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Presentació

Les arts visuals són presents a l’espai públic, a les expo-

sicions realitzades per entitats, escoles, galeries d’art i a 

espais especialitzats com el Centre d’Art Contemporani La 

Sala. Aquest equipament és el centre que acull la proposta  

d’arts visuals contemporànies a la ciutat.

 

Mitjançant la programació municipal La Sala vol fer arri-

bar la riquesa i la diversitat artística a tota la ciutadania. 

Donant suport a la producció dels creadors construïm el 

nostre patrimoni present i futur.

Presentem la programació març-agost del 2011 plantejant 

exposicions que van més enllà de les recopilacions d’obres. 

Exposicions que transmeten idees que pretenen que 

l’espectador qüestioni la seva forma d’entendre l’art.

Iniciarem aquest trajecte centrant la mirada en  l’àmbit de 

la fotografia de la mà de l’artista madrilenya Ouka Leele 

reconeguda amb el Premi Nacional de Fotografia i que ens 

aporta una mirada artística de la humanitat. Aprofitarem 

també per realitzar una relectura a l’obra de Carles Arnal, 

inscrit en els corrents dels artistes outsiders i art brut tot 

convertint l’espai expositiu en un espai obert.

Us oferim múltiples propostes amb un ampli ventall tèc-

nic: fotografia, il·lustració, escultura, vídeo, pintura... 

acompanyades d’activitats completaries per als diferents 

públics per tal que tothom hi tingui cabuda.

Us esperem a La Sala.

ISABEL PLA I GONZÀLEZ 
Regidora de Cultura

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú



Sala de les voltes

Ouka Leele  

Inèdita
Del 25 de març al 29 de maig

Carles Arnal
Arxiu Diògenes
Del 17 de juny al 25 de setembre

Sala de les columnes

Somnis de grafit
La màgia de la imatge i la paraula
Lola Roig
Del 24 de març al 17 d’abril

Nascita del giorno 
Miquel Ferrino
Del 29 d’abril al 22 de maig

Bioritmes 
Anselm Cabús
Del 9 de juny al 18 de setembre

Sala Oberta

Docu-me.nts
David Simon, Lúa Ocaña, 
Isidre García Puntí, Noelia 
Pérez, Daniel Laurinc
Del 25 de març al 29 de maig

Baix a mar 
vist per Salvador Pujades
Del 10 de juny al 10 de juliol



Sala de les Voltes

Ouka Leele
Inèdita
Inauguració: 25 de març a les 19.30h

Amb motiu del Premi Nacional de Fotografia atorgat a 
Ouka Leele el Ministeri de Cultura celebra una exposició 
antològica de la seva obra inèdita. Aquesta artista madri-
lenya, protagonista de La Moguda dels anys 80, obté un 
just reconeixement en aquesta mostra que fa un recorre-
gut sentimental i artístic, ple de vivències i humanitat, a la 
manera d’una comèdia humana en imatges.

L’exposició “Ouka Leele. Inèdita” ofereix l’oportunitat de 
conèixer l’obra fotogràfica menys coneguda d’aquesta ar-
tista. Un recorregut artístic i sentimental, presentat en 64 
obres de mitjà i gran format, reflecteix el domini tècnic i la 
constant creativitat des de les seves primeres fotografies, 
en blanc i negre, fins a les imatges digitals realitzades 
amb el mòbil o retocades en Photoshop.

“Ouka Leele. Inèdita” vol recuperar l’emoció de la troba-
da entre el públic i l’artista, a la manera del Renaixement, 
quan en acabar una obra, l’artista la mostrava en públic i 
els ciutadans anaven a veure-la. És una oportunitat única 
per contemplar la seva evolució i assoliments artístics, així 
com per despertar la curiositat en tots els coneixedors de 
la seva obra.

RAFAEL GORDÓN
Comisari 

Activitats complementàries

Visitem La Sala.
Visita comentada a l’exposició diumenge 
10 d’abril a les 12h.

 Del 25 de març al 29 de maig

Rana alucinada con pie ante vendedora de lechugas, impasible, Ouka Leele.

Generoso encuentro con la belleza, Ouka Leele.



Sala de les Voltes

Carles Arnal
Arxiu Diògenes 
Inauguració: 17 de juny a les 19.30 h

L’exposició Carles Arnal_Arxiu Diògenes vol ser un petit mi-
rall sobre la idiosincràsia personal de l’autor i la construcció 
del seu arxiu d’objectes, així com  una modesta reflexió sobre 
l’acte de crear, a partir de la formulació del caos per assolir 
un autoaprenentatge i, així mateix, per constatar-materialit-
zar alguna realitat no imaginada. La base de la proposta serà 
també desxifrar el joc racionalista inherent a les escultures 
de gran format que elabora l’artista, a banda de fer una pin-
zellada a peces de matèria orgànica i de treball informalista 
de l’autor. 

Inscrit dins els corrents dels artistes outsiders i d’art brut, 
Carles Arnal ha anat configurant la seva proposta artística 
normalment fora dels circuits convencionals, un fet que li ha 
proporcionat més llibertat però també alguns cops l’ha fet 
menys visible.

L’exposició pivota sobre dos eixos: reflectir la personalitat 
d’acumulació de materials de l’artista –a l’estil brossià-, a 
banda del seu personal arxiu d’objectes trobats –rememo-
rant l’esperit de Duchamp en la reformulació de la mirada 
sobre els objectes quotidians i que l’atzar, al qual apel·lava 
Breton, ens fa redescobrir– i que mitjançant el concepte del 
collage –implementat per Picasso– i del reciclatge –en voga 
en el segle XX i XXI per temes mediambientals– aconsegueix 
articular. 
D’altra banda, el segon dels puntals de l’exposició seria 
recrear una espècie d’estudi-taller dins la mateixa sala 
d’exposicions i on s’instal·laria l’artista, convertint l’espai 
expositiu en un estudi obert i on es veu el procés de cons-
trucció de les peces, alhora que l’espectador s’introdueix en 
l’imaginari de l’autor a través de l’experiència física d’estar 
en contacte amb el seu ecosistema creatiu, acumulatiu i rao-
nadament caòtic.

RICARD PLANAS
Comisari

Activitats complementàries

Visitem La Sala.
Visita comentada a l’exposició a càrrec de Carles Arnal, 
artista de la mostra. Diumenge 10 de juliol a les 12h.

Taller de l’artista.
Visita al taller de l’artista per mostrar el procés creatiu 
de la seva obra. Dissabte 23 de juliol a les 20h.

Fem una escultura amb escuma.
Taller infantil,per descobrir, l’obra de Carles Arnal i 
practicar la seva tècnica. Dissabte 9 de juliol a les 12h.

Del 17 de juny al 25 de setembre

Instal·lació, Carles Arnal.                                             
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Sala de les Columnes

Somnis de grafit 
La màgia de la imatge i la paraula 
Lola Roig
Inauguració: 24 de març a les 19.30 h

Comunicar, interpretar, provocar, emocionar, educar, entre-
tenir, informar, seduir... il·lustrar!
Il·lustrar és donar forma visual a una idea, donar vida a 
allò que habita a la imaginació, és contar històries. És ob-
servar, escoltar, mirar el món i plasmar-lo en imatges, ge-
nerar múltiples lectures, convidar a  la reflexió... 

Lola Roig aplica la il·lustració al disseny de cartells, tríptics, 
premsa, invitacions, roba... per a empreses i particulars. 
Des de l’any 2000 realitza exposicions col·lectives i indivi-
duals. Va participar a la III i IV edició del Festival Interna-
cional d’Art Contemporani de Barcelona (BAC).

Ha estat seleccionada a la Fira del Llibre Infantil i Juvenil 
de Mollerussa 2010, juntament amb altres il·lustradors de 
Catalunya i del País Basc per interpretar el clàssic llibre 
de Roald Dahl Charlie i la fàbrica de xocolata.

Ha participat en diferents projectes d‘ il·lustració, pintura 
i instal·lació, dels quals destaca el projecte “Humanitzem 
els hospitals” on més d’una cinquantena d’il·lustradors 
van omplir de divertits personatges les parets de les plan-
tes maternoinfantils de l’hospital de la Vall d’Hebron de 
Barcelona. 

Imparteix tallers d’introducció a la il·lustració.
Actualment treballa en diferents projectes de relats 
il·lustrats, fruit d’això, acaba de publicar el seu primer lli-
bre il·lustrat: MUJERES, de la mà de Thule Edicions.

Organitza: Associació de Dones la Frontissa

Activitats complementàries

Visitem La Sala.
Visita comentada a l’exposició a càrrec de Lola Roig 
artista de la mostra. Diumenge 27 de març a les 12h

Del 24 de març al 17 d’abril 

Pànic, Lola Roig.



Sala de les Columnes

Nascita del Giorno
Miquel Ferrino 
Inauguració: 29 d’abril a les 19.30 h

Nascita del giorno implica una dinàmica “d’instal·lació” 
per l’elaboració d’un conjunt de figures “escultòriques”-
presències quasi humanes-, i alhora una relectura contem-
porània dels relleus clàssics, on es crea una “escena”tot 
elaborant una dialèctica i una tensió amb l’espai real i ima-
ginari de l’espectador.

Una tensió fonamental i primordial que apareix en la per-
cepció de la composició com una irrupció i prolongació de 
l’espai físic i mental de l’espectador. Una distorsió de 

l’estabilitat del punt de vista de l’espectador. Un acosta-
ment a la “sensació” de les figures de Cezanne o de Francis 
Bacon i la creació d’un buit radical, un escenari on apareix 
un actor sense paper, el propi espectador.

Epíleg
F: —Hauríem de mirar l’altra banda, no?
E1: —Com?
E2: —Alerta a no topar.
F: —No toparem.
E2: —No toparem?
F: —No ho crec.
E2: —I si hi anem a l’inrevés, vull dir, des de dins?
F: —Sí.
E1: —No ho entenc.
E2: —Sí, però llavors tot serà fosc, no?
F: —No.
E2: —Si no ho ha de ser, sí.
E1: —Sí què?
E2: —Que sí, que hi anem.
E1: —Des de dins?
E3: —Sí.
E1: —I no toparem?
E2: —No, no toparem. És impossible.
F: —Ni l’un ni l’altre, sinó tot el contrari.
E2: —El got mig buit o el got mig ple, no?
E1: —No, no.
F: —Vols que et posi un drap als ulls?
Iiiii. S’obre lentament i sobtada la porta.
Finament. Fibladora. Iiiii.

E1: —Què hi fa aquest xino passejant-se per darrere meu?
E2: —No ho entenc.
F: —Mira, la meva casa morta.
E2: —Una caseta de vidre sense terra. Només les cortines.
F: —He fet una neteja a l’ombra.
E2: —Ah, sí?
F: —Aquesta casa vessa!
E2: —Què era aquell so?... Què era aquell so? Què vam sentir?

Activitats complementàries

Visitem La Sala.
Visita comentada a l’exposició. Diumenge 
8 de maig a les 12h.

Del 3 de juny al 18 de setembre

Nascita del Giorno, Miquel Ferrino.



Sala de les Columnes

Bioritmes
Anselm Cabús 
Inauguració: 9 de juny a les 19.30 h

Tot ritme amb el seu moviment constant crea una forma i 
la dibuixa en l’espai. 

L’organització de les formes és conseqüència del númen 
universal.

L’obra de Cabús dóna forma i relleu al patrimoni local, als 
records i als anhels col·lectius, respectant al màxim la vo-
luntat i la sensibilitat de l’observador. 

Les seves actuacions en espais oberts busquen una simbio-
si amb la realitat del lloc afectat. Escapa de possibilitats, 
potser més satisfactòries des d’un punt de vista artístic i 
personal, i aposta per altres punts de vista més coherents i 
amb una funció més integradora. 

L’artista no oblida el fet contemporani i dóna a les seves 
escultures un aire innovador que, lluny d’estar en discor-
dança amb l’entorn, ens apropa al present mantenint un 
gran respecte pel passat. 

Activitats complementàries

Visitem La Sala.
Visita comentada a l’exposició a càrrec d’Anselm Cabús, 
artista de la mostra. Diumenge 3 de juliol a les 12h.

Del 9 de juny al 18 de setembre

Nen amb aro, Anselm Cabús.



Sala Oberta

Docu-me.nts
David Simon, Lúa Ocaña, 
Isidre García Puntí, Noelia 
Pérez, Daniel Laurinc 
Inauguració: 25 de març a les 19.30 h

Des dels seus inicis, la fotografia ja pretenia documentar 
una realitat propera al fotògraf. Però tant la tècnica com el 
llenguatge ha evolucionat i ha permès que aquest posicio-
nament davant un motiu s’alliberi, i aquell document origi-
nal aparentment reflex de la realitat, sigui justament un 
reflex i no la realitat en el sentit absolut. És en aquest punt 
on el fotògraf troba el seu territori. 

Ments, la ment, el pensament com a mitjà per conjugar 
l’estètica visual amb un principi testimonial. Crear un “do-
cument estètic”, on s’apliquin els recursos de la fotogra-
fia artística per generar una imatge que, a més, ens faci 
comprendre unes realitats properes i íntimes, alhora que 
llunyanes i col·lectives. 

Les autores i autors representats tenen en comú treballar 
amb l’ésser humà des de l’entorn, o per ser més concrets, 
des d’uns entorns elegits per cada u, on ens demostren una 
capacitat d’anàlisi pròpia sobre l’espai.

Així, podem veure que Noelia Pérez ens acosta al món d’un 
poeta, Jesús Lizano, a través de l’entorn privat i la poèti-
ca d’allò quotidià; David Simón que ens situa a les seves 
protagonistes en un entorn aliè a fi d’unificar-les com a 
grup i seure amb “elles” per afrontar la vida; Daniel Laurinc 
que ens parla  de la complexitat de l’entorn social del barri 
de Sant Roc, amb l’ingredient fonamental dels seus habi-
tants; Isidre Puntí, que ens qüestiona la lluita entre una 
Barcelona de disseny i el seu encaix social. I, finalment, 
amb Lúa Ocaña, tenim l’entorn més subjectiu, més íntim i 
personal: el creat pel propi cos vestint la imatge per atra-
par la nuesa. 

Una sola realitat, moltes formes d’interpretar-la; molts 
docu-ments, diverses veritats, i una sola realitat: la identi-
tat del ésser humà.

INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA
Departament Afers Culturals

Del 25 de març al 29 de maig

1. San Roc, Daniel Laurinc.  2. Ellas, David Simon.  3. Pell, Lúa Ocaña.  
4. LIzanografias, Noelia Pérez.  5. BCN Pinhole Project, Isidre Puntí.  
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Sala Oberta

Baix a mar
vist per Salvador Pujades 
Inauguració: 10 de juny a les 19.30 h

Els quadres de Salvador Pujadas “El Suero”, mariner i pintor 
de marcada línia naïf, autodidacta, ens mostren la nostra pla-
tja durant la primera meitat del segle XX abans de construir-
se el port.

En aquesta exposició, s’ha volgut situar l’obra de Pujadas en 
el seu context afegint-hi fotografies que ens mostren el pai-
satge de l’època.

La seva obra és un homenatge al món de la mar i la pesca, i a 
la gent amb la qual va treballar i conviure tota la seva vida. 

Les fotografies que acompanyen l’ exposició ens permeten 
conèixer personatges del seu univers més personal, del seu 
entorn quotidià que, de fet haguessin pogut ser els models 
reals d’aquelles que Pujadas va plasmar en les seves pintures 
i a qui hem de recordar amb respecte.

Organitza: Museu del Mar, Associació de Veïns del Barri de 
Mar, Confraria de Pescadors

Activitats complementàries

Visitem La Sala.
Visita comentada a l’exposició. Diumenge 
19 de juny a les 12h.

Taula rodona: 
“La platja de Salvador Pujadas als anys 40”
Moderada per Josep Ayza Rosales, president del Museu 
del Mar.
Els convidats a la taula rodona ens aproparan a les 
vivències i l’ofici de la platja en aquells anys.
1 de juliol a les 19h

Del 10 de juny al 10 de juliol

Marina, Salvador Pujades.



Informació general

Centre d’Art Contemporani La Sala

C. Joaquim Mir, 12

08800 Vilanova i la Geltrú

93 816 90 01 

www.lasalavng.cat

lasala@vilanova.cat

Horari:

De dimarts a dissabte, de 18 a 21h

Dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 14h

Totes les activitats que es proposen en el programa són gratuïtes. 

Es poden organitzar visites o activitats per a grups, amb cita prèvia.

S’ofereixen activitats educatives per a grups escolars, amb cita prèvia.

Per a més informació o inscripció a les activitats:

93 814 00 00 de 9 a 14h

93 816 90 01 en horari de La Sala

lasala@vilanova.cat

Com arribar a Vilanova i la Geltrú:

Per carretera: autopista Pau Casals C-32 (túnels del Garraf) - 

carretera de les Costes C- 31 - autopista AP-7 direcció Tarragona / 

Barcelona - autopista AP-2 fins al Vendrell.

En tren: RENFE línies C-2 Barcelona Sants - Vilanova i la Geltrú 

- Sant Vicenç de Calders - Ca 1 Tortosa - Tarragona - Vilanova i la 

Geltrú - Barcelona - Ca 3 Riba-roja d’Ebre - Reus - Tarragona - Vila-

nova i la Geltrú - Barcelona.

Pàrquings propers: plaça de la Peixateria i  plaça de les Casernes.



Normativa:

- No és permès de fer enregistraments ni fotografies de les 

  exposicions.

- Es prega als assistents que s’assegurin que el seu telèfon mò bil 

  no emeti senyals acústics durant la visita.

- Es reservat el dret d’admissió.

- No és permès de fumar, beure o menjar a l’interior del centre.

- Ens reservem el dret a modificar aquesta programació. Si per 

  causes imprevistes fos necessari fer-ho, anunciaríem qualsevol 

  canvi a través dels mitjans de comunicació.

Organitzadors   

Col·laboradors

Disseny gràfic: Albert Lleó i Albà


