INTERVENCIÓ EN L’ACTE D’ATORGAMENT DE LA MEDALLA
DE LA CIUTAT A JOAQUIM BUDESCA I CATALÀ. 14/06/2016

Ens sobren motius per a l’atorgament de la Medalla de la Ciutat a
Joaquim Budesca.
Aquests dies he tingut ocasió de revisar la petita biografia que li va
escriure Carles Garcia Guinda l’any 2011, el Retrat, en la qual queda ben
palès que Budesca no és gaire amant dels protagonismes ni de parlar de
la seva vida privada. És una persona discreta, però amb una capacitat de
crear que li ha fet impossible passar desapercebut: si veiem la seva obra,
hi veiem també reflectit l’autor.
Joaquim Budesca és un artista innat. El dibuix, la creativitat, l’han
acompanyat tota la vida, des de petit. Per això, va arribar un dia que va
fer el cop de cap i va decidir que volia dedicar-se exclusivament a això
que l’omplia: l’art.
No sempre és fàcil fer aquests girs en la vida, “llançar-se a la piscina”,
com en diem col·loquialment. Però és una actitud que personalment
admiro profundament: el món no es mouria si no hi hagués persones que
decideixen aventurar-se i lluitar per aconseguir el seu projecte, el seu
somni.
Per tant, per mi ja només l’actitud personal de Joaquim Budesca és digna
d’elogi, però a més a més ha fet una aportació molt meritòria envers la
col·lectivitat, que és el que avui reconeixem.
Per què? Per diversos motius. En citaré tres:
En primer lloc, perquè ha estat un dels pintors dels nostres paisatges,
amb obres emblemàtiques d’indrets de la nostra ciutat, del mar, etc.
D’aquesta manera ha donat a conèixer el nostre patrimoni natural i
també ha deixat testimoni de l’evolució del nostre entorn.
D’altra banda, perquè ha obtingut prestigi i reconeixement internacional,
avalat per crítics i experts del món de l’art, fet que com a vilanovins i
vilanovines ens enorgulleix.
Finalment, pel seu arrelament i el seu compromís amb la ciutat de
Vilanova i la Geltrú i també amb la comarca, que fa que tinguem a l’abast
nombrosos exemples de la seva obra. Per exemple, al Museu Víctor
Balaguer, que compta amb els seus paisatges d’aigua en el fons d’art
contemporani; també en els nombrosos cartells i programes de les
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entitats i associacions amb les quals ha col·laborat; o en la cultura
popular, en tenim la mostra més emblemàtica en els vestits del Ball de
Diables que va dissenyar. Totes aquestes creacions ara són patrimoni de
la ciutat.
En definitiva, Budesca ha estat i és molt present en el nostre patrimoni
cultural. Essent com som una ciutat que estima i que reivindica la seva
riquesa cultural, la CULTURA amb majúscules que hem estat defensant
els darrers mesos, és ben natural que estimem Joaquim Budesca perquè
ha contribuït a fer-la més gran.
Per tot plegat, per la seva trajectòria, per la seva generositat, per la seva
discreció i alhora per la seva capacitat de treball, la seva passió i la seva
creativitat... per tot plegat, avui Vilanova i la Geltrú lliura la Medalla de la
Ciutat a Joaquim Budesca i Català.

Moltes felicitats!

Neus Lloveras i Massana
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú
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