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L'homenatge a Raimon Roca tindrà lloc del 20 d'abril al 13 de maig

L’homenatge a la trajectòria del pintor castellarenc Raimon Roca
s’inaugura divendres a l’església de Sant Esteve

Dijous 19 d'abril de 2012
Programes| Homenatge al pintor Raimon Roca

La inauguració de l’homenatge a la trajectòria del pintor castellarenc Raimon Roca
Ricart, impulsat per una comissió formada per diversos ciutadans i familiars de
l’artista, amb el suport de l’Ajuntament, tindrà lloc divendres 20 d’abril, a les 18.30
hores, a l’església de Sant Esteve.

L’acte comptarà amb l’assistència, a més dels representants de la comissió
organitzadora, de diversos membres de la família Roca Roumens, i serà presidit per
l’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, i la regidora de Cultura, Pepa Martínez, que
estaran acompanyats per altres membres del consistori de la vila. L’escola Espaiart
serà l’encarregada d’amenitzar l’estrena de l’homenatge a Roca amb música de
Beethoven i Bach, que interpretaran en directe a través de veu i piano.

L’església de Sant Esteve és un dels quatre espais que, fins al 13 de maig, acolliran
una exposició d’algunes de les obres de Roca. Així, l’acte inaugural començarà amb
un recorregut per diferents pintures murals religioses de l’artista, realitzades entre
els anys 1951 i 1968, que s’han instal·lat al temple parroquial en forma de
fotografies. En concret, s’hi podran admirar reproduccions fotogràfiques de murals,
algunes d’elles a mida real, realitzats pel pintor castellarenc a esglésies i capelles de
Begur, Calella de Palafrugell, Sabadell, Matadepera i Hevia, a més de reproduccions
d’esbossos, dibuixos, projectes i estudis dels mateixos.

La inauguració continuarà amb un recorregut a peu que portarà els assistents a
visitar les sales Santi-Art, Watts-Art i Aguilart, on s’han ubicat les tres exposicions
restants. La galeria Santi-Art, ubicada al camí Xic, núm. 9, mostra l’etapa artística
de Roca que comprèn els anys d’entre 1950 i 1968. Així, s’hi inclouen bodegons,
monotips o temes religiosos duts  a terme amb materials i tècniques de treball molt
diversos.

A continuació, la comitiva caminarà fins al número 9 del carrer Sant Pere
d’Ullastre, on es troba la sala Watts-Art, que acull obres emmarcades dins l’etapa de
pintura de cavallet, que va de 1941 a 1948 i de 1968 fins a l’actualitat, centrades en
la temàtica de les figures i els retrats. Finalment, a la Sala Aguilart, situada al carrer
Dr. Rovira, núm. 20, s’admiraran obres de la mateixa etapa, centrades en aquest cas
en la temàtica dels paisatges.

Les persones que no puguin assistir a l’esdeveniment que tindrà lloc demà al vespre

file:///
/34154/descriptiu/-1280/


tindran l’oportunitat de visitar les quatre exposicions simultànies, que compten amb
el suport de diversos patrocinadors privats, fins al proper dia 13 de maig. L’horari
de visita serà de dilluns a divendres de 18 a 20 hores i els dissabtes d’11 a 14 hores.
L’exposició de l’església, a més, es podrà visitar els diumenges de 13 a 14 hores.

Catàleg sobre la vida i l’obra de Roca

Amb motiu d’aquest homenatge a Raimon Roca, s’ha editat un catàleg sobre la vida
i l’obra del pintor castellarenc, que es posarà a la venda el mateix divendres 20
d’abril.

Es tracta d’un llibre de 80 pàgines on es fa un repàs a la trajectòria d’aquest artista
nascut el 1917 i instal·lat a Castellar del Vallès des de l’any 1946. El volum inclou
una cinquantena d’imatges de les pintures de Roca i algunes fotografies de l’arxiu
personal del pintor.

En total s’han editat 500 exemplars del catàleg, que es podran comprar a un preu de
10 euros a l’església de Sant Esteve i a les sales Aguilart, Watts-Art i Santi-Art en
les dates d’obertura de l’exposició.

Església de Sant Esteve
C. de l' Església, s/n
Sala d'Exposicions Aguilart
C. del Doctor Rovira, 20
Sala d'Exposicions Santi Art
Camí del Xic, 9
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