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L a sala. d’art Giacometti
de  Manresa  continua  e!
trepidant  i variat  ritme
d’exposicions.  .Cada
quinzena  ens presènta

una  petita  mostra,  encabint  j
aglutinant  aquest  sector artfstic
que  escorcol!a,  si!enciosament,
en  la  investigacié  i en !‘experi
mentacié,  Haurem  d’acceptar
que  en !es exposicions que orga
nitza  !‘acol!idora  sa!a  prima,
sobretot,  l’abstracciô o aqiiesta
pintura  que  la gent,  perquè  se
rn’entengui,  en  diria  estranya.
Es  bàsic que  s’entengui  la idea
que  tot  és respectable,  i que  la
persona  queestima  l’ofici dels
artistes  ha de  cônsiderar la pas
sasincera  de qua!sevol pintor  i
e!  constant  neguit  que es  com
mou  en el seu  interfor,  perquè
furga  possibles descobertes. En
tota  pintura  s’a!biren  valors  i
contrava!ors:  i’artista  conviurà
amb  els que  e!! descobreix  i e!
contemplador  esbrinarà  els
seus,  i  sovint  no  coincidiran,
perquè  en  e! rerafons  decada
persona  hi ha espais  resdrvats  i
liibertat.  -

Perô  desviem  la  nota  intro
ductôria,  sorgida  sense  gaire
connexié,  i escampem  quatre
mots  d  sgavel!ats sobre l’expo
siciô  que la sala Gia6pmetti  ens
ha  ofert  fins  al  13 d’octubre.
Cristina  Penadés  i Padrôs,  de
Manresa,  ens  apropa  de  nou  a
la  seva  obra  mostrant  la  seva
trajectôria  pictôrica. L’any 1992
va  fer la seva primera  exposicié
al  Mesén.  En aquella  oportuni
tat  encapçalava i sintetitzava  la
meva  critica  afirmant  que  el  -

tfto!  escaient era: «Gran domini
de  la tècnica,  intensitat  en  les
plasmacions,  vitalismé  per
excel.lència j vehemència en l’ex
pressié».  Continua  sent  vàlida
aquesta  esquemàtica smntesi.

Deu  sén  els  quadres  que
s’han  pogut  observar.  Tècnica
mixta.  Treba!!a.  sobre  fusta  j

autor.
L’Ajuntament  posarà  a dispo

siciô  dels interessats  a assistir  a
l’acte  un autoçar  que  sortirà  a !es
cinc  de  la  tarda  de  la  plaça  de
SantJoan  de  Sûria.  E!  preu  del
viatge,  l’entrada  j la consumiciô
és  d  1.500 pessetes  i es pot  fer
reserves  fins al dia 20 d’octubre a
!‘Oficina  Municipal  d’Informa
ci6,  als baixos de  i’Ajuntament  o
trucant  al telèfon 8695400.

L’acte  dedicat  a  Salvador
Perarnau  s’inclou en els recitals
que  el col.lectiu de poetes Poesia
Viva  fa, cada  dimarts,  a la Cova
del  Drac.

La  inauguraciô  d’un  bust  de
bronze,  un  mura!  de ceràmica  i
una  piaca que du e! seu nom for
men  part  de !‘hômenatge  que  li
han  vo!gut retre  els suriencs  en
l’anomenatAny  Perarnau.  Arnb
motiu  de! centenari,  també  s’ha
reeditat  e! liibre  de  poesia  per  a
infants  El  senyor  pèsol  i a!tres
plantes.  Els rnitj ans de cornunica
cié  locals  n’han  fet  ressô,  j les
entitats  de  la poblaciô.han  orga
nitzat  actes  en  record  d’aquest
autor.  Donar  més  projeccié
externâ  a la seva personalitat  és
l’objectiu  de  totes  aquestes
accions,  que  es clotiran  amb  un
homenatge  de! poble  de Séria  e!
desembre  vinent.
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Et poetà surienc Perarùau,
hàmenatjat a Bârcetona

NÛRIA BALAGUER
S(iria

La  Cova  de! Drac  de  Barcelo
na  acollirà  el dia 24 d’octubre,  a
2/4  de  8 de! vespre,  un  acte  en
homenatge  al poeta  surienc  Sal
vador  Perarnau,  promogut  per
i’Ajuntament  de  Siiria  i Josep
Çolet,  director  del Seminari  d’In
vestigacié  Poètica  de Barcelona  i
estudiés  de i’obra de Perarnau.

Aquest  homenatge  s’afegeix
ais  actes  amb  qùè es vol donar  a
conèixer  l’obra  d’aquest  autor
arreu  de  Catalunya  en  !‘any de!
centenari  de! seu naixement.  La
Genera!i•tat  ja  va reconèixer  e:1
juny  passat.la  figura  j i’obra  de!
poeta  en  un homenatge  al centre
d’art  Santa  Mônica  de  Barcelo
na.  L’acte de! dià 24 constarà  d’u
na  conferència  de  Josep  Colet
sobre  i’obra poètica  de  Perarnau
i  d’un recital de poemes d’aquest

CRITICA/Art

LLUES SOLERNOU

Un m6n per desxifrar
sobre  tela. Sis quadresportenel
tftol  Temps  j espàis  j els altres
quatre,  Traços.  Aquests  éltims
estan  confeccionats  amb cartrô,
entre  sis i nou trossos enganxats
a  la tela  amb xinxetes. Sén com

-  posicions  visualment  gratifi
cants,  immergides  en  una colo
rista  abstracciô.  Intueixes,  per
mitjà  de  les afermades  pinzella
des,  una  personalitat  que  vo!
conquerir  un terrèny:  sén  !lam
bregades  enèrgiques,  amb com
ponents  de  voluntarietat.  Es
una  pintura  valnta,  en  la qua!
les  formes, els gruixos i e! color
es  bressolen  métuament.  Conti
nua  el seu cami, tot  i que hauria
d’eixamplar  la seva trajectôria.
-L’artista  sempre  ha  de  restar
insatisfet  de la seva prôpia obra,
j  cal  que  mantingui  aquesta
angoixosa  -necessitat d’escorco
llar  d’altres possibilitats reals.

Cal  reconèixer  que  en la seva
obra  existeix  unitat;  la  seva
expressié  artistica  és un  procés
estudiat,  perô  refermat  pels
impulsos  que  s’al!iberen mitjan
çant  la  sevâ voluntat.  Uti!itza
molta  matèria,  i hi ha certes for
mes  que  atrapén  realment  la
mirada  de  l’espectador.  Diffcil
ès  desxifrar  e! mén  personal  de
la  pintora:  hi ha  enigmes.  Per
aixô,  en tot  quadre  abstracte  hi
pot  haver  dues  lectures:  la que
interpreta  e!  pintor  quan
expressa  j la que fa l’observador
quan  l’analitza.  Tot  artista,  si
vol  tocar  de  peus  a  terra,  ha
d’admetre  que  la seva obra pot
ésser  interpretada  per allô  que
acuil  e! resultat  de!. seu trebail,
encara  que  la idea no concordi
amb  la  seva.  Aixô  enriqueix
verarnent  l’obra.

Trobo  vàlides  aquelles
expressions  que  escrivia  tres
anys  enrera  sobre  !‘obra  de
Cristina  Penadés.  Deia: «Es una
abstracci6  elegant, floriiegi  de
pigments  ide  coses enganxades i
ben  compactades,  amb gruixos
generosos  de pintura. S6n batecs
escadussers, flamaradesfugisse
res,  instants  inabastables, d’uns
temps,  d’uns espais... La pintura
de  Cristina Penadés t’ofereix la
possibilitat  de recrear somnis, de
fernéixerfantasies  i depenetrar
enun  môn allegàric deficcié».

E!  recôneixement es
,fara  e! 24 d octubre

vinent  a la Cova de!
Drac,  dins e! cicle de!

grup  Poesia Viva


