
El saló ducal del castell de Car-
dona, un espai polivalent que des
de fa tres anys és, també, la sala
d’exposicions del parador, inau-
gurarà demà una exposició de
l’artista mexicana Gabriela Peral-
ta (1971). Un total d’onze qua-
dres, de diferents formats, que
després de poder-se veure a Car-
dona (fins al 15 de setembre),
viatjaran per diferents localitats
de l’estat. A Saragossa, a principi
de setembre, exposarà obra de
gran format, i el treball de la me-
xicana creuarà la frontera per
acabar a Suècia.

Sueños errantes és el títol d’una
exposició on Peralta, una artista
apassionada pel color, dilueix la
càrrega d’intensitat colorista que
defineix les seves obres per ator-
gar a les onze composicions que
s’exposaran a Cardona una pàti-
na difosa on predomina la simpli-
citat d’unes figures etèries en les
quals sobresurten les mans. Peral-
ta juga amb buits marcats per uns
traços prims delimitats pels ocres,
taronges i verds. Devota del gran
artista mexicà Rufino Tamayo, la
pintora treballa amb acrílic, amb
teles preparades per ella mateixa
i busca, no tant amb la matèria si-
nó amb el color, «fusions i trans-
parències» en les seves composi-
cions. Amb Sueños errantes, l’ar-
tista mexicana vol expressar «el
camí oníric de l’ésser humà, aquell
pel qual transita de l’exterior a l’in-
terior». Les obres estan valorades
a partir de 950 euros.

Nascuda a Poza Rica, Gabriela
Peralta és llicenciada en Arts
Plàstiques per la Universitat Ve-
racruzana (Xalapa, Veracruz) i és
professora de pintura i dibuix en
una seu de la mateixa universitat
a Coatepec, des del 1999. Ha ex-
posat a Àustria, Sèrbia, Montene-

gro i Itàlia. L’exposició que es po-
drà veure a Cardona té el patroci-
ni de la Universitat Veracruzana. 

L’artista mexicana va començar
la seva carrera el 1993 amb gra-
vats i serigrafia, però va ser el
2003, després d’una estada a Àus-
tria, quan va trobar en el color i
en la pintura la seva primera ma-
tèria: «el viatge t’obre la ment i
l’artista ha de nodrir-se de tot el
que l’envolti. El contacte amb la
natura va ser, per a mi, definitori,
sobretot venint d’un país on el si-

lenci no existeix». Peralta ja havia
d’exposar al Saló Ducal l’agost
del 2006, però la coincidència
amb la mostra de Sèrbia («Home-
natge a Frida Khalo» a través de
les obres de diferents artistes me-
xicanes) va fer que la seva estrena
aquí es retardés fins ara. Peralta
explica que, inicialment, va pen-
sar a crear una sèrie d’obres  amb
«alguna icona mexicana», idea
que va desestimar per fugir d’es-
tereotips i perquè «la pintura és
un art universal. No vull ser la cap-

davantera de res, sinó una pintora
que expressa el que sent». A Sue-
ños errantes el públic que visiti la
mostra trobarà obres inspirades
en el treball cinematogràfic Pri-
mavera, verano, otoño, invierno...
y primavera del director sudcoreà
Kim Ki-duk  (Las cuatro estacio-
nes de la vida) o en l’obra poètica
de Jaime Sabines (Los amorosos).

El novembre la pintora mexica-
na exposarà a Holanda una
col·lectiva titulada Mujeres de la
antigüedad, feta per vint pintores
(«un col·lectiu femení no  feminis-
ta») vinculades a l’estat de Vera-
cruz i a la seva universitat, sobre
dones artistes l’obra de les quals
continua sent desconeguda.

La inauguració de demà es farà
a les 8 del vespre, amb la presèn-
cia de l’artista, de representants
del consistori cardoní, i del direc-
tor del parador, Jaume Sebastián.
L’obra de l’artista es pot consul-
tar a la pàgina web http://gabype-
ralta.blogspot.com

La mexicana Gabriela Peralta s’estrena a
l’estat amb una mostra al castell de Cardona
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La mexicana Gabriela Peralta té 37 anys i és professora de la Universitat Veracruzana

››CULTURES Música. El cantant Julio
Iglesias actuarà dos cops,
avui i dijous, en el Festival
Jardins de Cap Roig, a Calella
de Palafrugell, amb totes les
entrades venudes

Música. El músic nord-
americà Vic Chesnutt obrirà
el 13 de setembre la primera
edició del nou cicle Capritxos
d’Apolo a l’estiu, que
organitza la sala barcelonina
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GABRIELA PERALTA

Obra «Los sueños del mundo», acrílic sobre tela de 40x180

L’Acadèmia Internacional de
Música de Solsona (AIMS) i el
seu festival, que enguany arriben
a la seva setena edició, inicien
avui la ronda de concerts a la co-
marca del Solsonès amb una ac-
tuació al Teatre Comarcal de Sol-

sona a càrrec dels professors.
Seon-hee Myong (piano), Evgue-
ni Grach i Lothar Strauss (vio-
lins), Paul Silverthorne i Adriy
Viytovych (violes) i Peter Thie-
mann (violoncel). S’interpretarà
un repertori per a quartets amb
piano de Schumann i Brahms. El

preu del concert (22 h) és de 12
euros. A partir de dilluns, els
alumnes de l’Acadèmia oferiran
trenta minuts de música diària als
carrers de Solsona que inclourà,
també, cançons populars catala-
nes. Aquestes actuacions, gratu-
ïtes, s’allargaran fins al 23 d’agost.

L’Acadèmia de Música de Solsona obre
avui amb un concert del professorat
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Un recital del grup de professors, al Teatre Comarcal, inaugura l’AIMS

Roger Pera debuta
en la direcció amb
una obra sobre la
fi de la joventut

L’actor Roger Pera s’estrena
en la direcció teatral amb una
obra sobre la fi de la joventut,
que revela les pors i decep-
cions de la generació de joves
que van néixer entre els setan-
ta i els vuitanta. Quina vida! és
l’adaptació per al públic català
de Boy’s life, del dramaturg
nord-americà Howard Koffer,
que es podrà veure del 15 d’a-
gost al 21 de setembre al Teatre
Gaudí de Barcelona. A més
d’assegurar que s’hi sent ple-
nament identificat, Roger Pera
presenta aquest comèdia àcida
com una història moderna d’u-
na generació que ho té tot i no
sap què fer-ne. La traducció i
l’adaptació a l’imaginari català
és obra de Lluc Potrony, amb
un repartiment format per Es-
tel Solé, Yaneys Cabrera, Anna
Prats, José Bailón i Lluïsa Vall-
daura.–ACN

ESCENA

La banda de
flamenc-fusió
Koskilleo actua a
la Seu d’Urgell

La banda barcelonina de fla-
menc-fusió Koskilleo actua
avui (22 h) a la Seu d’Urgell
per presentar el seu primer tre-
ball, La isla. El concert es farà
al pati de la biblioteca munici-
pal. El grup el formen Joaquim
Murillo, saxo alt i soprano; Al-
ba Guerrero, cantaora; Paco
Garfia, guitarra flamenca; Oli-
vier García, El Cangrejo, can-
taor; Emilio dues mans Ruiz,
piano; David Domínguez, cai-
xó flamenc i percussió; Joe Le-
wis, baix elèctric; Armand Al-
bertí, bateria i percussió, i Ma-
rina González, bailaora.

MÚSICA


