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RECULL DE LES TRILOGIES PICTORIQUES DE L’ARTISTA
Artista de renom internacional
amb exposicions a tot el món, la
catalana Lita Cabellut ha hagut
de reeórrer molts quil6metres
per retrobar-se amb la ciutat que
la va veure néixer, fa més de 50
anys. Pr/tcticament desconeguda
al nostre país i guardonada amb el
Premi Nacional de Cultura Gita-
na d’Arts P1/tstiques del2011, Ca-
bellut exposa per primera vegada
a Catalunya, gr&cies a la Fundació
Vila Casas, que, fins a mitjan juli-
ol, recull les trilogies picteriques
de l’artista a l’exposició Lita Ca-
bellu t. Trilogia del dub te.
Nascuda en un barrí gitano
d’origen humil, Cabellut va viure
una inffincia dickensiana, entre
carteristes, artistes de carrer
i prostitutes, pels carrers del
Raval, els molls de la ciutat, la
Boqueria, la Rambla i el mercar
de Sant Antoni, fins que, als 13
anys, va ser adoptada. Una visita

al Museu del Prado amb els pares
adoptius va donar sentir a la seva
vida, va ser una revelació que la
va emp~nyer a refugiar-se en un
univers creafiu en el qual queda
patent aquesta infancia convulsa.
Uns anys més tard, Cabellut es va
traslladar a la ciutat holandesa
d’Amsterdam (que abandonaría

temporalment per recórrer el
continent afric~), per estudiar be-
lles arts a la prestigiosa academia
Rietveld. D’aleshores en~~, el seu
treball s’ha projectat a les galeries
més prestigioses del món.

TRII.OGIA
Cabellut s’autodefineix com
"una retratista d’/mimes" iles
seves obres, que recorden Lu-
cien Freud i Francis Bacon, dos
dels seus pintors preferits i font
d’inspiració, desprenen una
intensa vida interior. La mostra,
allotjada a l’Espai Volart 2 de

la fundació, presenta 33 obres
fetes entre el 2012 i el 2013, que
s’han dividit en Trilogia del
dubte, Trilogia de la ll~grima i el
riure i Trilogia de la mort, i re-

presenten les pors i els desitjos
de P/mima humana. Segons els
organitzadors, es tracta d’una
"confluencia de les nostres pors,
il.lusions i desigs desesperats per
a la comprensió de l’ésser humO,
l’expressió del pathos i la cons-
ciencia per mostrar tots els as-
pectes de la vida humana, sense
descartar els més torbadors". My

UTA CABELLUI’.
TRIIOGIA DEL DUBTE
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EL (JLtnlEII PIEL CI~IJMIC
Des d’avu[ [ fins diumenge, el carrer de
la Creu de Sant Cugat, situat al centre
hist5ric de la ciutat, acollir~ la primera
edició del Correr del C¿rnic, una inicia
tiva promoguda dins d’una nova linia
d’activitat cultural de Canals ¢aleria
d’Art que s’anomena Canals Eulturals, i
que busca convertir se en un "Saló del
U)mic a cel obert" El padff d’aquesta
edició és el reconegut dibuixant Esteve
Polls, continuador de la saga Lone
Ranger (E/ Llanero Solitario), que viu a
Sant Cugat des del 1973. És per aixó
que el carrer estar~ ambientat al més
pur estil western i que Canals Galería
d’Art exhibir~ alguns dels dibuixos

orlglnals de Polls, a més de projectar el
trNler internadonal de la pel.l[cula basa
da en el cómic, que s’estrenar~ al iuliol
A la mate[xa galeria, dem~, a partir de
les 21 h, es proiectar~ Só/o para supervi
vienteg un documental que narra la his
tória de la revista de cómic "El Vibora",
nascuda a la Floresta Sant Cugat, que
es va convertir en plataforma de sortida
per a molts dels dibuixants i els ii
lustradors més [mportants del país, com
Nazario, Max, Mariscal, Callardo, Maura
Entrialgo i Miguel Ángel Mart[n, entre
d’altres Data: Fins al 2/6
Lloc: C/De la Creu. Sant Cugat (2) 
10 a 21 h I[ Entrada gratuita. ’R93
575 49 02 Web: www canals art com
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