Ajuntament de
Canet de Mar
Àrea de Cultura

Estudi Tenas 1694
c. Bonaire, 7
Canet de Mar

Josep Tenas
“Tenas i el mar”

Del 14 de desembre de 2012 al 6 de gener de 2013
Sala Cultural Ramon de Capmany
Horari:
Dimarts a diumenge de 17.30 a 20.30h
Dissabte i diumenge de 11 a 14h
Dilluns tancat
25 de desembre i 1 de gener tancat
Actes:
Divendres 14 de desembre de 2012 a les 19h:
Inauguració i lectura de “La Terralada” i “Com més mar més vela“ de Marcel Tenas, a càrrec de Salvador Mitjà.
Divendres 4 de gener de 2013 a les 19h:
Lectura de “Les hores del port” de Xavier Mas, a càrrec de Salvador Mitjà i conferència “Tenas i el Mar”,
a càrrec d´Antoni Luís, President de l´Associació Sant Lluc per l´Art de Mataró.
“La Terralada”. Tinta sobre paper. Mida 48’5x68

Voldria afrontar el record de Josep Tenas (1943-1996) com a persona, davant aquesta exposició “Tenas
i el mar”. D’altra manera m’equivocaria, ja que seria agosarat parlar del pintor, doncs els meus
coneixements són mínims. Només vaig tenir una lleugera experiència amb el món de la pintura,
quan vaig contribuir a la creació de la sala “Cap i Cua”, que va coincidir amb el retorn a Canet
d’en Josep. Entràrem en contacte i congeniàrem ràpidament. Ell era una persona molt arrelada a la
societat, a tot el que succeïa dia a dia. No era un pintor tancat a la seva pintura. Jo el veia una persona
que es comunicava a través de la pintura; que denunciava i reivindicava amb el pinzell.
En Josep era un gran observador i em transmetia la visió comparada de la societat suïssa i centreeuropea,
que havia viscut, amb aquest galliner de península que tenim. A vegades em deia que aquí, la gent
semblava que delirava. Doncs perquè has tornat?, li preguntava jo. Les seves respostes eren sempre
evasives, fins que un dia em va dir que pensava que si s´haguessin quedat a Suïssa, les seves filles
mai haurien pogut estar-hi de ple dret.
Estimava totes les arts: l´escultura, el cinema, la música, la fotografia, la literatura… I d´aquest retrobament amb Canet, amb Xavier Mas i amb Marcel Tenas en va surgir una gran motivació,
el resultat de la qual n´és una bona mostra aquesta exposició.

Quirze Planet

“Fa molts anys, un dematí,
una barca de “Can Peix”
es veia en l’horitzó
lluitaven per venir a terra,
era endebades, el vent més traïdor
que pot tenir un pescador
“el Terral”, bufava dur, huracanat...”
Fragment de “La Terralada” de Marcel Tenas

