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màtic»
cultura

insistir en la reducció de
ltural al 4%, la compatibire jubilació i activitat ara implementació de nous
rmatius artístics o la creaestatut de l'artista.
nt les explicacions de Dudiputats van expressar la
coincidència» amb el
tic però van demanar consobre quines han de ser
ures prioritàries els pròxims

putada de Junts pel Sí Teverdú va declarar que la sie la cultura és «dramàtica»
ir que el seu grup se suma
indicació d'una nova redel mecenatge «ﬁns on
ssible».

Mor el galerista de Tossa
de Mar Joan Planellas
MARC MARTÍ

TOSSA DE MAR | DdG

El galerista Joan Planellas, director de la galeria d’art de Tossa
de Mar que duu el seu nom, va
morir la matinada de dimecres, als
67 anys d’edat, a la seva localitat
natal, va comunicar la Fundació
Vila Casas.
El galerista va contribuir a la gestació del museu municipal de Tossa de Mar, iniciativa pionera a
l'Estat en l'aposta per l'art modern, ja que va ser l’element catalitzador del batec artístic i intel·lectual originat a la dècada del 1930,
amb l'arribada d'artistes i escriptors d'arreu, com els pintors estrangers Olga Sacharoff, Marc Chagall, Jean Metzinger, Georges André Klein o Georges Kars, entre
molts d'altres.

Joan Planellas.

La galeria Joan Planellas, inaugurada el 2004, es va constituir
com un espai de trobada i relació
entre artistes. Planellas va col·laborar en l'exposició Què en sabeu
d’en Faixó i d’en Llucià?, de la
Fundació Vila Casas.

