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Inauguració divendres 8 de setembre a les 19 h. L'exposició es podrà visitar fins el 22 d'octubre
"(...) IMAGINARIUM, territoris de pau, d'esperança, paradisos ideals, llocs on dipositar l'ànima cansada, fugides
ontològiques mitjançant viatges que han d'alliberar-me... Sempre he gestionat així les meves preocupacions
existencials, pintant buscant la meva pau, lluny de filosofies complexes, buscant una felicitat de l'intimitat, de camí
potser poètic, res més.
Amb aquesta sèrie de pintures “Imaginàries”, aquest “imaginari” pictòric, aquest “IMAGINARIUM” de l'ànima,
m'endinso novament i plàsticament en aquesta reincident necessitat de superació del dol que em produeix la
temporalitat i la finitud de les coses, dol, també s'ha de dir, pal·liat quan sóc conscient de viure intensament el
present, l'únic espai temporal que té certesa.
Com pintor i amb les meves iconografies, torno a l'Ítaca dels orígens a l'encantament, a l'idealiatzació de l'absent,
a l'enigmàtica distància que separa l'ahir de l'avui. Extraordinàries, en definitiva, possibilitats de creació de mons
ideals, sublimitats psíquiques que no son altra cosa que un gran NO a un món intolerable, doncs aquesta por als
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límits, es fa més intensa en un món insensible i deshumanitzat, on aquests que vivim en l'utopía, en el refugi
anímic, aquests pobres, però dignes “obrers de les emocions”, ens sentim veritablement sols davant tanta
ignorància, tant refugi en el “tenir”, que no pas en l'ésser.
Nostàlgies per a una plenitud, pau i felicitat, que haurà de venir, ... diuen.
Dic jo, ... haurem de continuar treballant incansablement per guanyar-la (...)"
Rafael Romero
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