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EL PUNT
DIMARTS, 23 DE NOVEMBRE DEL 2010

Carles Duarte
Uns 150 artistes de diverses disciplines participaran, del 21 al 25 de
presenta el
gener, en el 4t Festival Pepe Sales, que La Penyora dedica a Lluís Vilà seu llibre a
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L’associació La Penyora
Cultura ha organitzat la
quarta edició del Festival
d’Art Independent Pepe
Sales, que tindrà lloc del
21 a 25 de gener en diversos espais de Girona i estarà dedicat a l’artista banyolí Lluís Vilà (19522010). Vilà va realitzar el
cartell de l’edició anterior
del festival, que va estar
centrada en la figura del
pintor i poeta madrileny
Pedro Casariego, i en
aquesta quarta edició l’autor del cartell serà el seu
fill Guillem.
Amb el títol genèric,
L’artista i la immortalitat
el quart Festival d’Art Independent Pepe Sales serà una gran festa de la

Lluís Vilà en algun moment dels anys vuitanta... ■ LLUÍS PAU

creació lliure en què participaran, de manera completament desinteressada, unes 150 persones, entre artistes plàstics, actors, músics, rapsodes, ba-

llarins, animadors de carrer, associacions culturals, escoles, educadors
del centre penitenciari de
Girona i altres amics i collaboradors habituals de

Consol Ribas i Lluís Llamas, els responsables del
restaurant i ara també associació cultural La Penyora. “En un gest emotiu,
el món de l’art s’ha adherit

en pes al reconeixement
de l’artista i la persona,
amb una resposta intergeneracional arrelada en les
més diverses disciplines i
àmbits socials”, afirmen
els responsables d’aquest
“festival de participació
ciutadana”, del qual es detallarà la programació a
principi d’any. Ja està confirmada la presència
d’Arianna Puello, Josep
Bassal i Escarlata Circus.
El festival està col·laborant amb la família de
Lluís Vilà –“Un artista inclassificable, innovador,
no conformista i crític
amb una societat d’imposada homogeneïtat”– per
reunir material de tot tipus, com ara manuscrits i
apunts, articles de premsa
i fotografies, sobre ell i la
seva obra. ■

l’Empúries
J.C.L.

GIRONA

Avui, a dos quarts de vuit
del vespre, tindrà lloc a la
Llibreria Empúries de Girona la presentació del
llibre S’acosta el mar. Poesia 1984-2009, un recull
de l’obra poètica de Carles
Duarte i Montserrat. A
més de comptar amb la
presència de l’autor, els
encarregats d’introduir
aquesta antologia poètica,
publicada per l’editorial
valenciana 3i4, seran
Lluís Lucero, filòleg i poeta, i David Pagès, activista
cultural i escriptor. El
volum S’acosta el mar,
amb més de 700 pàgines,
constitueix una selecció
molt àmplia de l’obra poètica de l’autor barceloní. A
més de la recopilació d’obra ja editada, Duarte ha
inclòs en el recull dos llibres inèdits: El dolor de la
tarda i Arvad, una mostra
de la seva poesia més
recent. ■

