
Vaig anar fins al carrer Ausiàs
Marc per veure aquesta mostra,
moguda, sobretot, per la curiositat.
Tot i que intuïa que l’obra d’a-
quest artista era important, no la
coneixia prou bé i per a mi en Jo-
sep Cisquella (1955-2010) era el
germà de la Georgina i de l’Anna
Rosa, persones properes del cercle
comunicatiu i del sector cultural.
I coneixia la forma com van sentir
la seva prematura mort, en plena
maduresa creativa. I com era que
a una mostra de pintura se li posés
per títol Es prega tocar em pre-
guntava, incidint novament en
aquest esperit curiós, quan justa-
ment «no ho toqueu» és el prec
més important que sempre es fa en
tota mostra d’art? 

L’exposició d’aquest represen-
tant del corrent pictòric del re-
alisme fou una veritable desco-

berta. En cadascuna de la trente-
na d’obres que contenen els refe-
rents icònics del pintor –façanes,
voreres, ombres, asfalt,...– hi vaig
entreveure un discurs que em va
complaure. La seva era una pintura
de doble lectura, de fàcil recepció
popular però, alhora, amb refe-
rències i gestos còmplices respec-
te de totes les troballes de les
avantguardes. Cisquella elevava
els temes trivials, trets dels mitjans
de comunicació de massa, dels
records turístics, del cine, de la fo-
tografia, a la categoria d’obra d’art.

Per una banda, eren peces de
gran rigor constructiu, basat en la
fiabilitat, l’exactitud i el càlcul, en
les que s’intuïa l’ús dels avenços
tecnològics i informàtics, produc-
te de la seva formació en enginye-
ria. De l’altra, eren obres que si-
mulaven fragments de la realitat,
pintures que recreaven matèrica-
ment les escletxes i les rugositats de
l’asfalt, esquerdes i fissures de
murs, corrosions de l’òxid i la dis-
creta carícia de les ombres, ex-
pressió de la seva vocació creativa.

Reivindicar la potencialitat del
tacte és una de les premisses ar-
tístiques de Cisquella. A diferència
de les tradicionals teories que ve-
uen en l’exposició una ocasió no-
més per a mirar, pensa que, per tal

de reconèixer totalment la realitat,
s’ha de palpar. Partint de les lliçons
de l’informalisme matèric i, molt
especialment, de totes les aporta-
cions del gran mestre Tàpies, Cis-

quella admira els materials po-
bres, humils i senzills i crea relleus
texturals, en aquesta cruïlla de la
pintura amb l’escultura, el baix
relleu i el collage.

Atès que les seves representa-
cions són hiperrealistes, Cisquella
situa a l’espectador en el dubte so-
bre si el que està veient és el mateix
objecte o la seva representació.
Per això l’artista s’entusiasmava
quan el públic s’apropava i tenia la
temptació de tocar l’obra per com-
provar si el que tenia davant era
real o bé fictici.

Els enquadraments de Cisque-
lla, –carrers desèrtics, parets nues,
mobiliari, paviment de les vies,
senyals de trànsit, llocs intrans-
cendents,...– despullats d’éssers i
centrats majoritàriament en l’en-
torn urbà, ens parlen de quietud,
de calma, d’un ordre deturat en un
límit que sembla aguantar-se per
un fil, en una zona que pot des-
equilibrar-se en qualsevol mo-
ment. I amb la presència sovinte-
jada d’ombres que són projec-
cions de silent tensió. Cisquella és
un artista que imbueix als materials
una nova materialitat que ens con-
vida a mirar, a pensar i a tocar, en
definitiva, a sentir.
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El col·lectiu berguedà moviment-
puntzero porta fins a la Font del Balç
les litografies del fotògraf quebe-
quès Benoît Paillé (Trois Rivières, Ca-
nadà, 1984), una selecció d’instantà-
nies de les seves Night Series que
mostren el cantó més estrafolari de
la vida quotidiana. Dotades d’un alt
sentit de l’humor, les fotografies
capten moments aparentment fàcils
d’explicar però que inclouen un mis-
teri sobre la seva viabilitat. El treball
de Paillé s’ha pogut veure arreu del
món, i arriba al Berguedà en col·labo-
ració l’activitat Txell Bonet. |REDACCIÓ

BENOÎT PAILLÉ
La Font del Balç. Casserres (to-

cant a Gironella).� Fins al 9 d’a-
bril. Obert en horari comercial. En-
trada lliure.



Foto Art Manresa i la delegació del
Bages i el Berguedà del Col·legi d’Ar-
quitectes porten fins a Manresa una
selecció de les obres participants en
la 21a edició de Fotosport, la presti-
giosa Biennal Internacional de Foto-
grafia de l’Esport que des de fa més
de quaranta anys organitza el Club
Natació Reus Ploms. El certamen va
tenir lloc el 2010 i ara visita la ciutat
l’exposició, que aplega el bo i millor
dels 1758 treballs de 38 països que
hi van prendre part. | REDACCIÓ

FOTOSPORT 2010
Casa Lluvià (sala d’actes). Ca-

rrer Arquitecte Oms, 5. Manresa.
� Fins al 4 d’abril. De dilluns a di-
vendres, d’11 a 13 h; divendres i dis-
sabte, de 18 a 21 h.  Inauguració:
avui, a les 20 h. Entrada lliure.



L’exposició La biodiversitat en els
insectes mostra al públic la col·lecció
de Joan Condal, que s’ofereix estruc-
turada en dos àmbits. D’una banda,
es poden veure un miler d’insectes
de l’Amazònia, com ara formigues
gegants i agressives, aranyes i ta-
ràntules. De l’altra, fins a 2.500 pa-
pallones catalanes i s’explica el seu
cicle biològic, gràcies a un ampli fons
acaparat al llarg de més de 25 anys
d’estudi i cria. |REDACCIÓ

BIODIVERSITAT
Centre Cultural (sala d’exposi-

cions). Plaça de les Cultures, s/n.
Martorell. � Fins al 6 de maig. De 
dimarts a divendres, de 18 a 20 h;
dissabtes i diumenges, de 12 a 14 h.
Entrada lliure. Inauguració: avui, a
les 19.30 h.



L’artista manresana Lourdes Fisa
presenta a La Sala l’exposició Cartes
a l’Univers, un dret al qual es va fer
mereixedora en guanyar el Premi
Donart 2012 que premia la trajectò-
ria d’una artista i atorga l’associació
La Frontissa. La mostra reflexiona
sobre el fet íntim de la creació, en di-
ferents tècniques, i s’explicita a tra-
ves d’unes pintures que són com car-
tes que s’envien a la recerca d’un
destinadora i, alhora, un emissor
desconegut.| REDACCIÓ

LOURDES FISA
Centre d’Art Contemporani La

Sala. Carrer Joaquim Mir, 12. Vilano-
va i la Geltrú. � Fins al 9 d’abril.
De dimarts a dissabte, de 18 a 21 h;
dissabtes, diumenges i festius, de
11 a 14 h. Entrada lliure.



El fotògraf belga Michel Vanden
Eeckhoudt mostra una vintena de
treballs en blanc i negre que recor-
ren la seva trajectòria, des del 1974
fins el 2006. La mostra El perro des-
nudo pren els animals, sobretot els
gossos, com a protagonistes de les
imatges, un seguit de fotografies
que desperten tendresa però alhora
són un crit d’alerta sobre la supervi-
vència dels animals i el mateix destí
que els humans es llauren dia a dia
amb el seu comportament. |REDACCIÓ

MICHEL V. EECKHOUDT
Museu d’Art Contemporani Gas

Natural Fenosa. Plaça del Gas, 1.
Barcelona. � Fins al dia 1 de
juny. De dilluns a divendres, no fes-
tius, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. En-
trada lliure.



Fins a l’1 d’abril es pot veure a l’Espai VolArt,
de la barcelonina Fundació Vila Casas, una
completa mostra de l’artista barceloní



Cupboard (2006), una tela de 200 x 150 cm de tècnica mixta

FUNDACIÓ VILA CASAS

El llegat de Josep Cisquella
Art

Anar a l’Espai VolArt permet
visitar dues exposicions pel

preu d’una. A la sala 2 d’aquesta
seu de la Fundació Vila Casas s’ex-
posa fins el 29 d’abril una selecció
de pintures de Romà Vallès, un ar-
tista barceloní nascut el 1923 que
figura entre els principals expo-
nents del moviment informalista
català, que va aparèixer a la dèca-
da dels anys 50 en oposició a la
dura realitat política espanyola. La
mostra fa un recorregut per diver-
ses etapes de la seva obra.

4

Trajecte per l’obra
de Romà Vallès

L’EXPOSICIÓ

Espai VolArt. Carrer Ausiàs March, 22. Bar-
celona. Dies: fins a l’1 d’abril. Obert de
dimarts a divendres, de 17 a 20.30 h; dissabte,
d’11 a 14 h i de 17 a 20.30 h; diumenge, d’11 a
14 h. Preu: 1 euro. Consultar descomptes i
altres activitats a www.fundaciovilacasas.com
Comissàries: Fina Caus, Mercedes Durbán i
Glòria Bosch.

Es prega tocar
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