
El pintor manresà Joaquim Fal-
có exposa per primera vegada a
Londres sis quadres de la seva úl-
tima sèrie dedicada a les ombres.
Ho fa a la fira d’art de Chelsea. Fal-
có ha estat convidat a participar-
hi per mitjà de la Excel  Gallery,
una sala que regenta el català Car-
les Codony i que és situada a Rich-
mond, una tranquil·la localitat de
l’àrea metropolitana de la capital
del Regne Unit. Les pintures de Fal-
có es podran veure fins diumenge,
al costat d’obres de Picasso, Clavé,
Valdés i Goltzman, entre d’altres.
Per al pintor manresà, exposar en
aquesta fira d’art suposa «obrir-
se a un nou mercat, l’anglès, en el
qual encara no hi havia entrat». I
fer-ho al costat d’artistes de renom
és «una gran motivació».

Chelsea Art Fair, ubicada a l’e-
legant barri londinenc de Chelsea,
es du a terme a l’antic ajuntament
de Chelsea, a Kings Road. Des del
, la fira d’art és un dels esde-
veniments més esperats del any ja
que es tracta d’un certamen d’art
contemporani de fama mundial
que reuneix una col·lecció de pin-
tures i escultures variada amb
grans noms d’artistes. A la mostra
hi participen més de  galeries de
renom europeu i l’any passat hi van
assistir més de . visitants.

Falcó explica que va ser el ma-
teix galerista català que el va con-
vidar a participar-hi després de
veure la seva obra. De fet, diu Fal-
có, «Codony tenia obra meva de
feia quinze anys». La sèrie basada
en les ombres, en la qual el pintor
s’aproxima als colors primaris i

utilitza esmalt sintètic brillant,
neix de la casualitat: «vaig veure en
una revista una imatge d’un skater
i vaig pensar en fer una sèrie ba-
sada en aquest concepte». Blau,
groc i vermell sobre un fons blanc,
en què ressalta una silueta negra:
«és una evolució més, del regalim
als colors plans». El pintor explica
que la fira londinenca, de mo-
ment, ja ha donat els primers
fruits en forma de contactes i una
primera obra emparaulada: «hi
ha moviment i el mercat anglès té,
ara mateix, més bona salut que el
nostre». A l’estiu, Joaquim Falcó
tornarà a exposar a Itàlia, un país
en què gaudeix de reconeixement,
i l’octubre ho farà a Barcelona. 
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SALVADOR REDÓ

Manresa i Els Convidats van tornar a mostrar la seva com-
plicitat dijous a la nit durant el concert que el grup de la ca-
pital del Bages va oferir a la sala El Sielu, dins del Club de
la Cançó. Davant un local ple, Els Convidats van repassar
les cançons del seu darrer disc, El millor dels somnis. Era
el seu primer concert en petit format després de l’actuació
al teatre Kursaal, l’any passat. REDACCIÓ | MANRESA

El Club de la Cançó s’omple
per escoltar Els Convidats

ARXIU/DDEG

Igualada enceta diumenge les sessions de conversa a La
Sala amb la presència de Lluís Llach. Aquesta iniciativa, que
es vol celebrar periòdicament, pretén que els assistents pu-
guin descobrir la visió del món d’una personalitat convi-
dada. En aquesta ocasió ( del vespre), Lluís Llach serà en-
trevistat per Antoni Dalmau. En altres dates, hi seran Mò-
nica Terribas i Joan Laporta. REDACCIÓ | MANRESA

Antoni Dalmau conversa amb
Lluís Llach a La Sala d’Igualada

MARTA PICH

El Grup Escènic Navàs ha editat un llibre que recull els
seus  anys d’història. És una publicació totalment gratuïta
i els espectadors que aquest cap de setmana assisteixin a
les representacions de La sala d’estar que la companyia ofe-
rirà dins la Fira de Primavera de Navàs, n’obtindran un ex-
emplar. Les funcions tindran lloc al Casal Sant Genís, demà
a les  de la nit, i diumenge, a les . MARTA PICH | NAVÀS

El Grup Escènic Navàs regala
exemplars del seu llibre 

Falcó s’obre per
primer cop al
mercat anglès

L’artista manresà participa fins demà,
amb sis obres, en una fira d’art londinenca
�

Skate, una obra que es pot veure a Londres

ARXIU PARTICULAR

Salt forma part de la nova sèrie dedicada a les ombres

ARXIU PARTICULAR

L’obra Quatre
coca-coles

explosives de Joaquim
Falcó, del 2005 (un
quadre d’acrílic sobre

tela de 100 x 85 cm) ha estat
escollida per ser la portada del llibre
de text Arte Contemporáneo II.
1910-1990 de Violeta Izquierdo,
escriptora i professora d’art a
Ciències de la Informació de la
Universitat Complutense de Madrid.
El llibre ha estat editat per Editorial
Fragua, especialitzada en llibres de
text per a universitats de ciències de
la informació. L’artista manresà
apareix en la pàgina 393 del volum
com el pintor espanyol que més bé
representa la transvanguàrdia
italiana.
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CULTURES

EL CLAM DESTACA:
lloc: sala A – Teatre-Auditori de Navarcles

dissabte, dia 25, a les 22:30:

STILL WALKING

diumenge, dia 26, a les 18.30

LA CAJA DE PANDORA

a les 21.30 

VALS COM BASHIR


