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El programa Un pont d’art vigent va més enllà d’una simple 
programació periòdica d’artistes emergents o consagrats. La 
proposta, que desenvolupem de manera conjunta Vallgrassa, 
Centre Experimental de les Arts i l’Ajuntament de Begues, és 
una experiència de la qual ens enriquim i que deixa al municipi 
un veritable patrimoni.

Al llarg dels cinc anys transcorreguts des què començàvem a 
recórrer aquest pont, el projecte s’ha enriquit amb propostes 
com el treball que es desenvolupa amb joves estudiants per 
tal d’apropar-los l’art contemporani i conceptes com l’abstracció. 
Però, a més, ha servit per fer créixer el Fons d’Art Lina Font 
amb les donacions d’obres que els artistes participants d’Un 
pont d’art vigent han realitzat. Enguany, una de les exposicions 
que acollirem serà precisament una mostra amb les donacions 
realitzades en els quatre anys precedents.

Com a alcaldessa de Begues em sento especialment satisfeta 
que aquest projecte tingui una voluntat de retorn social tan 
marcada. L’art ha de situar-se sempre com més a prop possible 
de les persones, ha de ser una part del nostre dia a dia. Perquè, 
al cap i a la fi , l’expressió artística no deixa de ser una mirada i 
una reflexió personals sobre el món que ens envolta.

M’agradaria, doncs, convidar-vos a tots i a totes a posar-vos 
en les sabates dels artistes que enguany ens acompanyaran 
per mirar amb els seus ulls i per enriquir-nos amb les seves 
reflexions. De la mateixa manera vull agrair a Pep Fajardo, 
Guillem Vidal, Esther Sánchez i a Anna Navarro la seva
participació en les exposicions que podrem visitar enguany. 
Estem encantats d’obrir-vos les portes de l’Espai Expositiu Lina 
Font del Centre Cívic El Roure.

Mercè Esteve Pi
Alcaldessa de Begues



PEP FAJARDO 
gener/febrer/març

Papers Botànics

El dibuix botànic sovint s’associa a una meticulositat científi ca 
i extrema on s’estudien les plantes amb descripcions 
teòriques de les espècies amb la màxima profusió de detalls, 
forma de les fulles, pètals, sèpals, estams, estigmes i tiges. 
Una disciplina on els botànics i il·lustradors es posen d’acord 
en una relació sinèrgica que dona pas a un resultat científi c i 
d’investigació.

El cas del treball de la sèrie Papers Botànics és absolutament 
aliè d’aquets paràmetres i preten formar part d’una proposta 
de sensacions i de lliure interpretació més enllà del que és 
descriptiu. Finestra oberta a la generació d’imatges oníriques 
amb el pretext d’una realitat tangible: la de les flors i el seu 
lligam a la terra, acostant a la pròpia iconografi a l’infi nit món 
de la natura mitjançant una tècnica mixta amb pigments 
naturals, fi bres vegetals i collage sobre paper.

 
Pep Fajardo



Papers Botànics, 2018
Tècnica mixta sobre paper.
18 x 25 cm

Papers Botànics, 2018
Tècnica mixta sobre paper.
15 x 22 cm



Fons d’Art Lina Font
Una col·lecció d’art que creix any rerE any 
Abril/Maig/Juny 

Des de l’any 2015 fi ns aquest 2018 l’Espai Expositiu Lina 
Font i, dins el projecte Un pont d’Art Vigent al Centre Cívic 
El Roure, ha acollit un total de 16 exposicions amb artistes 
consagrats i d’altres emergents. Aquestes mostres han estat 
comissariades de la mà d’en Jordi Aligué, artista i director de 
Vallgrassa, Centre Experimental de les Arts, al Parc del Garraf 
– Diputació de Barcelona – Begues. 

Tots els artistes que hi han participat han fet una donació 
d’una de les obres exposades, per fer créixer la col·lecció 
Lina Font. Les podreu gaudir en aquesta exposició col·lectiva 
durant aquests tres mesos.

Lina Font Grau va néixer a Begues. Al número 6 del carrer 
Major, cantonada can Guasch. La seva mare era fi lla de 
can Jaques de la Plana Novella i el seu pare de l’Avenç, 
actualmente Campanyà. La família tenia camps, terres i 
negocis. Va fer estudis a l’Escola d’Art i Ofi cis de Barcelona. 
Als 19 anys va començar a col·laborar amb la premsa tant 
amb dibuixos com amb articles, de manera que es pot dir 
que alternava pintura, literatura i poesia.

(Fragment de text escrit per la Maria Lluïsa Borràs, crítica 
d’art,  per al llibre Fons d’Art Lina Font – Personatge Polièdric, 
editat per l’Ajuntament de Begues l’any 2007.)



ARTÍSTES PARTICIPANTS

2015
PEP MATA

LLUÏSA VENTURA
LLUÍS ESTOPIÑAN

2016
DAVID YMBERNON

RAQUEL MUÑOZ
JOSEP CLOPÉS

FERRAN CASTELLNOU

2017
JORDI ALIGUÉ

MIQUEL MUÑOZ
PATRICIO VÉLEZ
MERCÈ BUBARÉ

2018
RICARD GELADÓ

ROGER VILÀ
JOAN RAMELL

MONTSE FORNS



GUILLEM VIDAL 
juliol/setembre/octubre

L’oblit del joc

Les fotografies d’aquesta sèrie mostren espais de joc 
abandonats. Són la metàfora de l’oblit d’unes capacitats que 
la nostra societat relega a una fase del desenvolupament 
dels individus: la infantesa. Al món adult, amb altres valors 
i interessos, allò que és lúdic queda solament com a record.

Aquests espais de joc, infantils o adults, van des de cabanyes 
infantils efímeres fins a espais organitzats i construïts 
amb materials duradors. Inserits en plena naturalesa ara 
són envaïts pel món natural en el lent procés de la seva 
transformació en ruïnes.

Aquesta sèrie és una mirada a un microcosmos passat, un 
espai i un temps: la infància, on el joc, la creativitat i el gaudi 
eren possibles. D’allò només queda el rastre que perviu en 
aquestes obres.

Les fotografies d’aquests espais de joc, ara inhòspits i 
desolats, volen aconseguir despertar els sons i la joia del joc 
ara inaudibles però latents, rescatar-los de la nostra memòria 
i fer-los presents com la banda sonora d’allò que va ser.

Guillem Vidal



Un llunyà xipolleig, 2014
Estampada amb tècnica Giclée
45 x 60 cm

Barrera blanca, 2012
Estampada amb tècnica Giclée
45 x 60 cm



ANNA NAVARRO
ESTHER SÁNCHEZ 
NOVEMBRE/DESEMBRE 

/Ephemera/ cal mirar per veure les vides que hi ha en una 
única mort.

Anna Navarro

L’entorn i la mirada són el réflex d’una psicologia capaç de 
menjar-se , amagar, mimetitzar-se i conviure dins l’humà.

Esther Sánchez



Sense títol, 2018
Tinta xinesa sobre paper
12,5 x 16,5

Sense títol, 2018 
Tècnica mixta, estampada amb tècnica Giclée
33 ,5 x 45cm



UN PONT D’ART VIGENT
comissari JORdi Aligué

ESPAI EXPOSITIu Lina Font
CENTRE CÍVIC El Roure

Plaça de l’U d’Octubre, 1, 08859 Begues
93 639 05 38 (ajuntament) 

horari de visita
dilluns a divendres, de 17h s 20h

disseny i maquetació somart

fotografi a JORDI ALIGUÉ


