
 Lleida 

Les col·leccions del Museu d’Art Jaume 
Morera resten delimitades, en un extrem, 
pel canvi del segle XIX al XX i, en l’altre, 
per la creació actual, en ple segle XXI. Tot i 
la proximitat de moltes obres, els diversos 
tractament revelen els canvis profunds dels 
darrers anys. Les obres actuals dialoguen 
i es confronten amb les del fons històric, 
però també amb algunes d’adquirides pel  
museu que corresponen als moments di-
ferents de l’avantguarda històrica. Dues 
línies paral·leles que, en la seva disposició, 
s’emmirallen sense confondre’s.  
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 Castelló de la Plana 

Per a definir el fons d’aquesta mos-
tra, els organitzadors recorren a una 
afirmació de Susan Sontang, segons 
la qual “les fotografies són núvols de 
fantasia”, però també “càpsules d’in-
formació”. I diu que és això, precisa-
ment, que han volgut transmetre, amb 
la selecció d’instantànies de l’arxiu 
fotogràfic del Museu de Belles Arts 
on es poden reviure els paisatges, els 
camps modelats, les pedres de la zona 
de Castelló, els anys 60, fets record, 
poesia i també testimoni documental.

 Xàbia (Marina Alta) 

Són dos mons diferents que es 
troben en una mateixa sala d’expo-
sicions: les metàfores intimistes de 
Lucía Zabildea, que ens presenta 
la seva obra recent sota el títol 
“La petjada de la presència”, i les 
fotografies de Carlos Torres Cairo, 
que juguen amb l’espai que transita 
entre somni i realitat i que ha volgut 
titular “Les ombres del burro”.

 Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) 

Manolo Belzunce mostra el treball fet en un viatge per l’Àfrica 
a llocs com Chinguetti, Moçambic i Mali. Belzunce ha canviat 
la pintura a l’estudi per la composició a l’aire lliure, tot im-
pregnant-se de la llum i els colors dels paisatges africans. El 
resultat d’aquesta aventura són més de 25 pintures a l’oli. 
Belzunce és un pintor amb forts vincles amb Sant Cugat, on 
ha viscut molts anys. És un exponent de l’art compromès 
amb la contemporaneïtat, des dels orígens del moviment 
artístic d’avantguarda a Sant Cugat, a final dels 70 i principi 
dels 80, i impulsor amb més artistes santcugatencs del Col-
lectiu Yerba (Pezuela, Traperho, Conxa Martínez-Reig).

Petjades, ombres, presències i burros, 
dos mons Al Marge

L’aventura africana de Manolo 
Belzunce, històric avantguardista

El Museu d’Art Jaume Morera confronta el 
seu fons històric amb l’art del segle XXI

Fotografies fetes càpsules 
d’informació

“Castelló anys seixanta. Paisatges”. Museu 
de Belles Arts, fins el 30 de setembre.

“La petjada de la presència” i “Les ombres del burro”, Al Marge Espai 
d’Art, fins el 14 de juliol.“Carnet de viatge”, Museu de Sant Cugat, fins el 31 de juliol. 

Paral·lels. Museu d’Art Jaume Morera, fins el 18 de setembre.

Retrat de Dolors Roig (1917), de Baldomer 
Gili Roig.
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