ELS EMPORDANESOS A BARCELONA
NOMENEM ENTRAMUNTANAT DE L'ANY
EL PINTOR LLUÍS ROURA
Aquest any hem decidit picar alt i, aprofitant
l’energia cinètica emmagatzemada des de la
darrera Quina, pujarem fins la planta 40 de
l’Hotel Arts, on a més de l’entrega del premi
entramuntanat de l’Any 2009 al pintor Lluís
Roura, gaudirem de les seves paraules sobre el
paisatge de l’Empordà, i del sopar
entramuntanat, amb vistes sobre el mar
Mediterrani.
Els Entramuntanats volem reconèixer la feina
que ha fet Lluís Roura des de l’inici de la seva
carrera professional difonent les
característiques de l’Empordà arreu, mitjançant
la seva pintura, i també el suport i la
col·laboració que en tot moment ha donat a
l’Associació.

Data: Dimecres 3 de febrer
Hora: A les 21.00h
Hotel Arts Barcelona
Sala Blau
C/ Marina 19-21 Barcelona
PREUS:
Preu socis: 38€
Preu no socis: 58€
*Si us feu socis al sopar us cobrarem a preu de soci!
L'aforament del local és de 50 persones. Es respectarà l'ordre
d'inscripció
Confirmacions d'assistència:
e-mail: info@entramuntanats.org
o bé al telèfon: 656.42.54.05 (Demanar per la Carme)

El llenguatge pictòric de
Lluís Roura, tan personal, afavoreix la promoció de l’Empordà, ja que imprimeix a
les seves obres un segell que s’identifica automàticament amb les nostres
comarques.
En Lluís viu a l’Escala. Va estudiar pintura a La Llotja de Barcelona, i també al costat
de diferents artistes, com ara Félix Revello de Toro, Frederic Marès i Joan de Palau.
Entre els anys 1967 i 1981, participa en nombrosos concursos de pintura arreu de
l’estat espanyol, on obté un considerable nombre de guardons, entre els quals
destaca el segon Premi de Dibuix de la Biennal Internacional de l’Esport a Barcelona
i la medalla d’honor del Premi Comtessa de Barcelona, a Madrid, lliurat per S. M. la
Reina Sofia.
L’any 1970 fa la seva primera exposició individual a Vic, i des d’aleshores la seva
obra s’ha presentat a més de 75 mostres arreu de l’Estat.
L’any 1985 inicia les exposicions individuals a l’estranger a la galeria Acquavella de Caracas (Veneçuela).
Després exposarà a Basilea i Ginebra (Suïssa), al Perthus (França), a Viena (Àustria), a Miami (Estats Units)
i a Sant Petersburg (Rússia), donant a conèixer l’Empordà a tots aquests països.
Lluís Roura ha sabut combinar l’obra més personal amb les performance, com per exemple “Vivaldi a
l’Empordà ": la seva pintura al ritme de la música de les 4 estacions interpretada per l’Orquestra
de Cambra de l'Empordà.
I també l’explicació de paisatges a Catalunya Ràdio els matins dels caps de setmana amb Xavier Solà,
mitjançant l’espai “la paleta del pintor” en el programa “El Suplement”.
Una altra vessant artística és l’obra escultòrica en via pública, en col·laboracioóamb el mosaista Armand
Olivé Milián. La trobem a l’Escala Vilatenim, Figueres, Mata-Porqueres, i Massanes.

Això sense oblidar la il·lustració de llibres.
Algunes edicions són:
•
•
•
•
•
•
•
•

Josep Pla inèdit, de Josep Valls
Els pobles de l’Empordà, de Montserrat Vayreda
El món de la Costa Brava, de Jaume Pol
Empúries Olímpia, de Dimitri Papastamos i Josep Valls
De la Cerdanya a l’Empordà, de Josep Valls
Els Aiguamolls de l’Empordà, de Jordi Sargatal
L’Escala, imatges de tres segles, de Lurdes Boix
L'Alt Empordà, de Montserrat Vayreda

Així doncs, ha omplert de paisatges empordanesos, a més de múltiples museus, espais públics i cases,
nombrosos llibres que es troben en biblioteques públiques i privades per al gaudi de qui els consulta.
Viatger infatigable, sempre ha mostrat inquietud per veure món: Itàlia, França, Rússia, Grècia, Portugal,
Israel, Alemanya, Bèlgica, Polinèsia, Estats Units i Amèrica del Sud, i fa llargues estades a Veneçuela, Mèxic,
Colòmbia, Panamà, i Cuba, fent allà on va.
No hi falteu!

El premi, que es lliurarà és una reproducció del cap del Gegantó Tramuntana,
disseny original d'Eduard Bartolí que forma part de les figures del seguici
popular de Figueres.
El premi està pensat per reconèixer la feina de persones i institucions
vinculades amb la comarca, que al llarg del darrer any s'hagin distingit per
promoure i defensar el fet diferencial empordanès en qualsevol àmbit, com ara
qüestions socials, culturals, científiques, tecnològiques o polítiques. El premiat
haurà d'haver "fomentat l'empordanisme arreu de l'univers".
En anys anteriors han estat nomenats Entramuntanats de l’any: l’ornitòleg
Jordi Sargatal, el professor i expresident del Barça Joan Trayter, l’economista
Fabià Estapé, l’entitat Salvem l’Empordà, el cantautor Lluís Llach, l’arquitecte
Enric Ruiz-Geli i la Fundació Gala - Salvador Dalí.

