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Del 13 d’abril al 2 de maig de 2021
a les botigues de Premià de Dalt

Art a les botigues
Durant uns quants dies els aparadors d’algunes botigues de Premià de
Dalt es converteixen en una gran sala d’exposicions. Així, seguint la seva
ruta quotidiana de compres o passeig, els vianants i clients podran contemplar l’exposició Contagi, de la ceramista, escultora i pintora M. Àngels
Domingo Laplana, coneguda en el món de l’art, i per molts veïns de Premià, com a Madola.
En uns moments complexos per a la cultura i les relacions socials en general, la implicació del comerç local en aquesta iniciativa de Can Vallerià
[art, comunicació i territori] i de la pròpia artista, vol ser un clam en favor
d’entendre la cultura com un bé públic que millora les vides de les persones i cohesiona la col·lectivitat.
Contagi_Madola
Textos_Rafael Vallbona
Durant les llargues setmanes del confinament més estricte, reclosa al seu taller, l’artista Madola va prendre una llibreta de grans dimensions i, després
d’obrir un forat al centre de les pàgines, com l’ull que ho veu tot, va crear una
col·lecció de dibuixos a tinta que reproduïen el seu estat d’ànim dia a dia.
Quan vam poder sortir al carrer, li va demanar a l’escriptor Rafael Vallbona
si havia treballat en algun text al·legòric al retir forçat que acabàvem de
passar. Així, de la confluència entre els poemes i els dibuixos, va néixer Contagi, un projecte que ara, abans que es converteixi en un llibre d’artista de
tirada forçosament restringida, es pot veure parcialment (i per aquest ordre) als aparadors de la merceria Ca la Teresa, Cooperativa La Fraternitat,
Instal·lacions Cortada, Pastisseria Joan Jorge, Farmàcia Meritxell Galceran
i El quiosc de la Fàbrica. Volem agrair als propietaris d’aquest negocis la
seva participació en aquesta singular exposició.
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