
Art for Japan

03 d’abril de 2012- Sense voler sonar exagerats però probablement una de les paraules 
amb les quals es podria resumir l’acte d’inauguració de l’exposició-subhasta solidària pels 
nens afectats pel desastre de Japó seria la d’èxit. Èxit per l’organització, per l’espai -al Cer-
cle Artístic de Sant Lluc, la col·laboració dels quals en aquest projecte ha estat imprescindi-
ble-, per la presència de voluntaris, d’artistes i l’actitud de tots ells. I èxit per la participació 
de figures tan destacades com la vicepresidenta del govern de la Generalitat, Hble. Sra. 
Joana Ortega, el cònsol general del Japó a Barcelona, Sr. Hidehiro Tsubaki, o els presidents, 
respectivament, del Cercle de Sant Lluc, Sr. Lluís Utrilla, i dels Amics de la UNESCO, Sra. 
Rosa Bruguera. Tots van coincidir a agrair l’esforç realitzat en la coordinació d’aquesta 
iniciativa i van subratllar els forts llaços existents entre Catalunya i Japó. 

El cònsol general va recordar que cada any passen per Barcelona més de 200.000 turistes 
procedents d’aquell país i que s’interessen majoritàriament per l’obra de Gaudí. Un fet 
conegut per molts i que es remunta als anys vuitanta. D’aquells anys data la relació amb 
la ciutat de Sendai, una de les més afectades pel terratrèmol i tsunami de fa un any i on es 

Subhasta solidària d’obres d’art 
pels  NENS del Japó

La vicepresidenta del Govern inaugura 
l’exposició-subhasta benèfica pels nens 
del Japó

La vicepresidenta Joana Ortega, al costat de 
Rosa Bruguera,  de la UNESCO, el cònsul 

general japonès, Hidehiro Tsubaki, i el presi-
dent del Cercle de Sant Lluc, Lluís Utrilla.  



localitza una de les primeres associa-
cions d’Amics de la UNESCO, amb 
la qual existeix  una relació intensa 
des d’aleshores. D’aquesta relació, 
amb Japó i Sendai, també en va par-
lar Rosa Bruguera, que va felicitar a 
tothom per posar en marxa una cam-
panya com aquesta. El cònsol va va-
lorar molt favorablement la subhasta 
i va assegurar tenir fe en la voluntat 
del seu poble per poder superar els 
efectes tan devastadors del terratrè-
mol.
Joana Ortega, al seu torn, va subrat-
llar el valor de l’exposició-subhasta 
per ser una iniciativa que des de la 
societat civil reflecteix el que ella va 
qualificar de “catalanitat” i que eng-
loba principis com els “d’altruisme, 
honestedat, esforç o il·lusió”. La 
subhasta, després d’iniciar-se la set-

mana passada, continua amb bon 
ànim, paraules encoratjadores i 
perspectives esperançadores. I per 
seguir així fins al dia 14, data fins 
la qual es podrà visitar l’exposició i 
participar en la subhasta, animem a 
tothom a col•laborar. 
També, en breu, es posaran en 
marxa altres fórmules de partici-
pació, de les que us n’informarem 
aviat!! 
Gràcies a tothom!!

- Al Cercle Artístic de Sant Lluc 
(Palau Mercader. c/ Mercaders, 
42. Barcelona). Fins al 14 d’abril.

En les fotos 
a l ‘esquerra, 
dos dels ar-
tistes presents 
el dia de la 
inauguració.


