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COL·LECTIVA
Ca l’Anita, Roses. Plaça de

Sant Pere, 1.  �Del 2 d’abril al
8 de maig. Divendres de 17 a
20h. Caps de setmana i festius
de 12 a 14h i de 17 a 20h.



«Una trentena d'artistes de
diferents disciplines presenten
les seves creacions, les quals te-
nen totes un mateix fil conduc-
tor: el concepte de Refugiat, ate-
sa la situació d’emergència hu-
manitària que viu Europa des del
passat estiu», expliquen els res-
ponsables d’Empordoneses, una
iniciativa artística nascuda el
2010. «Es per aquest motiu —
subratllen—  que el nom de la
mostra és fugiRfugi, fent un joc
de paraules amb el verb fugir i el
concepte de refugi. Empordone-
ses pretén així promoure el de-
bat i sacsejar les consciències
sobre un fet de candent de l’ac-
tualitat».  | E. CAMPS

MANEL ESCLUSA
Palau Solterra,  Torroella

de Montgrí. Carrer de l’Esglè-
sia, 10.  �Del 30 de gener al
22 de maig. 
www.fundaciovilacasas.com



A mig camí entre el «llapis»
involuntari de Talbot i la pacièn-
cia un pèl obcecada de l’alqui-
mista: Manel Esclusa (Vic, 1952)
retorna al paisatge deixant que
sigui la imatge fotogràfica la
que dicti els seus ritmes dins un
laboratori que és, paradoxal-
ment, natural. Els treballs que
compila al Palau Solterra són
fruit de l’atzar líquid i, al mateix
temps, de la voluntat artística
d’algú que, gràcies al profund
coneixement que té del mitjà
amb el que treballa, es pot per-
metre la  llicència d’atorgar-li
autonomia i llibertat. | E. CAMPS

MARTÍ ARTALEJO
Casa de Cultura de Girona.

Plaça de l’Hospital. 6  �Del 10
de març al 29 d’abril. De di-
lluns a divendres de 9 a 14h i
de 16 a 20h.



Hi ha rareses indesxifrables
que només poden ser descrites
pel seu autor: «Pintar és fe, i
fer-ho ara, és d’una fe encara
més irracional i bonica. D’aques-
ta mateixa substància es com-
pon a nivell atòmic el vent que
empeny i mou eòlicament les
cometes del molí gegant, capaç
de moldre i conquerir-ho tot.
Amb el pinzell a la mà i el mot
sota la llengua, creieu-me i se-
guiu-me que veurem coses me-
ravelloses». Qui en tingui ganes
pot provar sort i arribar-se fins
al Tint de Banyoles, un espai a
la deriva que evidencia l’abúlia
municipal en relació a la cultura
visual.   | E. CAMPS

«Cicatrius —explica el fotògraf
Martí Artalejo— és un treball for-
mat per imatges fetes al Centre
Penitenciari de Girona poc
abans que tanqués les portes.
Per una banda, hi ha els espais
buits, després del trasllat dels
interns a Figueres; per l’altra,
una col·lecció de mirades i de vi-
des que, pels motius que sigui,
han acabat entre reixes... Les ci-
catrius poden ser externes però,
sobretot, les portem per dins».
Justament per això el fotògraf
insisteix en la prudència i la dis-
creció de tot el procés: «Jo mai
els preguntava què havien fet
per estar a la presó: eren ells
que tenien ganes d’explicar-
m’ho».   | E. CAMPS

TONI MOLINS
Llotja del Tint, Banyoles.

Carrer de Sant Pere, 10-14.  �
Del 19 de març al 8 de maig.
Divendres de 18 a 21h. Dissab-
tes d’11 a 14h i de 17 a 21h.
Diumenges d’11 a 14h. 



L’extraordinària capacitat hu-
mana a l’hora de generar nous
desastres fa que qualsevol in-
tent de reflexió a propòsit de
l’actual estat del planeta neixi
condemnat a sucumbir sota una
ràpida modalitat d’obsolescèn-
cia conceptual. En aquest sentit,
no hauríem de ser massa ex-
igents amb els resultats d’un
projecte que va néixer l’any
2004, és a dir, fa gairebé una
eternitat si ens regim pels
temps de la política contempo-
rània. L’excusa, com sol succeir
amb les col·lectives, era tan pro-
saica com prometedora: es trac-
tava de cedir una bola del món
(globus terrae) a una quarante-
na llarga d’artistes perquè la
manipulessin amb llibertat. Els

resultats, òbviament, són tan
diversos com els participants,
tot i que poden ser classificats
en dos grans grups. Un primer
grup és el que assajaria de fer
denúncia social movent-se, a ni-
vell formal, en unes coordena-
des properes a la de l’objecte
polisèmic de filiació, diguem-ne,
brossiana; un segon grup, en
canvi, s’entrega sense manies a
la recreació de mons possibles
fidel, salvant distàncies, a una
tradició utòpica que forma part
del nostre imaginari mental. 
Sigui com sigui, cal pensar que
tot plegat vol ser, abans que
cap altra cosa, un divertiment
articulat mitjançant una excusa
compartida:  veure de costat ob-
jectes ideats per artistes com
Josep Guinovart, Albert Ràfols-
Casamada, Xavier Medina Cam-
peny o Joaquim Chancho, entre
molts d'altres, fa que la visita a
l’espai de Banyoles sigui perfec-
tament recomanable. | E. CAMPS

COL·LECTIVA
Eat Art (Fundació Lluís Co-

romina), Banyoles. Plaça Ma-
jor, 33.  � Fins el 30 d’abril.
www.fundaciolluiscoromina.org



ESPAI EAT ART

AGUSTÍ PUIG LA MERCÈ I LA FUNDACIÓ VILA CASAS PORTEN «DES DE LA CAMBRA» A LA SALA PATI DE GIRONA.

AGUSTÍ PUIG
Centre Cultural la Mercè de Girona.

Pujada de la Mercè, 12.  � Fins el 27 de
maig.  De dilluns a divendres de 9 a
13.30 h i de 16.30 a 20.30 h.

Sembla clar que l’estètica moderna
va néixer acompanyada d’una cons-
tatació bàsica i una mica paradoxal: en
l’obra d’art, sigui quina sigui la seva for-
ma, hi ha quelcom que sobrepassa la
nostra capacitat de catalogació con-
ceptual, una mena de sobreabundàn-
cia expressiva que posa al descobert les
limitacions del llenguatge ordinari (o
no poètic) per abastar allò que, com as-
senyalava Borges, roman sempre en
forma d’imminència reveladora. Són,
de fet, les idees estètiques de les que par-
la Kant a la seva Crítica del Judici: la
seva funció és representar sensible-
ment i de manera indirecta idees ra-
cionals i posar sobre la taula, finalment,
l’enorme dificultat que suposa, des
d’un punt de vista conceptual, fixar-ne
els límits o l’abast; la imaginació, en
aquest ordre de coses, substitueix a la
raó com a facultat productiva del co-
neixement. No cal dir que aquesta
constatació —a saber: l’art expressa l’i-

nexpressable— manté plena vigèn-
cia, fins i tot, en el nostre moment de
ressaca (encara) postmoderna i, en es-
pecial, després dels nombrosos en-
terraments de la pintura als quals hem
assistit i seguim assistint, com a mínim,
des de les avantguardes (Hegel no
mata a la pintura: mata a l’art directa-
ment). Avui resulta obvi, ens diu J.F.
Yvars al seu Espai Intermedi, que l’abs-
tracció ha de ser entesa com «la re-
ivindicació del lliure exercici imaginatiu
formal fet per l’artista a partir de qual-
sevol pretext, potser indeterminat:
perceptiu, narratiu, referencial, histò-
ric, iconogràfic...». En tot cas, podem
afegir nosaltres, és la potència revela-
dora de la pintura la que s’afirma una
vegada i una altra en un moviment re-
iterat que palesa la constant necessi-
tat de caminar cap endavant. 
És en aquest punt on se situa l’expe-
riència artística d’Agustí Puig: de se-
guida hom s’adona de que cada obra
de l’artista, en realitat, en prefigura una
de nova amb la que mantindrà, com si
es tractés d’una enorme cadena, una
íntima però indissoluble connexió.
Agustí Puig reitera en el gest après
conscient de que en cada nova varia-
ció s’il·luminarà una mica més el re-

corregut d’una obra viscuda, en tot mo-
ment, com a experiència estrictament
vital, com a traducció d’un neguit
existencial que ens porta a insistir en
unes preguntes que al final tots intu-
ïm, encara que només sigui de mane-
ra vaga, com a terriblement irresolu-
bles. El primitivisme dels seus rostres

perfilats ens recorda que el problema
pertany exclusivament a l’esfera hu-
mana, mentre unes prodigioses ex-
tremitats inferiors ens posen en con-
tacte amb la terra, amb la matèria del
món, al mateix temps que ens dirigei-
xen cap al lloc imprecís que assenya-
la l’infinit (un infinit que s’expressa grà-



EUDALD CAMPS
Col·laboració
molt fèrtil.

L’exposició és
fruit del treball

conjunt entre l’Es-
cola Municipal

d’Art (Jordi Armen-
gol, coordinador) i
la Fundació Vila
Casas (Natàlia

Chocarro, comissà-
ria de la mostra).
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Els Luthiers Drapaires són
un grup d'investigació obert de
reciclatge de deixalles tecnolò-
giques: «Després de visitar i
recollir electrodomèstics vells a
les deixalleries i mitjançant
prototipatge electrònic bàsic i
una mica d'enginy —expliquen—,
es poden arribar  a transformar
les deixalles en instruments i
autòmats musicals,  sense ne-
cessitat de ser un expert en en-
ginyeria o en música». Els seus
processos, juntament amb els
seus múltiples resultats, es po-
den veure a l'Espai Tònic de la
Bisbal.  | E. CAMPS

LUTHIERS DRAPAIRES
Espai Tònic, La Bisbal

d’Empordà. Carrer de ponent,
25� Del 27 de febrer al 14
de maig. De dilluns a divendres
d’11,30 a 13,30h i de 17 a 20h.
Dissabtes de 18 a 20h. 



L’obsessió per les andròmi-
nes mecàniques no ha de ser
llegida (només) com l’intent de
superar la «depressió tecnològi-
ca» característica de grups com
Gutaï sinó que ens trasllada,
com una brisa suau, a un uni-
vers on l’home i la màquina es
relacionen de manera horitzon-
tal. O, encara més: els «passat-
gers» no són diferents al tren,
al vaixell o a l’avió que ocupen
sinó que són, literalment,
«tren», «vaixell» i «avió». Chi-
kako Taketani (Kyoto, 1962 – Ri-
poll, 2013) és una artista im-
prescindible. | E. CAMPS

CHIKAKO TAKETANI
Casa de Cultura Les Ber-

nardes, Salt. Carrer Major, 172.
� Fins el 29 d’abril. De dilluns
a divendres de 9 a 13h i de 16 a
22h.    



La capacitat d’Antoni Mar-
quès per fer-nos pensar l’escul-
tura neix, paradoxalment, de la
seva «incapacitat per abastar-
la». I que ningú ho mal interpre-
ti: no l’abasta, senzillament, per-
què no existeix cap categoria
estètica que hi encaixi a la per-
fecció.. L’escultura «moderna»
(adjectiu ambivalent carregat
amb pólvora) és com la pintura
moderna i la resta de coses que,
durant un breu període de
temps, van gaudir dels privilegis
que atorga el fet de tenir un pe-
rímetre més o menys definit. La
resta, pura recursivitat a l'en-
torn de les formes i la seva rela-
ció amb l’espai.  | E. CAMPS

ANTONI MARQUÈS
Can Mario, Palafrugell. Pça

de Can Mario, 7.  � Del 23 de
gener al 22 de maig. Horaris:
www.fundaciovilacasas.com



L’exposició Art a Olot durant
la II República, 1931-1939 i el
llibre que porta el mateix nom
ofereixen unes vies d’aproxima-
ció a la societat de l’època a par-
tir de la producció estètica i de
determinades representacions
visuals i expressions culturals
que hi van tenir lloc, amb una
atenció especial al paper dels
republicanismes en la conforma-
ció i el desplegament de l’àmbit
artístic a la ciutat. L’exposició
també mostra els principals lli-
bres i opuscles publicats per au-
tors olotins o vinculats a la ciu-
tat durant el període republicà,
| E. CAMPS

ART A OLOT DURANT LA
II REPÚBLICA (1031-39)

Museu Comarcal de la Ga-
rrotxa, Olot.Hospici, 8.  �
Fins el 22 de maig.Diari de 10
a 13h. i de 17 a 20h. Festius
d’11 a 14h. i de 17 a 20h. 



Dues exposicions en una, tot
i que la jerarquia escollida a l’ho-
ra d’anunciar els noms implicats,
possiblement, no sigui la més
adient. És a dir: Fotollibres. Aquí
i ara, es presenta com una se-
lecció de vuit treballs editorials
de vuit autors que, en alguns
casos, també hi mostren peces
soltes a mode de «tast» del seu
treball, diguem-ne, exempt (en
el sentit de no enquadernat).
Amb tot, i aquesta seria la «se-
gona» exposició, el que dóna
sentit a la mostra és el laboriós
treball dels dissenyadors gràfics
(són els disset noms que figu-

ren, en lletra petita, a sota els
vuit actors principals) que han
singularitzat les diverses publi-
cacions. Deixant de banda els
casos on el fotògraf-artista tam-
bé ha participat activament en
el procés de realització editorial,
el què realment destaca d’a-
questa exposició és la col·lecció
de possibilitats gràfiques que
conté i, de manera anàloga, la
feina dels dissenyadors que hi
ha al darrera. 
Al final, és important no perdre
de vista l’interès d’una exposi-
ció que només corre el risc de
presentar-se com una col·lecció
de casos —case studies— que,
segons com es miri, pot traslla-
dar-nos al mateix territori on
proliferaven, fa un bon grapat
d’anys, els manuals d’estil amb
fons i figura: «vuit maneres de
fer un bon fotollibre» potser és
el títol subterrani que reverbera
amb més força que l’Hic et nunc
oficial.   | E. CAMPS

COL·LECTIVA
Bòlit, Centre d’Art Con-

temporani de Girona. Rambla
i Capella St Nicolau  � Del 12
de febrer al 24 d’abril.  De di-
marts a divendres de 10 a 14h
i de 16 a 18h. Dissabtes de 10
a 14h i de 16 a 20h. Festius de
10 a 14h.



TRUDY BOOS
Centre Cultural la Mercè de Girona.

Pujada de la Mercè, 12.  � Fins el 22
d’abril.  De dilluns a divendres de 9 a
13.30 h i de 16.30 a 20.30 h.

«Per damunt de tot —ens recorda
l’Antoni Llena—, un quadre són ma-
neres, i és a través d’aquestes maneres
que el pintor es manifesta. Tot pintor,

per poder dir les coses que la pintura
l’obliga a dir, se n’ha d’inventar les for-
mes, justament perquè la pintura és
vida i perquè és el seu pessigolleig que
les governa. Sense maneres la pintura
no diu, no revela». Justament per això,
concloïa  Llena, la comprensió d’una
obra, d’una pintura, es limita a un
confús instant emotiu en la mesura que
«revelació» i «reconeixement» es tro-
ben.



EUDALD CAMPS

TRUDY BOOS EXPOSA A L’ESCOLA MUNICIPAL D’ART DE GIRONA
UNA SÈRIE DE PINTURES DE GEOMETRIA ORGÀNICA I SUBTIL

Elogi de la quietud
Sala Pati.

La Mercè utilit-
za alguns espais

polivalents per fer
exposicions tem-

porals.



ficament, ens diu el poeta Màrius
Sampere, com «un vuit tombat de
panxa enlaire, / com un escarabat
vençut injustament / per la física»). 
Agustí Puig, doncs, retorna a la cova
com una mena de Demiürg insatisfet,
com un constructor afectat pel sín-
drome de Sísif que hagués decidit
mantenir la seva particular aposta
amb els déus i embrutir-se de fang
abans que claudicar davant la impos-
sibilitat del fer. Un fang, una terra o sim-
plement una matèria que apropen el
treball de l’artista a l’esfera orgànica,
que situen la seva representació de ple
en un espai ocupat, amb inquietant
contundència, com si la presència de
les seves pintures incorporés en temps
real la memòria de cada gest realitzat

pel seu autor. És a dir: com si una for-
ma de latència ens indiqués quina va
ser la pulsió precisa que va donar lloc
a un determinat grafisme, o com si
existís un tipus de tensió interna que,
malgrat mantenir l’obra cohesiona-
da, ens indiqués en tot moment quins
són els llocs per on aquesta fuig, s’es-
capa o, com dèiem, segueix caminant
(reiterant-se, dient-se, fent-se). 
Al final, sembla que aquella constata-
ció bàsica a propòsit del caràcter in-
abastable del fet estètic és el que es tro-
ba al darrera d’una pintura absoluta-
ment viva; la força regeneradora és pre-
sent en l’evolució artística d’Agustí
Puig  perquè sap prioritzar, contra
corrent, el valor de la percepció per so-
bre el de la comprensió.

E.CAMPS
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