
 

 

Inauguració de la instal·lació d’Ester Xargay en el marc de l’Any Felícia Fuster 

El Museu de Lleida participa de la celebració de l’Any Felícia Fuster amb la instal·lació “Sorra de 
temps absent”, de l’artista Ester Xargay, que es podrà veure al cor de l’església des del 7 d’octubre 
de 2021 fins al 9 de gener de 2022 

Amb aquesta obra, el museu participa d’aquesta iniciativa, promoguda per la Generalitat de 
Catalunya, amb la col·laboració de la Fundació Felícia Fuster 

Amb aquesta videoinstal·lació, la poeta i artista visual Ester Xargay proposa un recorregut oníric d’anada i 
tornada per la vida i l’obra plàstica i poètica de Felícia Fuster. “Sorra de temps absent”, títol homònim del llibre al 
qual pertany el poema “El verb el vent”, articula dos vídeos, formats per un seguit de composicions que 
conjuguen elements plàstics, poètics i biogràfics. La instal·lació incorpora una tria d’objectes dels fons del Museu 
de Lleida, restes arqueològiques que s’integren a l’espai i dialoguen amb la imatge i el poema, de manera que 
confereixen al conjunt la puixança del temps, de l’art, i tot el bagatge històric i cultural que contenen. 

Aquesta videoinstal·lació ha estat pensada i produïda expressament per a l’espai del cor del Museu de Lleida, i és 
el resultat d’una idea primigènia que formava part de l’exposició itinerant “Plurivisions”, de l’Any Felícia Fuster, 
comissariada per Pilar Parcerisas, que es va poder veure a l’Arts Santa Mònica el passat mes de març. 

Ester Xargay és escriptora, traductora i videoartista. Combina aquestes pràctiques amb recitals, exposicions i 
concerts en què col·labora amb altres artistes i músics. Escriu sobre art i literatura en diferents diaris i revistes. 
Ha publicat una desena  de llibres de poesia, el darrer dels quals, “Desintegrar-se”, ha obtingut el Premi Cadaqués 
a Rosa Leveroni 2018. Actualment realitza entrevistes videogràfiques a autors catalans per a la Institució de les 
Lletres Catalanes (ILC) i té cura del cicle de diàlegs ‘Art entre lletres’, a la Fundació Joan Brossa. Forma part de la 
comissió de programació del Centre d’Estudis Joan Brossa. I dirigeix el centre La Pahissa del Marquet-Art-Lletres-
Natura del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac de la Diputació de Barcelona. 

 

Any Felícia Fuster 

L’Any Felícia Fuster està organitzat amb motiu de la celebració dels 100 anys del naixement d’aquesta poeta, 
escriptora i traductora. La commemoració està impulsada pel Departament de Cultura, a través de la Institució 
de les Lletres Catalanes, la Direcció General de Patrimoni Cultural i la Direcció General de Creació, Acció Territorial 
i Biblioteques.   

L’Any Fuster té l’objectiu de rellançar la figura i l’obra de la poeta, traductora i artista plàstica Felícia Fuster, una 
veu molt potent i original, que es va guiar sempre per l’experimentació i va encetar camins poètics i pictòrics 
nous, que la fan plenament contemporània. Es pretén analitzar i estudiar l’obra de l’autora, establir un diàleg 
entre aquesta i els poetes i artistes actuals i difondre tant la seva obra com la seva dimensió humanista i 
compromesa amb la societat.  



Felícia Fuster va néixer el 1921 i va passar la seva infantesa a la Barceloneta. Va estudiar a l’Escola Massana 
mentre feia el batxillerat i donava classes de música i piano. Als anys cinquanta va instal·lar-se a París on va 
participar en exposicions col·lectives, amb èxit. Als vuitanta, encara a la capital francesa, queda finalista del 
Premi Carles Riba amb una obra que atrau l’atenció de Maria Mercè Marçal, membre del jurat. 

Pel que fa les arts plàstiques, els seus inicis van ser figuratius i expressionistes però després va evolucionar cap a 
una reflexió de caràcter abstracte, original i innovadora que la situa en el terreny de l’abstracció lírica. També va 
excel·lir en l’àmbit del gravat i dels llibres d’artista. 

Va morir a París l’any 2012. 

 


