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LA REPARACIÓ D’UN OBLIT La pintura de Joaquim Falcó s’exposa arreu del país i en galeries i sales a l’estranger, però Manresa no li havia
dedicat mai una mostra en una de les seves dependències municipals. Aquesta mancança es resoldrà d’agost a octubre amb la retrospectiva
d’obra recent que es podrà veure al Casino, i on l’artista manresà presentarà una vintena de quadres de gran format realitzats els darrers anys
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Joaquim Falcó (Manresa, 1958)
exhibirà per primer cop en una
sala municipal de la seva ciutat na-
tal gràcies a l’exposició d’obra re-
cent de gran format que acollirà el
Centre Cultural el Casino del 23
d’agost al 21 d’octubre. El pintor
manresà protagonitzarà la mostra
que l’equipament públic dedica
cada temporada a un artista local
i podrà ensenyar la seva creació a
la capital del Bages per primera ve-
gada des del 2004, quan va ser pro-
tagonista a la avui ja desaparegu-
da galeria Rua X d’Art.

«M’il·lusiona exposar a la ciutat
per la gent d’aquí que fa temps que
no ha pogut veure la meva obra i,
també, pels nens», explica Falcó,
que sovinteja les visites a escoles
per explicar la seva feina. L’artista
aprofitarà l’ocasió que li brinda el
Casino per exhibir «entre quinze i
vint» quadres de gran format, pe-
ces de 2 metres d’alçada i de 2 a 4
m d’amplada realitzades entre
2008 i 2011. «Potser també n’hi
haurà una d’aquest any, però no
està decidit». Entre les incògnites
per resoldre figura el nom del co-
missari de l’exposició, malgrat que
«la tria de les obres serà meva».

La ja extinta sala d’art Xipell va
ser l’any 1979 la primera platafor-
ma d’exhibició de l’obra de Falcó,
en el marc d’una mostra col·lecti-
va. Dos anys després, el mateix es-
pai li va permetre estrenar-se a la
ciutat amb una exposició indivi-
dual, esdeveniment que es va re-
petir posteriorment a la Galeria
Sergio Sánchez (1988), la Funda-
ció Caixa Manresa (1990), Símbol
(1993), la mateixa Xipell (1996,
97, 98 i 2001) i l’esmentada Rua X
d’Art de la plaça Major (2004).

«La meva obra de gran format és
la menys vista a Manresa, i consi-
dero que és la més espectacular
perquè supera l’escala humana»,
apunta Falcó. Les generoses di-
mensions de la sala gran del Casi-
no permetran ubicar una repre-
sentació variada «de la meva pro-

ducció dels darrers anys. Cada
obra serà representativa d’alguna
sèrie. Hi haurà peces matèriques
amb collage de sac i fustes, pintu-
res de flors, un paisatge de Mont-
serrat  fet amb la tècnica de pintura
amb esmalt sintètic i industrial, ...».

Complementant l’exhibició dels
quadres, els visitants podran vi-

sionar sengles projeccions que
donen testimoni de la vitalitat
creativa del pintor: un de 10 minuts
de Núria Sala que presenta l’artis-
ta en el seu estudi, i un altre de Nú-
ria Oliveras de 20 minuts en format
d’entrevista. La composició del
catàleg i el programa d’activitats
paral·leles encara estan per definir.
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L’artistaJoaquim Falcó exposarà per primera
vegada en una sala municipal de Manresa

La mostra que s’inaugurarà al Casino per la festa major presentarà una vintena de quadres recents de gran format

El teatre de text protagonitza la
programació del primer trimestre
de l’any del Teatre de l’Aurora d’I-
gualada, que inclou set espectacles
de diversos gèneres entre aquest
cap de setmana i el proper mes de
març. Una oferta que incorpora
noms com el dels dramaturgs Ber-
tolt Brecht i Rafael Spregelburd.

La companyia local La Manda-
rina obrirà el calendari aquest dis-

sabte amb la primera de les dues
funcions previstes de LaLolaBalla,
un espectacle de dansa per al pú-
blic familiar que es repetirà di-
umenge, ambdues vegades a les 7
de la tarda. Bildelberg Club Caba-
ret (del 27 al 29 de gener) és una
proposta de la Sala Trono de Tar-
ragona interpretada per Josep Fer-
ré, Paloma Arza i Oriol Grau que
tracta de la trobada anual de per-
sonalitats influents a escala global
coneguda com a Club Bilderberg.

L’autor argentí Rafael Spregel-
burd signa l’escriptura i la direcció
de Tot, un muntatge que qüestio-
na l’Estat, l’art i la religió amb hu-
mor negre (del 10 al 12 de febrer).
La comicitat i la crítica també ca-

racteritzen El casament dels petit-
burgesos, una peça de Bertolt
Brecht que posa en dansa la com-
panyia Gataro dirigida per Víctor
Álvaro (del 24 al 26 de febrer).

Teatre de Ponent i les actrius
Tresa Sirvent i Eva Pérez es posa-
ran a la pell de Caterina Albert i la
seva alter ego literària Víctor Català
en l’obra Drames rurals, que plan-
teja un diàleg impossible entre
ambdues personalitats (del 9 al 11
de març). Un altre escriptor, el
dramaturg nord-americà Tennes-
see Williams, és objecte d’anàlisi a
Tennessee (W), on Martí Peraferrer
dóna vida al reconegut autor en un
text construït a partir de les vi-
vències recollides en les seves me-

mòries (del 23 al 25 de març).
Tots aquests espectacles tin-

dran lloc a la sala gran del Teatre
de l’Aurora, que disposa d’un afo-
rament de 110 localitats, i les en-
trades es poden adquirir al preu de
14 euros (el de La Mandarina, 7 eu-
ros), amb descomptes consulta-

bles a la pàgina web de l’equipa-
ment (www.teatreaurora.cat).

La sessió del cicle de contes
per a adults que es fa a les Golfes
(60 places) porta per títol Contes
per a viure millor i anirà a càrrec de
Jordi Amenós (16 de febrer). Les
entrades valen 6 euros.
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L’equipament igualadí
ofereix obres de Brecht i
Spregelburd i recreacions de
Català i Tennessee Williams 



El Teatre de l’Aurora programa
set espectacles per obrir el 2012

L’actor Josep Ferré, en un imatge de Bildelberg Club Cabaret
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Biblioteca fonamental (2009), tècnica mixta i col·lage sobre fusta

JOAQUIM FALCÓ

L’Associació de la Misteriosa
Llum i l’Ajuntament de Man-

resa organitzen la primera exposi-
ció de l’any al Casino, que n’acollirà
quatre incloent-hi la dedicada al
pintor Joaquim Falcó. La mostra so-
bre la commemoració del misteri
de la Llum a la ciutat al llarg dels
segles obrirà portes el dia 18 de
febrer i es perllongarà fins el 9 d’a-
bril. Posteriorment, del 26 d’abril al
24 juny, serà el torn d’Experiències
matemàtiques, una mostra sobre
l’ús de les matemàtiques en la vida
quotidiana, de caire interactiu i or-
ganitzada pel Centre de Recursos
Pedagògics del Bages i el Museu
de les Matemàtiques. Del 15 de no-
vembre al 6 de gener, el Casino
acollirà El llibre com a territori d’art,
organitzada per la Generalitat. D’al-
tra banda, a l’Espai 7 s’hi podran
veure aviat les exposicions del Pre-
mi de Fotografia Memorial Modest
Francisco (20 de gener-5 de fe-
brer) i del Premi Joan Vilanova de
dibuix (15 febrer-4 de març).
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El Casino estrena
l’any amb la Llum

Joaquim Falcó
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