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L’EXPOSICIÓ    

El passat dia 14 de Juny, a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va reconèixer la trajectòria del 
pintor vilanoví Joaquim Budesca, en un acte d'homenatge i atorgant-li 
la Medalla de la Ciutat. Com a magnífic complement, l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú ha cregut oportú organitzar una exposició 
antològica del pintor. 

L’exposició Joaquim Budesca, mirant enrere. 60 anys de pintura 
ha estat plantejada com una antològica. En ella es trobaran exemples 
de les diferents etapes en les quals es desenvolupa la trajectòria 
artística de Joaquim Budesca.  A través de les obres  presentades es 
pretén que l’espectador, davant dels quadres exposats, s’adoni  de 
com en tot moment Budesca malda per a no caure en la rutina, 
esforçant-se per a buscar renovar les seves propostes. 

Com tot veritable artista, la trajectòria de Budesca passa per  diferents moments estètics, els 
quals ens permeten conèixer variacions compositives, tècniques i temàtiques. Per aquest motiu 
l’exposició es basa en diferents blocs, els quals coincideixen en ser mostres sinceres del 
temperament artístic del seu autor. 

En un primer moment, entre 1980 i 1988, la seva obra es basa en solucions 

caracteritzades per la unió de dues realitats: la immediata i aquella altra realitat íntima 

que fa que la composició assoleixi un caràcter simbòlic. Els paisatges creats per Budesca 
no són simples decoracions ni són tampoc emplaçats en va; ans al contrari, cada element que 
els conforma participa en la creació d’una acció o un símbol, mentre que llur potent harmonia 
cromàtica relliga totes les parts de la composició. La muntanya, els camps i el mar són pintats 
amb una veritat no exempta d’una intensitat febril; són visions personals en què els colors i les 
formes de la natura s’entenen com a símbols de vitalitat i de constant moviment. Els seus 
paisatges mai no són artificialment arranjats. Són exactes i reconeguts a primera vista: però és 
la llum que utilitza la que dóna la visió alegre a Gira-sols, la torbació a La tempesta o al 
patetisme a Montserrat. Els quadres realitzats en aquesta primera etapa ens permeten adonar-
nos que ens trobem davant d’un artista que té la necessitat d’esprémer els pensaments que el 
model li suggereix. Imaginar, copiar i suggerir són els desigs que l’empenyen a pintar. 

La segona etapa (1989-1999) la conformen un anys de 
creació exultant i inesgotable. En aquest període, Budesca 

sembla no voler deixar de crear, i dedica a la pintura tot els 

minuts de la seva existència. La seva curiositat el porta a 

voler captar les formes i les idees que l’univers li ofereix, la 

diversitat de la natura que es revela davant dels seus ulls. 
Aquesta aguda curiositat l’empeny a pintar temes que destaquen 
per la seva força i per la solidesa del valors. En són exemples 
els paisatges de roques del cap de Creus i de la costa 
normanda. En altres obres, en canvi, la inquieta imaginació de 
Budesca el fa anar més enllà, deixant enrere tot bri de realisme 
per cercar la poètica de l’abstracció. Podem citar com a 
exemples les obres Lanzarote, Costa Brava i Subtilesa, en les quals Budesca excel·leix a 
assolir un esplèndid efectisme basat en la intensitat de les taques. Aquestes obres ens 
permeten adonar-nos que l’artista va trobar la manera de representar i suggerir elements del 
món de la geologia a través de solucions d’un gran efectisme estètic. Simultàniament a aquesta 



temàtica, com si Budesca volgués treballar en solucions pictòriques oposades, el pintor 
comença a crear obres allunyades de qualsevol indici de la realitat. Budesca sent la necessitat 
de trobar un simbolisme personal, amb el qual transcriure la part irrealitzable de les seves 
esperances i desitjos. És mitjançant unes formes de mòbils de gran valor cromàtic, situades en 
una panteista atmosfera còsmica, que Budesca expressa el seu propi estat d’ànima.  

La tercera etapa comença l’any 2000, com si l’entrada d’un nou 

segle l’empenyés a continuar treballant en la sèrie de creacions 

fantàstiques, trepidants i allunyades de qualsevol element 

realista. La característica general d’aquesta nova etapa és una 
barreja constant d’audàcia i control de si mateix, la lògica de les 
formes tancades per un marcat contorn, unides a la valentia lírica del 
color. El resultat són unes visions, alhora equilibrades i inquietants, 
que ens permeten advertir la robustesa de Budesca com a pintor. 
Amb aquestes representacions, va més enllà d’allò tangible per 
arribar a quelcom espiritual, que no és més que la representació del 
seu estat d’ànima. Les seves formes, que s’ajunten, es troben i se 
separen, sempre aportant noves solucions a un tema, són un retrat 
múltiple i fidel del seu esperit. Budesca s’identifica en aquelles 
complexes i dinàmiques superfícies pictòriques que han sorgit del 
seu pensament i que ha assimilat i conciliat amb una extraordinària 

facultat d’adaptació dels seus sentiments més profunds i ocults. Em permeto dir que Budesca 
no vol ser un pintor de la felicitat, entesa com una alegria supèrflua que exclou el pensament. 
Ell és conscient que l’alegria és passatgera; sap que la veritable felicitat és la contemplació 
amorosa de les energies, aquella que acull tant els dolors com la felicitat i que dóna forma i 
significat a la vida. Aquests moments s’enllacen en transformacions indefinides de tots colors, 
les quals es troben i es dobleguen, com Budesca expressa en la superfície de les seves teles. 

La quarta etapa es situa entre 2009 i 2013. En aquests anys 

continua en la recerca d’un variat efectisme cromàtic, basat en 

línies sinuoses que el pintor aplica en nous i dinàmics ritmes. A 

diferència de les obres anteriors s’hi troba una major claredat 

compositiva, efecte que prové d’eliminar  elements formals que 

fins ara havia utilitzat.  Una simplificació que també trobarem en un 
altre tipus d’obres d’aquest moment. Ens referim a aquelles en les 
quals Budesca malda en treballar amb el color negre contrastat amb 
el blanc, composicions en el que disminueix el dinamisme de les 
formes representades. Dins d’aquesta mateixa línia, són d’un gran 
interès un grup d’obres en les que juntament amb el negre hi situa el 
vermell, assolint un contrast d’una gran força estètica. 

Altres interessos: el còmic i l’aquarel·la   

Situades dins d’unes vitrines, s’ha volgut posar una sèrie de documents que mostren com 
Joaquim Budesca ha dedicat tota la seva vida a l’art. Ens referim a la seva important tasca de 
dibuixant d’historietes tan conegudes com Aventuras de Buffalo Bill. Important per Budesca fou 
el seu pas per l’estudi Toutain, que treballava fent il·lustracions per l’ estranger. El seu pas com 
il·lustrador a La Prensa i a Solidaridad Nacional, on firmava com Kimo, li va donar la possibilitat 
per treballar a l’editorial Galaor (entre 1963-1970), que es destacava per les historietes de caire 
cultural, per la qual Budesca treballà en títols com Jeronimo, Batallas decisivas de la 

humanidad, Bufalo Bill...Quan aquest mon se li començà a fer petit, Budescà es decidí a ser 
pintor. Moment en que treballà molt en el camp de l’aquarel·la, tècnica que també estarà 
representada en l’ exposició.   



NOTES BIOGRÀFIQUES. JOAQUIM BUDESCA CATALÀ 

Joaquim Budesca neix a Vilanova i la Geltrú l’any 1930. És un dels pintors més reconeguts de 
la ciutat. La dècada dels anys cinquanta entrà a formar part de l’equip de Josep Toutain, una 
figura rellevant dins el món del còmic. Així Budesca va treballar en còmics que van ser 
publicats majoritàriament a l'estranger, molt pocs van veure la llum a l'Estat Espanyol a través 
d'Ediciones Toray, entre d'altres. 

 

Els anys setanta suposa el punt d’inici de Budesca com a pintor 
d’oli, sense deixar de banda l’aquarel·la. La seva pintura es centra 
en l’exaltació de la naturalesa i el poder de la llum mediterrània.  
El tractament que fa del paisatge evoluciona amb el temps, des de 
la figuració dels seus primers treballs fins arribar a un 
esquematisme i una abstracció dels elements aconseguint una 
pintura d’una gran intensitat. Des de 1970 ha realitzat més d’un 
centenar d’exposicions arreu de l’estat i també països com 
Portugal, França, Canadà i Suïssa, entre d’altres. 

 

La seva obra també s’ha exposat en nombroses ocasions en galeries d’art i museus de 
Vilanova i la Geltrú. De les exposicions més recents destaquen H2O, l’any 2007, que va 
inaugurar LA SALA. Centre d’Art Contemporani, i també la seva participació en la mostra 
col·lectiva El mar. Abans blau, ara verd, l’any 2013 també a LA SALA. L’any 2011 la Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer va rebre en donació pel seu fons d’art contemporani una de les pintures 
que realitzà de la sèrie paisatges d’aigua. Al llarg de la seva trajectòria pictòrica, va rebre el 
reconeixement a les seves nombroses exposicions, individuals i col·lectives, a la resta de 
Catalunya, Espanya, França, Suïssa, Portugal, i també als Estats Units i al Canadà. 

 

La seva vinculació amb la seva ciutat i comarca sempre ha estat molt estreta, ha participat en 
diferents iniciatives i projectes culturals locals. Va restaurar les pintures al fresc de la cúpula de 
la Masia Cabanyes el 1986. També destaca la il·lustració de la publicació l’any 1981 de Cent 

indrets de Vilanova i la Geltrú amb textos d'Oriol Pi de Cabanyes, Joan Callejón i Albert Virella i 
Bloda, i la realització l’any 1995 dels vestits del Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú.  

 

 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPALS EXPOSICIONS I ACTIVITATS 

1967  
Sala Maricel, Sitges (Barcelona).  
Homenatge als artistes de Vilanova i la Geltrú, Galeria Catafau, Vilanova i la Geltrú. 
1968  
Segon Premi de Pintura de Castelldefels, organitzat pel Patronat Municipal de Cultura i Esports, a la sala 
del Castell.  
1970  
Galeria d’Art Catafau, Vilanova i la Geltrú.  
1971  
El mar en la pintura vilanovina, Biblioteca Víctor Balaguer, Vilanova i la Geltrú.  
1973  
Palau de Maricel, Sitges.  
Galeria Ramblas, Vilanova i la Geltrú.  
1974  
Galeria de Arte José Mª Burgos, Valladolid.  
1976  
Premio Nacional de Valladolid, exposició itinerant.  
I Arte-Expo de Barcelona (Palau de Congressos).  
1979  
Sala de Cultura de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, Elx.  
1980  
10 anys d’exposicions (1970-1980), Pic Galeria, Vilanova i la Geltrú.  
Galeria Roch Minué, Palma de Mallorca.  
1981  
Barcelona vista pels seus artistes, Reial Cercle Artístic, Barcelona.  
10 Saló Internacional, Ginebra (Suïssa).  
Galeria Art-7, Tarragona; Galería Toisón, Madrid.  
1982  
Cent indrets de Vilanova i la Geltrú, sala Banc de Bilbao, Vilanova i la Geltrú.  
Homenaje a Picasso, Museo de Arte Sacro, Málaga.  
Galeria Danús, Palma de Mallorca.  
1983  
Memòria del temps de jardins estan, Sala d’Art Valentí, Sant Pere de Ribes.  
Galeria Lleonart, Barcelona.  
1984  
Olis i paisatges de Mallorca, Galeria Roch Minué, Palma de Mallorca.  
1985  
Chateau d’Estillac, Estillac (França).  
Arco 85, Madrid.  
1986  
Galeria Roglan, Barcelona.  
Galeria d’Art Sant Lluc, Olot.  
Sala Rusiñol, Sant Cugat del Vallès  
1987  
II Triennale des Arts Plàstiques, Bensançon (França).  
Galeria Quorum, Madrid.  
1988  
Paisatge de Catalunya, Caja Madrid, Aranjuez.  
Quatre mestres vilanovins, Biblioteca Víctor Balaguer, Vilanova i la Geltrú.  
Realització de quatre murals decoratius per al restaurant Peixerot, Vilanova i la Geltrú.  
Galeria Tempo, Lisboa (Portugal).  
1989  
Galeria Roglan, Barcelona.  
Montserrat, el sentit íntim d’una muntanya, Fòrum Berger-Balaguer, Vilafranca del Penedès. Exposició al 
Saloon “Chateau Margaux”, Vancouver (Canadà).  
Galeria de Arte Agustín Gomes, Porto (Portugal).  



1991  
Àgora 3, Galeria d’Art, Sitges.  
La Calahorra, Galería de Arte, Elx.  
1992  
Sala de arte A.B.A., Saragossa.  
1994  
Exposició retrospectiva, Sala Sant Joan, Ajuntament de Lleida i Escola Municipal de Belles Arts, Lleida. 
1995  
Pinta els nous vestits del Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú.  
Sala Fortuny, Barcelona.  
1996  
Instal·lació Budesca, espai Associació d’Artistes Contemporanis, Vilanova i la Geltrú.  
1986-1996, instants d’una trajectòria artística, Fórum Berger-Balaguer, Vilafranca del Penedès.  
Artexpo 96, Fira d’Art de Barcelona.  
1997  
Itineraris per la mar i la ribera, Sala Fortuny, Barcelona.  
1998  
Un paisatge invisible condiciona el visible, sala d’exposicions Castell dels Santmartí, Sant Martí Sarroca.  
Exposició a l’Església Romànica d’Espinelves (Girona), en qualitat d’artista convidat a la “XVII Fira de 
l’avet”. 
D’Ara, galeria d’art, Igualada.  
1999  
L’escorxador, Centre Cultural Municipal de Sitges.  
Il·lustració del llibre Tres anys de poesia marinera, diversos autors. Editat per l’Institut Setmana del Mar.  
Il·lustració del llibre L’altra cara de les matemàtiques, escrit per Joan Gómez i Urgellés.  
Premi Joan Profitós, editat per “El Cep i la Nansa”.  
Il·lustració amb aquarel·les i dibuixos del llibre El Garraf, exaltació plàstica, escrit per Joan Tutusaus, 
editat per “El Cep i la Nansa”.  
2000  
Sala Ismes, Vilanova i la Geltrú.  
Art Expo Barcelona, amb galeria D’Ara.  
Antològica, Budesca o la subjectivitat de l’art. Edifici Miramar, Sitges.  
2001  
Participa a la col·lecció de ventalls realitzats per diferents artistes, per a la Festa Major de Sitges. 
1ª Feria de Arte, Alcobendas (Madrid), amb Galeria Canals.  
2002  
Galeria Canals, Sant Cugat del Vallès.  
Galeria Traç D’art, Sabadell.  
2003  
Convidat per Estoril, Centre de congressos, participa a la I Feira de arte contemporáneo do Estoril 
(Portugal).  
Exposició a París, Identitat catalana, convidat pel Centre d’Estudis Catalans, depenent de la Universitat de 
La Sorbona. 
 Inclusió a la Gran Enciclopedia Catalana, vol. 28. 
2004  
Identitat mediterrània, Àgora 3, Sitges.  
Realitza dibuixos i aquarel·les per al llibre 25 excursions a peu pel Penedès, encàrrec de l’Institut 
d’Estudis Penedesencs. Es porta a terme durant un any una exposició itinerant per tots els pobles del 
Gran Penedès amb aquesta documentació.  
Guanya el concurs convocat per la centenària Fundació Cavalcada dels Reis Mags d’Igualada, per 
realitzar el disseny de les noves carrosses.  
Exposició Galeria d’Ara, (Igualada).  
2005  
Cartell anunciador del carnaval de Vilanova i la Geltrú, encàrrec de la Comissió Organitzadora (FAC).  
Inauguració nova instal·lació galeria Ismes, Vilanova i la Geltrú, exposició Identitat mediterrània.  
Seleccionat per a Expowater, Sala Diputació Provincial de Cuenca.  
 
 



2006  
Acte de lliurament dels vestits dels Diables de Vilanova i la Geltrú, a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, 
en realitzar-se el relleu amb altres vestits, també realitzats per un artista vilanoví amb projecció 
internacional, seguint la tradició iniciada per E.C. Ricart.  
2007  
Momument-escultura per homenatjar la indústria sabatera sitgetana, passeig de la Ribera de Sitges. 
Exposició H2O, Aigua. Centre d’Art Contemporani LA SALA. Vilanova i la Geltrú.  
2009 
Abstraccions. Joaquim Budesca, Frank Jensen, Waltraud Maczassek. Àgora 3, Galeria d'art;  
Exposició Anells d’aigua, Museu de l’Estampació de Premià de Mar. 
2010 
Exposició La memòria de l’aigua, Pilar Parcerisas, Castell de Cornellà de Llobregat. 
2011 
Itineraris d’aigua Tinglado Port de Tarragona. 
2013 
Blanc i Negre, ÀMBIT Galeria d’Art de Barcelona. 
Reconeixement pel seu treball creatiu, pel Grup d’Estudiosos del Penedès, amb el Premi Santiago 
Rusiñol.  
Exposició El mar abans verd, ara blau, Centre d’Art Contemporani LA SALA. Vilanova i la Geltrú.1953-

1970 Còmics de Budesca, Biblioteca Armand Cardona Torrandell. Vilanova i la Geltrú 
2016 
Distingit amb la medalla de  la ciutat de Vilanova i la Geltrú com a reconeixement de la seva trajectòria 
artística.  
Pinta el cartell de les Festes de Sant Pere de Vilanova i la Geltrú. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISABEL COLL I MIRABENT 

Comissària de l’exposició Joaquim Budesca, mirant enrere. 60 anys de pintura compta amb 
una àmplia carrera dins el món de la història de l’art.  

Nascuda a Sitges, és doctora de Filosofia i Lletres especialitat d’història de l’art, a la Universitat 
de Barcelona, on actualment és professora titular del departament d’història de l’art.  

S’ha dedicat amb preferència a l’ estudi de l’ art català entre els segles XVI i XIX i es autora de 
nombrosos llibres, opuscles i catàlegs dedicats a l’obra d’arquitectes, pintors i escultors 
catalans. Destaquen, entre d’altres, els estudis Biografies d’escultors catalans del segle XIX, 

del Neoclassicisme al Realisme (1989) en el catàleg d’exposició Escultura catalana del segle 

XIX, i els estudis dedicats als escultors Enric Clarassó (1985) i Josep Reynés (1998), als 
pintors Arcadi Mas i Fondevila (1984), Joan Roig i Soler (1986), Josep Mirabent i Gatell (1990), 
Manuel Cusí Ferrer (1999), Artur Carbonell (2000) i la pintora Lluïsa Vidal (1989). El ressò de 

l’impressionisme al cau Ferrat (2000), Diccionario de Mujeres Pintoras en la España del siglo 

XIX (2001), L’Escola Luminsita de Sitges (2002), Fèlix Mestres Borrell (2002), Lareà Barrau 
(2003) i Pere Pruna (2004), així com nombrosos estudis i catàlegs al voltant de l’obra de 
Santiago Rusiñol.  

També ha estat comissària de nombroses exposicions, entre les que destaquen: 

Santiago Rusiñol en els seus 50 anys de la seva mort Palau de Maricel de Sitges.1981  

Col·laboració en l’exposició L’escultura catalana del segle XIX, del neoclassicisme al realisme 
Edifici de Llotja. 1991.  

El Greco i la seva influència en les obres del Cau Ferrat, Organitzada pel Consorci de Museus 
de Sitges. 1999.  

El pintor Manuel Cusí Ferret (1857-1919), Organitzada pel Museu Balaguer de Vilanova i la 
Geltrú. 1999.  

L’impressionisme en el Cau Ferrat, Organitzada pel Consorci de Museus de Sitges. 2000.  

Budesca o la subjectivitat de l’art, Organitzada por la Diputació de Barcelona. 2000.  

L’escola luminista, Organitzada per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sitges. Edifici 
Miramar. Sitges. 2003.  

Laureà Barrau Centre Cultural Caixa de Terrassa. 2004.  

Santiago Rusiñol i la pintura europea. Edifici Miramar. Sitges. 2006 

H2O, Aigua de Joaquim Budesca. Centre d’Art Contemporani LA SALA. Vilanova i la Geltrú. 
2007. 

Júlia, el desig. Cercle del Liceu. Barcelona 2016 

 
 
 
 
 

 



ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 

Complements bàsics de tota exposició són els actes que es van realitzant al voltant de la 
mostra. En aquest cas hi ha projectats varis i diferents esdeveniments, concerts, visites 
guiades, tallers... 

 
Visita comentada a la mostra a càrrec d’Isabel Coll, comissària de l’exposició. 
Diumenge 17 de juliol a les 12h. 

 
Visites comentades a la mostra. 
Diumenges 21 agost, 25 de setembre, 23 octubre a les 12h.  
 
Suite Garcia Lorca- Joaquim Budesca. De la paraula al color. Amb motiu del 80è aniversari 
de la mort del poeta Federico García Lorca, recital poètic a càrrec de Montserrat Lago. 
Acompanyament a la guitarra Manuel Blesa.  
Dijous 11 d’agost a les 20h.  
 
Fragments de paisatges. Tallers pels casals d’estiu. Del 18 al 29 de juliol. Amb la 
col·laboració del Taller dels Sentits. 
 
Descobrir Joaquim Budesca. Taller plàstic a càrrec de Míriam Artigas i els alumnes del Taller 
dels Sentits.. Divendres 23 de setembre a les 19.30h i dimarts 11 d’octubre a les 20h. 
 
Cançons de la mar. Recital líric a càrrec de Charo Tris. Dissabte 24 de setembre a les 21h  
 
Diàlegs. Sinestèsies de música i pintura. Escola de Música Freqüències. Dissabte 29 
d’octubre a les 19h 
 
Visites comentades per a grups, amb reserva prèvia 
 
Visites escolars per a tots els cicles educatius, amb reserva prèvia 
 

 
 
JOAQUIM BUDESCA, MIRANT ENRERE 
60 anys de pintura 
Sala de les Voltes  
Del 14 de juliol al 30 d’octubre de 2016 
Inauguració dijous 14 de juliol a les 19h.  
 
 
Informació i horaris: 
 
Centre d’Art Contemporani LA SALA 
Joaquim Mir, 12 
08800 Vilanova i la Geltrú 
93 816 90 01 
www.lasalavng.cat 
lasala@vilanova.cat 
 
Entrada gratuïta 
 
De dimarts a dissabte de 18 a 20h 
Dissabtes, diumenges i festius d’11 a 14h 
Dilluns tancat. 
Del 16 de juny al 30 de setembre  
De dimarts a dissabte de 19 a 21h. 
Dissabtes, diumenges i festius d’11 a 14h 
 
 



 


