
 
 

Parar la fresca  
Inauguració: 18-19 de juny. Exposició fins al 3 d'agost  
Estar a la lluna 
Inauguració: 7 d'agost. Exposició fins al 26 de setembre 
 
c/ Empordà, 10 
17110 Fonteta, Girona 
 
 
 
Presentem un projecte conjunt de Bombon, Galeria Joan Prats i NoguerasBlanchard. 
Seguint la tendència d'altres projectes col·laboratius en els quals algunes galeries 
s'uneixen per a obrir espais temporals deslocalitzats, apartats de les grans ciutats i de 
les seves galeries d'origen, les tres galeries s'alien, de juny a setembre, per a 
presentar una exposició a Fonteta, un petit poble de l’Empordà. 
 
Després d'un any de cancel·lacions de fires, biennals i exposicions, i de comunicació 
bàsicament virtual, les tres galeries veuen vital unir forces en aquest projecte que 
acostarà l'art contemporani al públic d'una forma presencial, en un entorn rural amb un 
ànim més relaxat i en consonància amb una forma de vida més humana i sostenible. 
 
L'exposició, concebuda en dos capítols (el primer s'inaugurarà el 19 de juny i el segon 
el 7 d'agost) reuneix artistes de les tres galeries i de diferents generacions, en una 
proposta que parteix del concepte empordanès Parar la Fresca (Prendre la fresca), 
descrit per Josep Pla en el llibre “Les Hores”. 
  
Parar la fresca, com diu Pla, és el costum estival de treure la cadira al carrer o al terrat 
quan el sol comença a caure i, així, passar l'estona. Parar la fresca té pretensions 
modestes, bàsicament fer una becaina sota el firmament, ignorant la meravella que el 
cel ens ofereix, els sons que emanen del vesprejar, de la calor estival. Segons 
argumenta Pla, no hi ha res més plaent ni amable que adormir-se prenent la fresca 
crepuscular. Però, i què succeeix si hom no té el son fàcil? 
 
A partir d'aquest interrogant, s'han seleccionat obres d'artistes que transiten temes 
com la naturalesa, el paisatge, el temps, la contemplació, l'univers ... I s'han dividit en 
dos moments: Parar la fresca i Estar a la lluna, dos capítols d'una mateixa exposició 
amb artistes com Antoni Tàpies, Ana Mendieta, Joan Brossa, Hernández Pijuan, Alicia 
Kopf, Rosa Tharrats, Perejaume, Teresa Solar, Jordi Mitjà, Marine Hugonnier, Josep 
Maynou, Aldo Urbano, Chema Madoz, Bernat Daviu, Mari Eastman, Hannah Collins, 
Enric Farrés Duran, Wilfredo Prieto o Juan Uslé... entre d’altres. Així mateix, es 
realitzaran accions específiques d'alguns dels artistes vinculats a l’Empordà. 
 
En paraules de Pla, “la volta del cel invita, segons diuen, a pensar. És cert. Però a 
pensar què?” Conclou el cèlebre empordanès que “les persones que posseeixen el 
sentit del ridícul pensen, davant del firmament, que no saben res de res”. 
  
 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

GALERIES QUE PARTICIPEN: 
 
 
Bombon projects 
 
Bombon és una galeria d'art contemporani que es va inaugurar a Barcelona al febrer 
de 2017. Aquest viatge, que va començar fa 4 anys, és compartit amb un grup 
d'artistes nacionals i internacionals. Encara que les disciplines i temàtiques dels 
artistes de la galeria és variada, el sentiment de comunitat i intercanvi entre les 
persones que formen aquest projecte marca la identitat de la galeria. Tot això es 
tradueix en un programa d'exposicions que inclou projectes en l'espai de la galeria, 
però també projectes deslocalitzats i la participació en fires internacionals, així com un 
important programa d'activitats paral·leles. 
 
 
NoguerasBlanchard 
 
NoguerasBlanchard va obrir el seu primer espai a Barcelona el 2004. La galeria està 
dedicada a desenvolupar un programa internacional interdisciplinari, que reflecteixi una 
varietat de posicions i pràctiques conceptualment motivades. El seu principal objectiu 
és el compromís amb les carreres dels artistes i una gran implicació en la producció 
d'obres, així com en projectes externs. 
El setembre de 2012 va obrir un segon espai expositiu a Madrid amb la finalitat de 
generar nous públics, contextos i possibilitats.  
A Barcelona, el 2015 es va traslladar a un espai industrial a L'Hospitalet de Llobregat. 
Aquest espai permet projectes més ambiciosos i aquí el programa se centra 
principalment en cicles d'exposicions temàtics. 
 

Galeria Joan Prats 
 
Galeria Joan Prats, Barcelona, ha estat, des de la seva inauguració el 1976, una de les 
galeries pioneres a l’escena contemporània internacional, exposant i promovent l’obra 
dels artistes que representa. La galeria està compromesa en difondre i facilitar la 
lectura dels diferents llenguatges amb els quals creen els seus artistes, contribuint, així 
mateix, a la realització de projectes específics.  


