apropar les noves perspectives
de la pintura contemporània.
S’hi presenta l’anomenada “pintura
expandida” una categoria que entén
com a obres pictòriques les produccions
que parteixen de l’espai, el gest, l’objecte,
la fotografia i els dispositius digitals en
lloc de basar-se en l’ús dels pinzells,
la matèria pictòrica, el bastidor i el llenç.
Aquestes noves tècniques eixamplen els
límits tradicionals de la pintura per convertir-la
en una tècnica multidisciplinària que els artistes han fet evolucionar al llarg dels segles XX
i XXI a partir de la investigació i l’experimentació d’una de les principals “belles arts”.
L’exposició es distribueix en quatre
àmbits que han caracteritzat històricament
la pintura - el marc, el suport, el color i el gest -,
amb l’objectiu de descobrir com diferents
artistes s’hi aproximen amb les seves obres
d’una forma nova.
Artistes: Daniel García Andújar, Ignasi
Aballí, Belén Uriel, Miquel Mont i Ignacio
Uriarte.
Dijous , 27 de setembre a les 20 h
Inauguració i vistia a l’exposició càrrec de
Roser Sanjuan, comissaria de l’exposició.
Diumenge, 14 d’octubre a les 12 h
Pintar sense pintar. Activitat per avis i nets

Altres espais expositius
ESPAIS DEL CENTRE VILA

Dijous, 25 d’octubre de 18 a 20 h
Sessió de pintura expandida a càrrec de
Roser Sanjauna, comissaria de l’exposició

THE BIG DRAW
20 d’octubre, de 17. 30 h a 20 h
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Premi Nadal Cava. 25 anys
Del 24 d’agost al 7 d’octubre
SIRENI & CO. De quan el Penedès era mar i Olèrdola un escull
de corall
Del 14 de desembre al 21 de març de 2019
6

BIBLIOTECA TORRAS I BAGES
(http://biblioteca.vilafranca.cat/)

Pompeu Fabra. Una llengua completaç
De l’1 al 17 d’octubre
Esclat de vida. M. Montserrat Plans Ferrer
Del 5 al 30 de novembre
7

FORUM BERGER BALAGUER (www.pinae. cat)

Maria Assumpció Raventós
Del 23 d’agost al 16 de setembre
Catherine Bergsrud
Del 9 de novembre al 16 de desembre
Fons d’Art Museu de Montserrat
Del 21 desembre 2018 al 27 de gener 2019
8

PALMADOTZE (www.palmadotze.com)

No man’s land. Alfonso Borragán
Del 26 de setembre al 9 de desembre
Early forms. Claudia Terstappen
Del 26 de setembre al 9 de desembre

PREMI NADAL
CAVA. 25 ANYS
6

Fins al 7 d’octubre
Capella de VINSEUM

Exposició col·lectiva que presenta una
selecció de les obres guanyadores del Premi
Nadal Cava en la celebració del seu 25è
aniversari. El premi, que ha estat vinculat
des dels seus inicis a Firart Penedès, va ser
convocat per primera vegada l’any 1994.
La mostra ens permetrà descobrir el treball
de molts artistes contemporanis, tant de l’àmbit del Penedès com català. Entre la de molts
d’altres, hi trobarem obra de Dani Casanovas
(guanyador de la primera edició del premi),
Fèlix Plantalech, Josep Maria Codina, August
Rosell, Josep Güell, Marta Espinach, David
Ribas... i Inés Schaikowski (guanyadora de la
darrera edició). L’exposició se suma als actes
de la Festa Major 2018 i compta amb un
programa d’activitats paral·leles.
Organitzen: Nadal Cava, Petit Format i VINSEUM.
Amb la col·laboració: Fundació Mas Albornà,
Fundació L’Espiga i Entrem-hi.

VIATGE A ÍTACA
Ceràmiques de Roser Oter
1

Del 24 de novembre al 13 de gener de 2019
Sala dels Trinitaris

Alfons Borrell (Barcelona, 1931), concep la
pintura com un espai de relació amb el món
i, a la vegada, com un impuls, una emoció
i que s’ha mantingut allunyat de les modes
i els corrents preponderants al llarg de la
seva trajectòria.
La seva obra es caracteritza per la importància del color i es debat entre la subtilitat
i la intensitat, entre l’obertura vers la natura
i el replegament introspectiu. Vinculat des
del 1955 al llenguatge de l’abstracció, ha
estat influenciat en diferents moments de
la seva vida per Anglada Camarasa i Brossa,
dos artistes que, més enllà d’una estètica, li
aportaren una actitud vital i ètica en front
de l’art. El treball de Borrell ha estat i és
actualment intens i constant, movent-se
sempre dins uns paràmetres que va repetint
amb rigor i dedicació. Es tracta d’una visió
pròpia del color i de la pintura, lligada al
concepte, al pensament, i també a la vivència. Borrell utilitza només cinc pigments
extrets de la terra, verd, blau, taronja, ocre
i gris; mentre que el blanc, de la superfície
de la tela, emergeix com una aparició de
la llum.
L’exposició que acollirà la Sala dels
Trinitaris és una selecció dels darrers
treballs d’Alfons Borrell inscrits, la majoria,
entre els anys 2016 a 2018. Aquestes darreres obres, que destaquen per la seva contenció i depuració, reclamen a l’espectador
formes d’experimentació lliures i obertes
per sentir-les i transitar-les.

Amb la participació del Col·lectiu Gargot,
les Matinals de Dibuix Domèstic, l’Escola
Municipal d’Art Arsenal i l’IES Milà i Fontanals
de Vilafranca, el dissabte 20 d’octubre Vilafranca celebrarà per tercer any consecutiu
el Big Draw un esdeveniment creat l’any
2000 a la Gran Bretanya i que es basa en
l’educació artística que promou la lectura
visuals i el llenguatge universal del dibuix
com a eina per l’aprenentatge, l’expressió
i la invenció. Actualment és la celebració
més gran del món entorn el dibuix i és el
primer any que Vilafranca acull una acció
artística vinculada a aquest esdeveniment.
Cinc tallers ubicats en diferents espais del
centre vila oferiran a tots el participants
les eines per dibuixar amb tècniques tan
diverses com el dibuix mural, el dibuix
automàtic, digital, amb guix...
Aquesta activitat és gratuïta, no requereix
inscripció prèvia i va adreçada a totes les
edats de 0 a 99 anys.

CEMENTIRIS
DEL PENEDÈS

Josep Maria Parera Romagosa
Comissariat: Ricard Parera Ràfols
Del 23 de novembre al 30 de desembre
Capella de Sant Joan

Dissabte, 24 de novembre les 12 h
Inauguració amb la presència de l’artista,
Alfons Borrell i de la comissària, Patricia
Muga.

Josep M. Parera Romagosa (1951-1993).
Pintor vilafranquí molt lligat al seu entorn,
va destacar en el camp de la pintura amb
exposicions en sales com Palma XII, Fir-Art
de Vilafranca, i amb diverses exposicions
a Barcelona, Madrid i a l’estranger.
Al 1981 inicia un propòsit ambiciós:
pintar els cementiris del gran Penedès.
Amb els recursos materials més primaris
-llapis i paper-, en va arribar a esbossar
vint-i-set, i en va acabar materialitzant a l’oli
o aquarel·la sis. Cementiris típics de poble
penedesenc, de mur blanc i xiprer. La seva
idea era enllestir-los tots i acabar exposant-los a la Capella Sant Joan de Vilafranca
del Penedès.
L’exposició que ara es presenta es planteja
com un diàleg entre les peces dels cementiris
dibuixats per Parera Romagosa fa més de
vint-i-cinc anys, amb altres artistes contemporanis de diferents disciplines. Col·laboren en
aquesta mostra: Fèlix Plantalech, Jordi Llavina,
Leo Tejedor, Joan Solana, Anna Gual, Foix
Cervera, Josep Massana, Sílvia Amigó, Jordi
Cabestany, August Rosell, Olga Álvarez, Clara
Cols, Raimon Benach, Ricard Parera, Àlex
Casanyes, Josep Maria Esquirol, Pep Puig,
Pere Lluís Via, Lluís Masachs, Colomer Pagès,
Pepitu Ruiz i Roger Martínez.
Divendres, 23 de novembre a les 20h
Inauguració a càrrec del comissari
de l’exposició, Ricard Parera Ràfols,
del dissenyador Raimon Benach Puig
i de l’artista Fèlix Plantalech
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Vinseum
Plaça Jaume I, 1
www.vinseum.cat
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Biblioteca Torras i Bages
Plaça de l’Oli, 20
http://biblioteca.vilafranca.cat
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Forum Berger Balaguer
Rambla Nostra Senyora, 6
www.pinnae.cat
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PALMADOTZE
Masia Mas Pujó
08730 Sta. Margarida i Els Monjos
www.palmadotze.com
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Dissabte 27 d’ octubre, a les 19 h
La suite de l’ aigua: concert visual.
Jordi Lòpez (piano). Carlota Baldrís,
(composició). Pau Casanovas (vídeo
projeccions).

Sales d’exposicions municipals
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Divendres, 5 d’octubre a les 20h
Inauguració

Amb el suport
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Del 5 d’octubre a l’11 de novembre
Capella de Sant Joan

De la terra a la creació només acompanyada del silenci, un silenci per on camina la
memòria. Hi poso les mans i l’ànima en un tros
d’argila, l’escalfor va deixant empremta, una
part d’un mateix ja forma part de l’obra.
La creació com a viatge interior, tot el
que passa al nostre voltant és un garbuix
d’emocions. Un so, una paraula, una olor,
un paisatge, una vivència, una notícia colpidora poden despertar una apassionant món
d’observació interior per crear.
Els poemes de Martí i Pol i les lletres de
Lluís Llach han estat el fil conductor d’aquesta
exposició. Ja fa un temps em van travesar la
pell i ara habiten dins del cor d’una forma
dolça de vegades, d’altres colpidora.
Un camí entre dogues, cèrcols, i caixes
de vi que fan de petits habitacles on explicar
històries. Roser Oter

Organitza

Comissariat: Patricia de Muga

20 d’octubre de 17.30 a 20h
Diferents espais del centre de la vila
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VINSEUM (www.vinseum.cat)

Alfons Borrell

La Festa de Dibuix.
Tallers participatius
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Del 27 de setembre a l’11 de novembre
Sala dels Trinitaris
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Direcció Sta. Margarida i Els Monjos

Agenda d’exposicions en sales i espais municipals
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