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DOMÈNEC FITA

 Fundació Fita, Girona. Ca-

rrer Hortes, 22.  A partir del
30 de gener. Diari de 17 a 20h.
Dilluns tancat.
«D’entre aquestes vuit sèries
de pintures que ara presento –
explica Domènec Fita (Girona,
1927)– cinc són del 2011 i tres
del 2012. En totes les obres s’hi
nota una despreocupació per
l’estil, és més, hi ha una llibertat
d’actuació que em porta a ser
més cabalós pels altres que per
a mi mateix»; és a dir: que un
dels artistes degans de casa
nostra segueix reinventant-se
gràcies a un sentit de la plàstica
total que segueix definint una
de les personalitats creatives
més reconeixedores. | E. CAMPS
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FAUSTÍ LLUCIÀ I
LAURA INIESTA

 Palau Solterra, Torroella

de Montgrí. Carrer de l’Església, 10  Fins el 27 de maig.
www.fundaciovilacasas.com
El Palau Solterra (Fundació
Vila Casas) presenta l’exposició
Paté de foie de Faustí Llucià
(Barcelona, 1952) i Laura Iniesta (Barcelona, 1955). Malgrat la
seva divergència disciplinària
centrada en la fotografia i la
pintura, respectivament, ambdós creadors han projectat un
treball conjunt que cerca la implicació de l’espectador. Un procés creatiu que esdevé una segona col·laboració d’ambdós artistes i que reflexiona entorn el
joc i el recorregut fugisser de
l’atzar sense estalviar ironia i
desplegant, en darrera instància, una gran dosi d’intel·ligència
gràfica. | E. CAMPS

COL·LECTIVA

 Galeria d’Art l’Arcada, Blanes. Passeig de Dintre, 11. 
Del 25 de gener al 21 de febrer. Diari de 17,30 a 20,30h.
Dissabtes d’11 a 13h. i de
17,30 a 20,30h. Festius i diumenges tancat.
L’Arcada, una de les galeries
d’art que segueix sobrevivint a
la trinxera de l’art, inicia una
nova temporada expositiva
apostant per l’abstracció pictòrica d’Albert Llobet, Lourdes Fisa,
Pepe Puntas i Ruth Morán: es
tracta de quatre versions d’un
mateix problema resolt de manera convencional però, com a
mínim, amb certa dosi d’emoció
plàstica. En tot cas, cal subratllar
l’esforç d’aquest espai per seguir portant l’art –i, a més, amb
una qualitat mitjana del tot acceptable– a llocs que no solen figurar en el mapa cultural d’aquest país. | E. CAMPS

«Duets»
insospitats
 Les obres
que s’exposen
al Centre d’Art
de Perpinyà
han estat realitzades totes
«a quatre
mans» entre
un artista i un
dibuixant de

