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Agenda d’exposicions en sales i espais municipals

CAPELLA DE SANT JOAN

Antològica Just Nicolàs Campllonch 
Del 24 de gener al 23 de febrer

Lydia Espeleta. 100 anys de costura al Penedès 
Del 6 al 29 de març

Photopensa: poesia filosòfica visual. Toni Prat. Vilapensa 
Del 3 al 19 d’abril

5è Concurs de pintura ràpida. Premi Vilafranca Cultura 
Casal Societat la Principal. Secció de Belles Arts

Del 25 d’abril al 3 de maig

19è Concurs de pintura Ciutat de Vilafranca. Associació de 
jubilats de Vilafranca del Penedès i comarca El Pilar de Vuit 
Del 7 al 17 de maig

Veus des del refugi. Clara Calvet i Sebastián Riveaud 
Del 23 de maig al 21 de juny 

Horitzons invisibles. Josselyne Marmottan 
Del 10 de juliol al 9 d’agost

Firart 2020. Petit Format, S.L.; 
Administradors de la Feta Major 2020 
Del 21 d’agost a l’1 de setembre

SALA DELS TRINITARIS

Elogi del malentès 
Del 17 de gener al 22 de març

ESTATAMBESTAT ESTATCONTRAESTAT. Xavier G-Solis 
Del 27 de març al 10 de maig

Articulacions. IES Alt Penedès 
Del 22 de maig al 7 de juny 

Tast tèxtil. Cecília i Mercè González 
Del 26 de juny al 2 d’agost

CLAUSTRE DE SANT FRANCESC

El camí dels molins. Roser Guasch Bea / Camil·la Pérez Salvà 
Del 22 de maig al 21 de juny

L’atzar és breu. Toni Moreno retrata 64 poetes d’ara 
Del 16 de juliol al 16 d’agost

SALA dPAS

El discret encant de les portes 
Del 7 de febrer al 7 de març

Retrats sota el foc. Daniel Garcia Crespo 
Del 17 d’abril al 22 de maig

CLAUSTRE DELS TRINITARIS

Festa dels Tastacontes 
Del 16 al 24 de maig

Projectes fi de curs Escola Municipal d’Art Arsenal 
Del 8 al 21 de juny

*Qualsevol canvi en aquesta programació pro aquesta programació es podrà 
consultar al web del Servei de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès: 
http://cultura.vilafranca.cat o a l’Instagram @artsvisualsvila

 

Altres espais expositius 

VINSEUM (www.vinseum.cat)

Cartografies Fins al 22 de març 

Bacus, les màscares del déu Del 3 d’abril al 21 de juny

PALMADOTZE (www.palmadotze.com)

Miralda & Muntadas (M&M) Fins al 17 de març

SERRA DE RIVERA. Pintures Fins al 17 de març

ESPAI CULTURAL FÒRUM BERGER BALAGUER  
(www.pinnae.cat)

Natura in vitro. Assun Savall Fins al 26 de gener

ESTATAMBESTAT  
ESTATCONTRAESTAT
Xavier G-Solís

Del 27 de març al 10 de maig
Sala dels Trinitaris

L’escultura amb les espardenyes policromades 
utilitzades pels balladors de la Festa Major de 
Vilafranca, travessades per l’espasa, porta per 
títol “12 de febrer de 2019”, data en la qual va 
tenir inici el judici del Procés. Aquesta és una 
instal•lació post sentència on veurem de nou 
gravats fets amb piconadora a cel obert sobre 
la terra crua. Una tècnica brutal i contundent 
que l’artista no utilitzava des de 2012, quan 
eren els “Indignats” els que ocupaven les pla-
ces. Ara els papers de gramatge gravats, uns 
amb tintes negres i altres de color de carnassa, 
estan penjats. Al costat, hi ha dues peces 
titulades “Europa”: una curiosa vitrina i una 
caixa forta de la qual ja fa anys es va oblidar la 
combinació i qui sap què hi ha a dins. També, si 
volem, podrem manipular uns llums d’espe-
rança de referència i simplicitat ancestrals.

Divendres, 27 de març a les 20h
Inauguració i visita comentada a càrrec 
de Xavier G-Solis

EL CAMÍ DELS 
MOLINS
Camil·la Pérez Salvà. Roser 
Guasch

Del 22 de maig al 21 de juny
Claustre de Sant Francesc.  
Paraules als Claustres i +

A Banyeres del Penedès hi ha restes de tres 
molins fariners d’època medieval. Estan situats 
al costat del torrent, al Molinet, a Can Ravella 
i a Saifores. Els separa una distància d’arbres i 
flors. I ens comuniquen els silencis que envol-
ten aquest paisatge. Ens assenyalen els camins 
antics plens de la història que ens identifica 
avui. Lletres i pinzells ens han vingut a buscar. 
En el passeig d’un any sencer, arbres i flors s’hi 
han anat oferint per sempre. 

En aquesta exposició, l’artista Camil•la 
Pérez Salvà mostra les seves pintures de flors 
que l’han triada per a ser plasmades pels seus 
pinzells. La poeta Roser Guasch acompanya 
les pintures amb reflexions, pensaments, 
algun vers, referències orals, records, històries, 
descripcions d’un lloc concret.

Aquesta proposta a quatre mans fa home-
natge poèticament i visualment a un paisatge, 
el protegeix, el vindica.

Divendres, 22 de maig a les 20h
Inauguració amb la presència de Camil·la 
Pérez Salvà i Roser Guasch i presentació 
del llibre El camí dels Molins

VEUS DES DEL  
REFUGI
Clara Calvet i Sebastián  
Riveaud

Del 23 de maig al 21 de juny
Capella de Sant Joan

Veus des del refugi sorgeix d’un taller de do-
cumental social col•lectiu impartit a Atenes 
i busca reflectir les dificultats a les que han 
de fer front milions de persones a l’hora de 
fugir de les seves llars a la recerca d’una vida 
millor. Els participants, de diferents orígens 
com Síria, Afganistan, Marroc o Palestina, van 
tenir una aproximació als coneixements bà-
sics del llenguatge audiovisual i van realitzar 
una sèrie d’entrevistes per relatar les seves 
històries de migració.

Les entrevistes van ser gravades en camps 
de refugiats, cases particulars i a la seu 
d’Ankara Project, espai on es va dur a terme 
el taller. Separats en una sèrie de tòpics, els 
testimonis ens brinden informació sobre les 
diferents causes de migració en l’actuali-
tat, els obstacles que es troben a les rutes 
migratòries que trien, la situació dels menors 
no acompanyats o les dones migrants, les 
condicions dels camps de refugiats i la difícil 
gesta de la reunificació familiar.
Organitza: Servei de Solidaritat i Cooperació. 
Ajuntament de Vilafranca

Divendres, 23 de maig a les 19h
Inauguració a càrrec de Clara Calvet i  
Sebastián Riveaud, promotors de l’exposició
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TAST TÈXTIL
Cecília i Mercè González - 
Desedamas 

Del 26 de juny al 26 de juliol
Sala dels Trinitaris

Aquest projecte expositiu vol descriure, a 
través del teixit, les textures dels aliments, el 
pessigolleig de les bombolles d’un bon cava 
o el sabor dolç de la ratafia. El sòlid i volàtil 
d’un aliment, la seva transparència, el dolç 
i l’amarg. El  teixit base de la proposta és i 
sempre serà la seda, així com per un cuiner pot 
ser l’aigua. Un pont entre la cuina i l’art tèxtil, 
convertir un menú degustació en un menú 
exposició. Interpretar els plats, transformant 
quelcom tan efímer com és el menjar, en una 
obra tèxtil contemporània i bidimensional, 
amb el color i la textura com a llenguatge. 
Les begudes, des de l’aigua fins als licors. Les 
bombolles del cava, el cos del vi negre, tot per 
convertir aquests líquids en obres translúcides, 
etèries, plenes de color, moviment i sensualitat.

Divendres, 26 de juny a les 20h
Inauguració a càrrec de Cecília i Mercè 
González - Desedamas

HORITZONTS 
INVISIBLES
Josselyne Marmottan

Del 10 de juny al 9 d’agost
Capella de Sant Joan

Josslyne Marmottan és una artista plàstica 
catalana-mexicana amb una trajectòria de més 
de tres dècades. Viatgera constant, observadora 
dels elements i la natura, està sempre prenent 
apunts, experimentant amb suports, colors, i 
amb petits o grans formats.
Amb la sèrie Horitzons Invisibles, captiva 
sencera aquesta sensació de desconcert davant 
un contrast que juga amb la percepció de 
formes múltiples, l’impacte és més subtil però 
igualment potent en les peces on la forma s’ha 
abstret gairebé completament i queda només 
la sensació de moviment lleuger. Hi ha aquí un 
registre acurat del paisatge divers, amb figures 
que apareixen com un concentrat d’arrels 
oníriques, gairebé abstractes. Les pintures es 
desdoblen sense esgotar-se en una obra que 
escomet el tema a través de la versatilitat amb 
que traspassa els límits d’una o altra tècnica 
d’un impuls original que flueix lliurement en el 
seu treball creatiu en el paper Amate ( paper fet 
a mà, amb les arrels de l’arbre Amate) llenços, 
monotípies, aquarel•les, imatges alterades. En 
aquestes obres, Marmottan exalta amb precisió 
la punxant irrealitat de l’invisible, fent-la visible.

Divendres, 10 de juny a les 20h
Inauguració a càrrec de Josselyne Marmo-
ttan, l’artista

L’ATZAR ÉS BREU. 
64 POETES D’ARA
Toni Moreno

Del 16 de juliol al 16 d’agost
Claustre de Sant Francesc 
Paraules als Claustres i +

La poesia existeix quan algú la llegeix. El poe-
ta observa, rumia, destil•la, sintetitza i escriu. 
I borra i guixa i estripa i torna a escriure. Però 
la poesia només existeix quan algú la llegeix. 
I la interpreta. I dóna sentit als versos i, de 
retop, a la seva vida. I, malgrat tot, els poetes 
sempre hi són. I en Toni Moreno els ha retra-
tat, amb llum natural, de matí, amb la cara 
néta, sense filtres ni subterfugis. Amb respecte, 
els ha arrencat un vers de la seva obra i els 
l’ha cosit al costat perquè, només mirant els 
ulls del poeta, en sentim la veu. Pura poesia 
visual. Xavier Bosch

Dijous, 16 de juliol a les 20h
Inauguració i recital del poeta  
Enric Casasses

ELOGI DEL 
MALENTÈS
Mar Arza, Cabello/Carceller, 
Lúa Coderch, Kajsa Dahlberg, 
Anna Dot, Dora García, Andrea 
Gómez, Núria Güell, Alexandra 
Leykauf, Mariona Moncunill, 
Mireia Sallarès, Batia Suter i 
Pilvi Takala
Comissariat: Joana Hurtado Matheu

Del 17 de gener al 22 de març
Sala dels Trinitaris

Tretze artistes contemporànies s’apleguen en 
un mateix espai, sota el comissariat de Joana 
Hurtado Matheu.

El relat conceptual d’aquesta proposta és 
evidenciar a través de les peces de cadas-
cuna de les artistes, la manca d’eficiència 
que atribuïm al llenguatge com a sistema de 
comunicació –i qui diu llenguatge diu imatge. 
Cada representació ve determinada per la 
perspectiva cultural, social i emocional de 
cadascú. No sabem com són les coses, només 
sabem com les percebem i interpretem. Sovint 
per anar massa de pressa, caiem en descrip-
cions pobres; altres vegades, pensaments i 
llengua se’ns enreden i en surten lectures con-
fuses. Comprenem així que hi ha moltes coses 
que costen de dir amb les paraules que tenim, 
que una imprecisió latent i incontrolable ens 
acompanya. El veritable entrebanc, doncs, no 
és haver topat amb la vaguetat de les parau-
les, sinó haver confiat en la seva precisió.

Elogi del malentès explora justament la 
diferència, la diferència que ens obliga a 
explorar críticament les convencions que 
regeixen la nostra relació amb l’entorn. En un 
temps de simplificació salvatge i esforç mínim, 
confiar-nos a la pluralitat i complexitat del 
malentès per contradir el que ja ha estat dit, 
dat i beneït, suposa crear un espai de resistèn-
cia compartida que no passa per l’imperatiu 
del resultat. 

Elogi del malentès és una exposició itine-
rant del Programa d’Arts Visuals de l’Oficina 
de Difusió Artística (ODA) de la Diputació de 
Barcelona en col•laboració amb l’Ajuntament 
de Vilafranca.

Divendres, 17 de gener a les 20h
Inauguració i visita comentada a càrrec 
de Joana Hurtado Matheu, comissària de 
l’exposició

Dijous, 5 de març a les 18h
Visionat i comentari de l’obra “Las muer-
tes chiquitas” de Mireia Sallarès amb la 
presència de l’artista.

Dissabte, 21 de març a les 18h.  
Dia Mundial de la Poesia
Recital poètic a càrrec de Maria Cabrera i 
el voluntariat per la llengua del CNL Pene-
dès-Garraf 

ANTOLÒGICA 
JUST NICOLÀS 
CAMPLLONCH 
Comissariat: Joan Antón Mascaró 

Del 24 de gener al 23 de febrer
Capella de Sant Joan

El que podem veure en aquesta exposició és 
un recull d’obres de Just Nicolàs Camplloch (El 
Vendrell, 1946) de vàries èpoques per poder 
copsar l’evolució d’aquest artista al llarg del 
temps. El seu estil es podria definir com a 
cubista-figuratiu.

En Just és un artista total, des de l’any 1962 
no ha parat de produir, fent exposicions arreu 
del món.  La seva faceta més coneguda és la 
plàstica, passant per la pintura a l’oli i acrílica, 
així com l’aquarel•la i la finor del dibuix a plo-
ma. Els temes més habituals són: joves músics, 
deeses, faunes, i principalment la figura femeni-
na representada com a maternitats, aiguaderes, 
dames a cavall, etc., que amb la seva mirada i 
el seu sentiment els enriqueix plasmant noves 
formes, de vegades inexplicables, donant-los 
un sentit poètic i diferent a la visió normal de 
les  coses que els nostres ulls estan acostumats 
a veure.

Divendres, 24 de gener a les 20h
Inauguració i visita comentada a càrrec 
de Joan Anton Mascaró, comissari de 
l’exposició.
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Carrer de l’Escorxador

Sales d’exposicions  
municipals

Capella de Sant Joan 
Plaça de la vila, s/n

Sala dels Trinitaris 
Carrer de la Font, 43

Claustre  
de Sant Francesc 
Carrer de Sant Pere, 3

Sala dPas 
Carrer de l’Escorxa-
dor, 21 
1a planta 

Claustre dels Trinitaris 
Carrer de la Font, 43

http://cultura.vilafranca.cat 
 

Altres espais expositius

Vinseum 
Plaça Jaume I, 1 
www.vinseum.cat  

PALMADOTZE 
Masia Mas Pujó 
08730 Sta. Margarida  
i Els Monjos 
www.palmadotze.com 

Forum Berger Balaguer 
Rambla Nostra  
Senyora, 6 
www.pinnae.cat
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