
Les pintures que presenta Capçada a Art Enllà 
podrien definir-se, genèricament, com a paisatges; 
paisatges que recorden a la comarca on viu des 
de fa més de quaranta anys. Si veiéssim el Vallès 
Oriental a vista d’ocell, observaríem un terreny 
dominat per suaus valls i petits pujols, esquitxats 
per alguns esbossos de bosc mediterrani. Una regió 
dedicada des de fa segles al cultiu de cereals i la 
ramaderia, on en les últimes dècades s’han establert 
també diversos polígons industrials. Un paisatge 
comú que ha calat profundament en Capçada. I 
és que les pintures que ara exposa sorgeixen de 
la memòria i del subconscient amb una rotunditat i 
domini extraordinaris sobre la matèria. Són pintures 
d’una bellesa i equilibri d’allò més destacable.

Però no hem d’enganyar-nos. Capçada no és 
paisatgista ni pintor figuratiu, la seva obra és 
radicalment abstracta, matèrica en molts casos i 
gairebé sempre metafísica. L’artista utilitza els seus 
records per a crear un univers poètic on podem 
rastrejar la subtil presència de bales de fenc, edificis 
industrials, carreteres i camins, que ens mostra a 
través de peculiars relleus i línies sinuoses que mai 
sabem a on porten.

En definitiva, us convidem amb molt de plaer a 
gaudir d’una obra genuïnament personal, feta amb 
destresa, una obra que no cedeix a concessions 
estètiques de cap mena, però capaç de 
transmetre’ns la serenitat que tant anhelem.

De dimarts a dissabte
de 16:30h a 20.30h

C/ Sant Pere Màrtir, 15 08012 Barcelona
www.artenlla.com

Capçada
Les engrunes del color i la boira que el pentina

23 febrer - 14 març 2021

Capçada neix a Callús, Bages. 

Realitza exposicions des de 1975, a partir de 1978 
exposa individualment a: Banc Mercantil de Manresa 
(Vic, 1978), Sala Rovira (Barcelona, 1980), Galeria 
Matisse (Barcelona, 1980), Sala d’arts Pas Poc 
(Cardedeu, 1985), Galeria Artual (Barcelona, 1987, 
1989, 1991), Galeria Post-Pos (València, 1989), 
Galeria Quorum (Madrid, 1990), Galeria Expoart 
(Barcelona, 1993), Galeria Dada Art (Granollers, 
1997), Aparadors d’Art (Cardedeu, 1997), Sala Hac 
(Vic, 1998), Sala Cultural (Callús, 1999), Centre 
Experimental de les Arts (Vallgrassa, Parc del Garraf, 
2003), Centre d’Art la Rectoria (Sant Pere Vilamajor, 
2010, 2016, 2019), Galeria Art&Design (Barcelona, 
2011), Galeria Jordi Miguel (Barcelona, 2014, 2016). 

Actualment presenta la seva nova exposició 
“Les engrunes del color i la boira que el pentina” a la 
Galeria Art Enllà. 
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