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a Josep Igual” 
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Del 9 de setembre 
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Evru/Zush. 
“Tornar a ser” 

Del 8 al 31 d’octubre

Comerços emblemàtics
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Concurs 
Instagram
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Leticia Feduchi. “Doble”
Del 29 de gener al 21 de febrer

Obertura: 29 de gener, 17 h

Els quadres que Leticia Feduchi presenta van ser pintats la primavera 
passada, durant el primer confinament. Sense perseguir més temes 
que els que tenia a tocar de la mà, flors i plantes, no va tenir cap dubte 
a l’hora de plantejar-se el treball. El que sí que és nou per a l’artista 
en aquesta nova etapa és l’exercici formal que ha dut a terme, con-
sistent a pintar dues vegades el mateix motiu amb petites variacions. 
Així es dona resposta a la pregunta de què passaria si tornés a repetir 
un quadre. 
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Espais i horaris: 

CASA DE CULTURA
Passeig de Prat de la Riba, 16

De dimarts a divendres, de 16 a 20 h.
Dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.
Diumenges i festius, de 10 a 14 h.
Horari d’estiu (juliol i agost): 
De dimarts a dijous, de 17 a 21 h.
Divendres i dissabte, de 10 a 14 h i de 17 a 21 h.
Diumenges i festius, de 10 a 14 h.

ESPAI CASINET:
Plaça de la Llibertat, 17

Dijous i divendres, de 17 a 20 h.
Dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h.
Diumenges i festius, d’11 a 14 h.

Més informació:
cultura@elmasnou.cat
Tel. 93 557 18 51

CENTRE DE CREACIÓ ARTÍSTICA 
BLANC DE GUIX:
Carrer de Buenos Aires, 20
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Xavier Rodríguez Martín. 
“El cielo está enladrillado”

Del 5 al 28 de febrer

Obertura: 5 de febrer, a les 19 h

“El cielo està enladrillado” és una exposició que juga amb diferents 
llenguatges artístics per investigar el valor processual de l’inconscient 
en la creació artística, amb un intent de poder articular un discurs 
automàtic que posi en crisi el racionalisme científic i posi de manifest 
l’acte de crear com un acte de fe. Ceràmiques, veu, pintura, dibuix... 
un joc de sospites per oferir diferents possibilitats de veritats.

Sandra Uve. “Les dones del felpudo”
Del 5 de març al 5 d’abril

Obertura: 5 de març, a les 19 h

La sol·licitada i premiada il·lustradora del Masnou Sandra Uve pre-
senta una mostra de divuit retrats de dones enginyeres i inventores 
dels principals sistemes i objectes funcionals de les cases (petits i 
grans sistemes i electrodomèstics). Representades per la il·lustrado-
ra, ens trobarem des de la inventora del rentavaixelles o el wifi, fins 
a la dissenyadora del sistema de calefacció amb gas, l’elèctric o el 
forn i la nevera.
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Maise Corral. “Per un instant”
Del 16 d’abril al 9 de maig

Obertura: 16 d’abril, 19 h 

Més enllà de reflectir eficaçment escenes i moments fugissers de la 
realitat, les obres de Maise Corral aconsegueixen crear atmosferes 
marcadament melancòliques o íntimament misterioses. De la seva 
pràctica s’ha destacat la poesia de les imatges, conseqüència de la 
voluntat de l’artista de captar tot allò que “és fugisser, també l’ins-
tant capturat per una pintura i així mateix l’instant en què aquesta és 
pintada. El temps condensat en un quadre sembla romandre cap-
tiu, i dins d’aquest temps pintat hi podem portar la memòria d’altres 
temps no viscuts. Hi ha la pretensió de deixar dins el quadre el frag-
ment deturat d’un instant vital”, afirma.

Núria Melero. Gravats
Del 5 de març al 5 d’abril

Obertura: 5 de març, 19 h

L’artista i educadora Núria Melero exposa les sèries “Chicago”, conjunt 
d’obres d’impressió digital de gran format inspirades en la seva estada 
en aquesta ciutat nord-americana; i “Mediterrani”, obres realitzades 
amb la col·laboració del mar, atès que l’artista ha volgut que sigui 
l’aigua qui deixi la seva empremta a les planxes. També s’hi podran 
veure alguns dels seus treballs realitzats amb tècniques gràfiques tra-
dicionals.
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Obres dels alumnes de l’Escola Ocata
Del 9 d’abril al 9 de maig

Obertura: 9 d’abril, a les 19 h

L’Escola Ocata ha apostat per l’art i l’expressió plàstica com un dels 
fonaments del seu projecte educatiu. Els alumnes del centre interac-
tuen sovint amb el seu entorn, amb intervencions al carrer, festes cul-
turals i fires. En aquesta ocasió, es podrà veure tota la feina creativa, 
social i d’aprenentatge que es pot articular al voltant de la represen-
tació d’elements de l’entorn natural, com ara els bolets.

Batxillerat artístic IES Mediterrània. 
Art jove

Del 9 d’abril al 9 de maig

Obertura: 9 d’abril, a les 19 h

L’alumnat de segon curs de batxillerat artístic de l’IES Mediterrània 
s’endinsa en l’experiència d’organitzar una exposició a la sala d’ex-
posicions de la seva vila. La mostra vol esdevenir un lligam entre les 
primeres manifestacions dels joves i el teixit social i cultural del qual 
formen part.



Col·lectiu Mural Jam. Art jove
Del 21 de maig al 13 de juny

Obertura: 21 de maig, a les 19 h

Després de diverses intervencions en els espais públics del Masnou, 
un grup d’il·lustradors vinculats a la vila ocupen una sala d’exposi-
cions per provocar el debat sobre els espais propis de les manifes-
tacions artístiques i sobre com s’expandeixen. La mostra repassarà 
també els processos creatius de les accions dutes a terme dintre 
de les mural jam, amb les quals han canviat l’aparença de diversos 
carrers de la vila. En el marc de l’exposició, es duran a terme diverses 
activitats, com performances en directe, una taula rodona i projecci-
ons, entre d’altres.
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Fèlix Lorenzo. Fotografia
Del 14 de maig al 13 de juny

Obertura: 14 de maig, a les 19 h 

Fèlix Lorenzo s’ha especialitzat en la fotografia de viatges, treballant 
per a algunes de les publicacions més destacades d’aquest àmbit. 
L’exposició amb què es presenta al municipi on resideix, el Masnou, 
recull alguns dels racons més espectaculars del planeta i pretén mos-
trar la immensa varietat i la bellesa d’aquesta llar que compartim. Un 
cant a la diversitat i un compromís amb la conservació.



Festival de Creació Contemporània
Brama

Del 25 de juny al 18 de juliol

Obertura: 25 de juny, a les 19 h

El Festival de Creació Contemporània del Masnou Brama, coorganitzat 
per l’Ajuntament i el Centre de Creació Blanc de Guix, torna amb la 
intenció de reivindicar amb més força les manifestacions artístiques 
contemporànies. El Festival enguany s’emmarcarà en la Festa Major 
i combina l’exposició a l’Espai Casinet amb les accions en directe a 
Blanc de Guix i altres propostes. El Brama també inclourà la instal·lació 
Regar el mar, del reconegut artista Perejaume, en el marc de l’exposi-
ció conjunta “Perejaume. Guardar a fora”, que es farà a Alella, Caldes 
d’Estrac, Mataró, Sant Pol i el Masnou.
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Jordi Bernadó. “Miscelánea 
de saberes inútiles”

Del 17 de setembre al 17 d’octubre

Obertura: 17 de setembre, 19 h

El fotògraf català Jordi Bernadó aconsegueix sempre una visió sorpre-
nent de la realitat, ja sigui perquè capta moments i escenes que revelen 
les contradiccions de tota una societat o bé perquè demostra una mira-
da poètica capaç de trobar una gran capacitat d’evocació emocional, 
transformant racons d’arreu del món en escenes pròpies d’un somni. 
Amb el seu treball, és present en galeries, espais expositius, institucions 
i fires de molts països diferents.
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“Homenatge a Josep Igual”. Pintura
Del 9 de setembre al 3 d’octubre

Obertura: 9 de setembre, a les 19 h

Exposició per recordar la tasca del pintor Josep Igual, mort el 2020. 
La seva obra es va centrar majoritàriament al Masnou, com expli-
ca l’historiador Joan Muray: “Fou, segurament, el pintor que més ha 
pintat el seu poble, i el nostre. Si es pogués fer una recopilació de la 
seva ingent obra, veuríem tots i cadascun dels racons, dels carrers i 
de les places de la nostra vila. Seria com un àlbum per a les futures 
generacions de tal com era el Masnou de la seva època. La seva pro-
fessió laboral era la dibuixant d’arts gràfiques, i dominava el seu ofici 
a la perfecció, fet que es reflectia en les seves obres, tant en pintures 
a l’oli com en les aquarel·les, on tot era perfecte.”

Evru/Zush. “Tornar a ser” 
Del 8 al 31 d’octubre

Obertura: 8 d’octubre, a les 19 h

Després de quatre anys d’inactivitat artística, Evru/Zush, un dels ar-
tistes més singulars i reconeguts de l’art català de la segona meitat 
del segle XX i inicis del XXI, va tornar als espais expositius amb una 
sèrie de personatges màgics, amb cap humà i cos de serp: les na-
gues. La indagació de les possibilitats de la imaginació i l’exploració 
de tots els mons que s’amaguen sota la realitat ha estat una constant 
d’aquest artista, l’obra del qual es podrà veure com a ocasió excep-
cional al Masnou. Amb la col·laboració de la Galeria SENDA.



CASA CULTURA   1918    ESPAI CASINET

Comerços emblemàtics
Del 5 al 28 de novembre

Obertura: 5 de novembre

Jornades FEM
Del 22 d’octubre al 21 de novembre

Obertura: 22 d’octubre, a les 19 h

Els comerços, amb la seva activitat i les dinàmiques que generen 
al seu voltant, són un patrimoni important per a la configuració del 
caràcter d’una comunitat. Aquesta mostra repassa alguns dels es-
tabliments emblemàtics del poble que s’han conservat i d’altres que 
han desaparegut.

Després d’una de les edicions més ambicioses de les Jornades de la 
FEM, que va aconseguir esquivar moltes restriccions i contratemps, 
torna aquesta iniciativa de l’Associació Fotogràfica el Masnou (FEM). 
Entre els actes previstos més destacats, es troba el lliurament del 
Primer Concurs de Fotoperiodisme Héctor Zampaglione.

TAMBÉ: Del 30 de juliol al 5 de setembre, a la Casa de Cultura: 
Obres fetes per membres de la FEM.
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IlI Premi Internacional Nasevo.
Art jove

Del 2 al 30 de desembre

Obertura: 2 de desembre, 19 h

El Masnou col·labora amb el Premi Internacional Nasevo, organitzat 
per la Fundació Ernesto Ventós. Aquesta és una de les maneres de 
difondre i promoure la creació entre artistes joves, amb un tema com 
a punt de partida: la capacitat de l’art d’evocar olors. La convocatòria 
s’adreça a artistes menors de 35 anys i és una de les manifestacions 
del compromís social del col·leccionista, que va morir l’1 de gener 
de 2020. La mostra s’organitza amb col·laboració del Maridatge dels 
Sentits de Teià i Ca l’Antiga.


