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Convocatòria roda de premsa
Data: 3 de febrer de 2010, a les 16:30h
Espai: Centre Cultural El Casino. Passeig Pere III, 27. Manresa
Tema: la producció de quaranta anys de l’artista Agustí Penadès
Títol de l’exposició: Lligams. La trajectòria d’Agustí Penadès
Assistents:
Ignasi Perramon, regidor de Cultura de Manresa, 1er Tinent d’Alcalde
Maria Camp, coordinadora del Centre Cultural El Casino
Agustí Penadès, artista multidisciplinar
Eva Sánchez, comissària
Inauguració: 5 de febrer de 2010, a les 20h
Obres: pintura, escultura, instal·lació, dibuix, reportatge fotogràfic i material bibliogràfic
Breu: L’ARTISTA: La trajectòria artística d’en Penadès està plena de binomis que es contraposen però que
alhora es complementen, i passa de la figuració a l’abstracció, de l’expressió màxima a la racionalitat
matemàtica, de les formes orgàniques a construccions geomètriques, de l’evolució d’una paleta cromàtica
molt rica a tonalitats de grisos i a la inversa, etc., però, això sí, mantenint sempre els seus referents: les
relacions socials i l’anàlisi del món que ens envolta.

Per a més informació:
Maria Camp
Centre Cultural El Casino
Tf. 93 872 01 71 / centrecultural@ajmanresa.cat
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LLIGAMS. La trajectòria d’Agustí Penadès
Centre Cultural El Casino. Passeig de Pere III, 27. Manresa
5 de febrer - 5 d’abril de 2010
De dimarts a diumenge i festius de 18 a 21 h.
L’exposició presenta una acurada selecció d’obres que recull el llegat de quaranta anys de carrera d’Agustí
Penadès.
Se centra principalment en la relació que s’estableix entre la pintura i l’escultura i la visibilització de la
continuïtat discursiva de la seva trajectòria.
Conformen la mostra obres escultòriques i pictòriques, un reportatge fotogràfic amb finalitat pedagògica on
es mostra el procés de realització d’una escultura pública i una relació de dibuixos, que són esbossos d’obres,
i un espai de lectura i consulta de publicacions sobre l’artista.
Autoria i comissariat: Eva Sánchez
Producció: Ajuntament de Manresa

Breu sobre el discurs i muntatge expositiu
L’exposició que es presenta al centre Culrua El Casino recull quaranta anys de la seva trajectòria artística
d’Agustí Penadès.
Les obres que s’hi exhibeixen han estat acuradament triades, fruit d’una catalogació prèvia i d’una posterior
reflexió al voltant de la seva trajectòria.
El fil argumental d’aquesta exposició, doncs, no és tant sols cronològic sinó que planteja la cohesió interna i
estructural de la seva producció, alhora que introdueix elements didàctics com el reportatge fotogràfic que
mostra el procés de realització d’una escultura pública des de la seva concepció, a l’estudi de l’artista, fins a
la seva ubicació a l’emplaçament definitiu.
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El concepte expositiu original ha fugit des de bon començament de la simplicitat de disposar les obres una
darrera l’altra, tenint com a únic nexe comú l’any de factura. És a dir, agrupar les obres a la sala
ordenadament començant pels anys 60, passant per la dècada dels 70’, deixant pas als 80’ i així
successivament fins als nostres dies.
Evidentment, la seqüencialitat temporal hi és però l’exposició aborda altres aspectes que afavoreixen la
comprensió de l’obra d’aquest artista tant a nivell conceptual com material.
Seguint aquesta intenció pedagògica, la mostra s’estructura a partir de tres criteris bàsics:
1. La confrontació entre obres de diferents períodes amb la intenció de desvelar, per una banda, la
continuïtat temàtica de les seves obres i, per una altra banda, l’evolució a nivell formal.
2. El lligam que vincula els dos principals suports que utilitza: la pintura i l’escultura.
3. La relació que s’estableix entre el procés sistemàtic i recurrent d’abocar al full en blanc els seus
pensaments,- de vegades simplement paraules, de vegades llargues reflexions que es tradueixen en textos
molt elaborats-, i el moment d’execució d’una obra plàstica. En definitiva, el nexe entre dues vies de
comunicació: la paraula i la pintura.

L’exposició s’inicia en una sala adjacent a l’entrada principal de la sala d’exposicions, amb un recull
d’esbossos de projectes no realitzats i una tria d’aquests pensaments de l’artista al voltant de l’art.
A la sala principal la mostra està estructurada en dos blocs:
A la primera meitat s’hi troba una selecció d’obres des dels anys 70 fins a l’actualitat, on s’hi confronten
diferents estils pictòrics, utilitzant, això si, els mateixos motius recurrents. A una banda hi trobem obres que
engloben els anys 70 i 80 i, al seu davant, obres de la dècada dels 90 i 2000.
A la segona meitat hi trobem la relació entre la pintura i l’escultura, posant l’èmfasi en la capacitat de
l’artista de traslladar i transmetre un mateix concepte a diferents suports.
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Aquesta disposició facilita el missatge i comprensió de la manera de fer de Penadès. Evidencia la seva
capacitat de confrontar, però alhora vincular diferents aspectes de la seva obra.
La trajectòria de Penadès està plegada de binomis que es contraposen però alhora es complementen,
passant de la figuració a l’abstracció, de l’expressió màxima a la racionalitat matemàtica, de l’evolució d’una
paleta cromàtica molt rica a tonalitats de grisos, etc, però això si, mantenint sempre els seus referents: les
relacions socials i l’anàlisi del món que ens envolta.
Els referents. El motiu primordial per arribar a copsar l’univers d’e Penadès és present en aquesta mostra a
partir de paraules o frases que ell mateix ha anat recollint al llarg d’aquests quaranta anys.
El muntatge expositiu segueix fugint de simplicitats i per això obvia la tècnica recurrent de disposar llargues
explicacions sobre la manera de fer, els referents artístics, etc. per explicar al públic l’obra d’Agustí Penadès.
En comptes d’aquesta pràctica més acadèmica s’ha optat per distribuir estratègicament a tota la sala
aquests conceptes i petits fragments, en vinil, que parlen de què és un artista; sobre l’experiència artística
de l’espectador; quina és la personalitat de l’autor, quins són els mecanismes primordials per copsar
l’evolució de la seva obra.
La cohesió interna i l’evolució formal de la seva obra és palesa en aquesta exposició a través dels diferents
elements als quals s’ha fet referència. A banda, com la resta dels mecanismes que es relacionen al llarg de
l’espai expositiu, el títol de l’exposició no és gratuït.
L’exposició comença amb una pintura de 1974, titulada Lligams, i es clou amb un dibuix, realitzat al 2009,
sobre un projecte escultòric on tracta el mateix tema. El recorregut expositiu comença i acaba amb el
mateix pensament: lligams.
El títol doncs, fa referència a aquesta cohesió interna de la producció artística de Penadès, que aquesta
mostra pretén treure a la llum, oferint totes les eines necessàries a l’espectador perquè sigui capaç de copsar
una mirada més profunda i analítica de la seva obra. Per aquest motiu, la mostra presenta també una
selecció d’articles publicats a llarg de la seva llarga trajectòria a l’abast dels visitants coma consulta.
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Les altres exposicions
L’artista al seu taller. Reportatge fotogràfic de Jordi Leal
Aquesta exposició ens acosta a la figura de l’artista. Ens mostra no tan sols el seu taller sinó també el seu
particular modus operandi, a través d’instantànies tirades durant el procés creatiu.
Autoria i comissariat: Eva Sánchez
Producció: Ajuntament de Manresa

Obra recent d’Agustí Penadès
El nou espai cultural de St. Fruitós de Bages s’inaugura amb una selecció de l’obra recent d’Agustí Penadès.
La mostra està estretament vinculada a l’exposició que es presenta al Centre Cultural El Casino de Manresa,
com un pont entre els dos espais, i estableix un nexe entre ambdues poblacions.
El Centre Cultural de Manresa presenta l’esbós del darrer projecte que Agustí Penadès exhibeix al Centre
Cultural de St. Fruitós. Una instal·lació que porta per títol Lligams, obra realitzada ex professo per a aquest
esdeveniment.
Autoria i assessorament: Eva Sánchez
Producció: Sant Fruitós de Bages

Exposició de dibuixos d’Agustí Penadès
Agustí Penadès fa aproximadament tres anys que està treballant amb un material diferent del que
habitualment utilitza a l’hora de realitzar obres sobre un suport bidimensional. Experimenta sobre paper i
realitza dibuixos de grans dimensions amb carbó, als quals, darrerament, incorpora pigments.
Exhibició d’obra inèdita.
Autoria i comissariat: Eva Sánchez
Producció: Ajuntament de Manresa

Penadès amb ulls de nen
Aquesta mostra es realitza gràcies a la intervenció de l’artista a l’escola La Salle, Manresa.
Agustí Penadès crea una obra de grans dimensions i ensenya als nens la seva tècnica. El resultat és aquesta
exposició de dibuixos que els escolars de P4 i P5 van realitzar després d’aquesta experiència. A la sala
s’exhibirà també l’obra creada per Penadès per a aquesta ocasió.
Autoria i comissariat: Eva Sánchez i Jordi Leal
Producció: Ajuntament de Manresa i AMPA de l’Escola La Salle

6

Calendari

40 anys de trajectòria artística d’ Agustí Penadès s’exhibeixen en diferents espais culturals de Manresa i St.
Fruitós de Bages i es recullen en un catàleg de luxe de 140 pàgines.

CALENDARI D’EXPOSICIONS:
Lligams. La trajectòria d’Agustí Penadès
Centre Cultural El Casino. Passeig de Pere III, 29. Manresa
5 de febrer - 5 d’abril de 2010
De dimarts a diumenge i festius de 18 a 21 h.

L’artista al seu taller. Reportatge fotogràfic de Jordi Leal
Biblioteca del Casino. Passeig de Pere III, 29. Manresa
5 de febrer - 26 de febrer de 2010
De dimarts a dissabte de 10:30 a 14 h i de 16:30 a 21 h. Dilluns de 16:30 a 21 h.

Exposició d’obra recent d’Agustí Penadès
NEXE - Espai de Cultura. Av. J. Sanmartí, s/n (Zona El Bosquet). St. Fruitós de Bages
12 de febrer - 11 d’abril de 2010
De dilluns a divendres de 18:30 a 20:30 h. Dissabtes i festius d’11:30 a 13:30 h.
Grups i escolars: hores convingudes (tel. 938788031)

Exposició de dibuixos d’Agustí Penadès
Museu Comarcal de Manresa. Via St. Ignasi, 40. Manresa
18 de febrer - 28 de març de 2010
Divendres i dissabtes, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumenges i festius, de 10 a 14 h. Altres dies, visites
concertades.

Penadès amb ulls de nen
Centre Cívic Selves i Carner. C/ Bernat Oller, 14-16. Manresa
1-14 d’abril de 2010
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 21 h.
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Servei didàctic i activitats vinculades a les exposicions i servei didàctic
Servei didàctic
Amb motiu de l’exposició s’ofereix un servei de visites guiades gratuïtes per a grups escolars i d’adults
adaptades a totes els nivells. El disseny i la realització de l’activitat educativa anirà a càrrec de l’artista i
pedagoga Laia Ramos, amb l’assessorament de la comissària de l’exposició.
El servei, concretament, ofereix una visita comentada i participativa a l’obra d’Agustí Penadès. Es potenciarà
l’observació, reflexió i participació dels alumnes, posant èmfasi a diversos aspectes de la creació artística en
funció de les necessitats i interessos del grup. S’ofereix també a tots els professors un petit dossier amb
informació i propostes per a complementar la visita a les aules. És una activitat gratuïta.
Els grups que hi estiguin interessats poden concertar dia i hora per la visita posant-se en contacte amb el
Centre Cultural el Casino, al telèfon 93 872 01 71 o l’adreça electrònica centrecultural@ajmanresa.cat

Visita guiada a l’exposició Lligams
A càrrec de la comissària i l’artista.
Centre Cultural El Casino. Passeig de Pere III, 29. Manresa
Dissabte, 20 de febrer de 2010, a les 19 h.
Visites comentades i servei pedagògic. Per a informació i reserves sobre el servei pedagògic, visites guiades a
les sales d’exposicions i/o al taller de l’artista podeu demanar informació al telèfon 938720171.

St. Ignatius Conspiracy Dub
A càrrec de Gargall.
Improvisació, soroll i nous sons, tenint com a referent St. Ignasi i com a rerefons l’obra de Penadès.
Museu Comarcal de Manresa. Via St. Ignasi, 40. Manresa
Diumenge, 7 de març de 2010, de 12:00 a 14:00 h.

La formació manresana (((gargall))) troba en la figura de Sant Ignasi un element interpel·latiu
a partir del qual desenvolupar idees, inspiracions i conceptes que acabaran donant forma a
peces musicals basades en l’escola del dub. No és d’estranyar que al repertori hi trobem
composicions amb títols tan eloqüents com “La Creu del Tort” o “El Rapte”, clars elements de
la Manresa ignasiana. Tanmateix, del diàleg amb la figura ignasiana no sempre en resulten
composicions evidents doncs Sant Ignasi és un punt de sortida, un ‘sparring’ i, fins i tot, una
simple excusa. Sense pretensions científiques ni voluntats de judici vers la font d’inspiració, el
grup amplia horitzons creatius i inspiracionals paral·lels a Sant Ignasi a través de dos
conceptes bàsics, molons i malèvols: conspiració i paranòia.
Amb les seves composicions, St Ignatius Conspiracy Dub rellegeixen en clau artística i oberta
la figura històrica d’Ignasi de Loiola, el pòsit sociocultural que el seu pas ha deixat a la
capital del Bages i, en definitiva, ens proposen un nou viatge musical universal a partir de
referències que ens són molt properes.

La formació (((gargall))) fou creada l´any 2008.
Hi intervenen:
Xavi Angulo (bateria )
Jordi Portabella (baix)
Sergi Fargas (guitarra)
Marc Gimeno (veus)
Tots són músics provinents d´altres formacions, algunes encara en actiu, com Plouen Catximbes, Caducifolia, Toia...
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El catàleg

El catàleg està estructurat en dos grans blocs. El primer, que actua com a introducció, escrit per la
comissària, aborda el fil conductor del muntatge expositiu, els criteris a seguir alhora de planificar la mostra,
la tria de les obres, etc. El segon, inclou tres textos que analitzan en profunditat l’obra d’en Penadès.
Per a la realització d’aquests darrers textos es compta amb la col·laboració de tres grans professionals de
renom: Arnau Puig i Grau (filòsof i crític d’art), Albert Macià (periodista cultural i historiador de l’art), i
François Nouldelmann (filòsof)
Els temes que tractaran cadascún d’ells seran els següents: el primer text se centrarà en la trajectòria
pictòrica d'en Penadès. El segon text, similar, però abordant exclusivament el suport escultòric. I el darrer
text funcionarà com un vincle entre els dos textos anteriors, creant un nexe entre l'evolució pictòrica i
escultòrica de l'artista. Assenyalant els paral·lelismes i les divergències entre ambdós modalitats artístiques
concebudes per un mateix artista.
El catàleg compta amb la reproducció fotogràfica de les obres exhibides, altres obres esmentades pels
col·laboradors i part del reportatge fotogràfic que Jordi Leal ha realitzat durant el darrer any al taller de
l’artista.

LLIGAMS
la trajectòria d’Agustí Penadès
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Currículum de l’artista. Breu

Agustí Penadès (València, 1935) comença la seva trajectòria artística des de la maduresa i l’experiència que
li proporcionen els molts anys que es va passar exercint de fuster, ofici que li aportarà coneixements
imprescindibles per realitzar obres escultòriques. Ben entrada la quarantena, decideix fer un tomb a la seva
vida i dedicar-se exclusivament al món de l’art.
Durant aquests quaranta anys de trajectòria com a artista ha aconseguit reconeixements i una vintena de
primers premis, que donen fè de la qualitat de la seva obra en les diferents disciplines que ha utilitzat al
llarg de la seva carrera.
Si bé a finals dels anys 60 comença a experimentar amb la pintura, no és fins a principis dels 70’ que s’inicia
en el món de l’escultura. Mitjà on també, ben aviat, el jurat de certàmens i biennals, com ara el de la
Diputació de Tarragona (1976 i 1978) o el de la de Girona (1977), li atorgaran el primer premi a l’inici d’una
carrera, que presagiava ser molt fructífera, encoratjant a l’artista a continuar aquest camí i aquesta nova
etapa de la seva vida.
Ha participat en més d’un centenar d’exposicions individuals i col·lectives d’àmbit nacional i internacional,
exposant arreu del món (Itàlia, Bèlgica, Japó, Taiwan, Andorra, Holanda, França, Suècia, Alemanya i
Portugal), compartint espai amb artistes de reconegut prestigi.

Ha omplert pàgines en diaris i revistes especialitzades signades per crítics de la talla de Pilar Parcerisas,
Josep Maria Cadena, Vicenç Furió, Jaume Vidal o Manuel Vázquez Montalbán, entre altres.
Les seves obres formen part de col·leccions privades, públiques, galeries, centres d’art, museus i fundacions,
entre les quals destacarem les següents: Avui, El Periódico, El Punto, Diputació de Barcelona, Diputació de
Girona, Diputació Provincial de Jaén, Ajuntament de Barcelona, Galeria Maeght, Centre Cultural de Terrassa,
Fundació Niebla de Casavells, Museu de Manresa, Museu de Martorell, Museu de Granollers, Museu
d’Igualada, Museu de Tossa de Mar, Museo de Arte Contemporáneo de Granada, Museo de Arte
Contemporáneo de León, Museu d’Art Modern de Tarragona, Palazzo del Diamanti a Ferrara, etc.
Actualment viu i treballa a Sant Fruitós de Bages, seves pintures hi són presents en diferents sales públiques
i privades. L’Ajuntament li ha encarregat en dues ocasions la intervenció en l’espai públic. Una de caràcter
efímer, l’altre permanent. Aquesta darrera dóna com a resultat la realització d’una escultura pública de
grans dimensions, que actualement forma part del paisatge i el llegat cultural de tots els ciutadans i les
ciutadanes.
Els carrers de Manresa també acullen obra d’en Penadès. Es tracta de l’escultura Catalunya, encarregada per
l’Ajuntament amb motiu del milcentenari de la ciutat l’any 1989, i que trobem a la plaça Lluís Companys.
Així mateix, una de les seves escultures forma part del fons del Museu Comarcal de Manresa i es mostra en
la seva exposició permanent.
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Currículum de la comissària. Breu
Eva Sánchez (Manresa, 1973). Llicenciada en Història de l’Art per la UAB (1999), ha cursat diferents estudis
complementaris, com el Màster en Comunicació i Crítica d’Art (bienni 2000-2001) o el Curs per a
Documentació de Museus, impartit pel Departament de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.
L’any 2005 obté el DEA (certificat de suficiència investigadora) a la Universitat de Barcelona, i actualment
realitza la seva tesi doctoral al Departament d’Història de l’Art de la UB.
En el terreny professional ha col·laborat com a gestora cultural, comissària o assistent de producció del
Departament d’Exposicions, en tasques relacionades amb documentació i arxivística al Departament de
Registre, en premsa al Departament de Comunicació, o en postproducció al Departament d’Audiovisuals, en
reconeguts centres i museus d’art catalans, de l’Estat espanyol i internacionals, com Hangar, el CCCB, el
CGAC o el Museu Serralves.
Com a coordinadora ha col·laborat en diferents exposicions, de temàtiques diverses i artistes de diferent
tarannà, per a museus d’art contemporani nacionals i internacionals, com ara “Artistas franceses e italianos
en la Colección Fundación ARCO y CGAC” (2000); “Heaven and Earth. Richard Long”; “The Way to the
Mountains Starts Here. Hamish Fulton”; “Confesso. Albuquerque Mendes”;”Field Trips. Robert Smithson and
Bernd & Hilla Becher” (2001-2002), etc.
Actualment treballa com a comissària freelance i com a responsable del Departament de Comunicació del
Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (Barcelona).
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