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L’Audiència de Barcelona
ha ordenat, a petició del fis-
cal, la reobertura de la cau-
sa contra l’escriptor Ilde-
fonso Falcones, acusat
d’haver defraudat a Hisen-
da 1,4 milions d’euros en
l’impost de l’IRPF pels be-
neficis dels seus llibres dels
anys 2009 i 2011, com ara
La catedral del mar.

Reobren el cas
de Falcones
per frau fiscal

M.P.
BARCELONA

L’obra de l’escocesa Jo Mil-
ne s’ha sofisticat amb el
temps, no tant pel resultat
formal sinó pel procés per
arribar-hi, tant físicament
com intel·lectualment. Jo
Milne ha treballat de sem-
pre les seqüències i les es-
tructures. Ara presenta
diferents formes de repre-
sentació científica, que
com a tota representació
és una aproximació o idea-
lització de la realitat. Mil-
ne crea una fantasia, però
sostinguda en principis
científics. Per això, en l’ex-
posició No plantejo pre-
diccions, sinó excuses que
es presenta a l’Espai Vo-
lart de Barcelona ha estu-
diat les representacions
científiques de destacats
estudiosos. Des d’Anaxi-
mandre de Miller, que va
dibuixar la primera apro-
ximació cartogràfica de la
terra, passant per Galileu,
que va representar la Llu-
na, i Alexander Crum
Brown (1832-1922), que
feia servir cabdells de llana
per construir models ma-

termàtics, fins arribar als
sofisticats aparells que re-
presenten els racons més
ignots de l’univers. El ma-
cro i el micro univers ser-
veix a Milne per represen-
tar en diferents formats,
pintura, escultura, objec-
te o dibuix, un univers ir-
real que a còpia de repre-
sentar una realitat dubto-
sa esdevé un cosmos amb
unes regles que crea l’ar-

tista. Hi podem veure un
núvol fet de ganxet o es-
cultures creades amb im-
pressores de 3D, una tec-
nologia avançada que obre
un inexplorat camp d’ex-
perimentació artístic.

Rogent i Roca Sastre
Mentre Milne indaga cap
al futur, les comissàries de
l’exposició Obre les fines-
tres. De Rogent a Roca

Sastre, Susanna Portell i
Glòria Bosch, han rastre-
jat el passat per posar cer-
tes coses al seu lloc. Una
d’elles és la influència del
pintor Ramon Rogent
(Barcelona, 1928-Plan
d’Orgon, França, 1958) en
les primeres generacions
de creadors d’avantguar-
da de després de la Guerra
Civil, sobretot gràcies a la
feina docent que va desen-

volupar en el seu taller, on
van assistir-hi Josep Roca-
Sastre, autor del qual tam-
bé es poden veure obres en
la mostra, i Joan Ponç.
L’influx de Rogent en
Ponç fa pensar que abans
de la creació de Dau al Set,
Roca ja va sacsejar el gris
panorama artístic de post-
guerra. Les finestres que
s’obren a les quals fa refe-
rència el títol, a més de la

literalitat plàstica, al·lu-
deixen a l’obertura de co-
lor i d’aire fresc que va re-
presentar Rogent.

L’autor, ofegat per la
pressió de l’ambient de la
dictadura, tractava
d’obrir finestres amb els
seus alumnes i també a di-
ferents indrets com ara
Portugal, país amb el qual
va estar molt vinculat i
que la mostra representa
amb diverses obres com
són Finestra a Nazaré
(1945), de gran vitalitat
cromàtica. A París, on va
tractar amb intensitat el
també artista Xavier
Valls, va pintar als anys 50
Vista de París o Un pont
de París.

Ramon Rogent va anti-
cipar un estil de creador
multidireccional. A banda
de pintar i ensenyar, va fer
decorats i cobertes per a
diverses col·leccions de lli-
bres. El món de les lletres li
va ser molt proper, i amb
Josep Maria Espinàs va
mantenir una estreta rela-
ció. Les dues mostres es
podran visitar a l’Espai Vo-
lart fins al 18 de desembre
vinent. ■

Del passat al futur
L’Espai Volart de la Fundació Vila Casas presenta programa doble: el món
d’estructures en 3D de Jo Milne i la recuperació del pintor Ramon Rogent

Jaume Vidal
BARCELONA

Jo Milne, al costat de diverses peces que forman part de l’exposició ‘No plantejo prediccions, sinó excuses’ ■ ANDREU PUIG

Just d’aquí a una setmana,
la fira internacional d’art
contemporani Swab inau-
gurarà la novena edició,
amb la seva aposta per
l’art emergent i una clara
vocació internacional.
Com en els darrers anys,
Swab s’instal·larà al Pave-
lló Italià de Montjuïc, on
estarà oberta fins al diu-
menge 2 d’octubre. S’exhi-
birà l’obra d’un centenar
d’artistes, de 73 galeries,
un 60% de procedència in-
ternacional. A la fira es po-
dran trobar obres d’art a

preus més assequibles que
en altres fires d’art con-
temporani, des de 150 eu-
ros fins a 15.000 euros.

Organitzada gràcies a
la iniciativa privada de
l’arquitecte i col·leccionis-
ta d’art Joaquín Díez-Cas-
cón, Swab és ja una pro-
posta artística totalment
consolidada a Barcelona,
que l’any passat va rebre la
visita de 18.000 persones.
Va coincidir, com ho farà
també ara, amb la Barcelo-
na Gallery Weekend, un
esdeveniment que només
compartirà amb el Swab
la seva festa d’inauguració
al Macba.

A part del programa ge-
neral, Swab tornarà a
apostar per una dotzena
de programes comissa-
riats, cinc dels quals nous.

En destaca un d’específic
dedicat a l’art de països del
Magrib, Focus Magreb, co-
missariat per Xavier de
Luca. Una altra novetat és
el programa Cross Boun-
daries, en el qual tres ci-
neastes emergents xine-
sos –Liu Hao, Dj. Angi i Yu
Depeng– han rodat sen-
gles films a Barcelona, en
una residència d’un mes a
la ciutat, a càrrec de la
Fundació Swab BCN. Els
films es projectaran en
uns contenidors al costat
de la Font Màgica. D’altra
banda, Frederic Montor-
nés i Imma Prieto han se-
leccionat per al programa
In/Out una desena d’artis-
tes de galeries de Barcelo-
na, la majoria de les quals
no presents en el progra-
ma general de la fira. ■

La fira d’art tindrà
cinc nous programes
comissariats en la
novena edició

Montse Frisach
BARCELONA

Cine xinès i art magribí, a Swab

Fotografia de Yu Depeng durant el seu rodatge a Barcelona
per al programa de cinema xinès de Swab ■ YU DEPENG
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