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ACVIC. Centre d’Arts Contemporànies
Sant Francesc 1. 08500 Vic · Tel +34 93 885 37 04 · www.acvic.org · info@acvic.org

De dimarts a divendres de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 19.00 h.  

Dissabtes d’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 19.00 h. Festius tancat. 

Visita comentada i activitat educativa de l’exposició: tots els dissabtes a les 12.00 h.  

També podeu concertar-les amb reserva prèvia trucant a ACVic. Servei gratuït. 

Segueix-nos al Facebook, Instagram, Twitter i Youtube.
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SELF-PORTRAIT
Ramon Ricart
01.10 – 13.11.2021

Obertura de l’exposició,  divendres 1 d’octubre a les 19 h 

Ramon Ricart (Vic, 1967). Ha dedicat bona part de la seva vida professional 

a la docència en Escoles d’Art i Disseny (a l’Escola d’Art i Superior de Disseny 

Llotja, a l’Escola d’Art de Vic – on va ser-ne director durant 7 anys– i a ESDAP 

Catalunya). Ha compaginat la tasca docent amb projectes vinculats al disseny 

(calendaris, revistes, catàlegs, pòsters, identitat corporativa…), la il·lustració (ha 

il·lustrat llibres per a EUMO Editorial, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 

Editorial Resma, Edicions l’Àlber…), el còmic (a la revista Tretzevents amb el 

personatge Catifa) i ha participat en diferents exposicions col·lectives.

Dels darrers projectes destaca el comissariat i participació en l’exposició Originals 

/ Inèdits (Il·lustradors d’Osona) (2016), el projecte multidisciplinari FA NO FA 

(2018), les il·lustracions pel llibre de poesia BLAUS de Joan Palau i, la propera 

publicació de la seva primera novel·la gràfica, TIEMBLA, a Bang Ediciones.



 Ramon Ricart. Volia amagar l’altre. Bang Ediciones (2022).

No és fàcil posar-se a crear quan la necessària força vital per fer-ho no 
camina ni a l’hora ni al ritme necessari.

Fer que parli el cos ignorant la malaltissa indisposició que viu junt amb el 
fer i desfer diari, les emocions i les idees, té un valor molt profund. 

És l’atreviment d’exposar-se un mateix i que la vida et llegeixi. L’obra en 
aquest cas i amb aquests condicionants adquireix uns trets singulars, els 
retrats ja parlen sols de tot allò que acompanya l’autor. 

Jo no puc mesurar-ho ni tampoc qualificar-ho, el que si us puc dir per ex-
periència pròpia és que de feixuc ho és i molt, però és el que és. 

Fer aquest pas amb tot el bagatge, que amb poques paraules hom pot ima-
ginar, va més enllà d’un repte, és un litigi amb un mateix i amb la vida. És el 
poder de creure en la capacitat per definir una idea, de transformar-la fent-la 
entenedora i alhora gaudir-ne com si fos un regal, una joguina. 

És transformar-se en l’infant que un és, sense cap pretensió, ni obligació, 
ni capteniment, només cal donar la mà al desig profund de jugar amb la 
necessitat d’expressar-se, de fer parlar les mans amb la força agosarada 
per crear i que tot es reveli en cada paper, en el més íntim de cada dibuix.

És fer real una bona disposició per decidir pujar a cavall dels somnis, de 
creure’s un geni, un mag, com ho és realment l’infant que tots portem a dins; 
senzill, remeneta, xafarder, que busca, remira, que inventa un món que és 
el seu món i que el deixa veure i l’exposa a qui el vol conèixer i compartir. 

El que veieu parla!
Sempre són les emocions.

 Sempre són els sentiments.
Sempre són les paraules,

que surten rient o plorant.
El que veieu parla!

El que veieu té un nom!
A voltes hi ha qui ho amaga.

A voltes hi ha qui li és obstacle.
A voltes hi ha qui li avergonyeix.

 A voltes hi ha qui hi acluca els ulls.
A voltes hi ha qui hi posa llum
perquè sigui més entenedor.

El que veieu té un nom!

Text de Joan Palau
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