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COL·LECTIVA
Galeria d’Art l’Arcada, Bla-

nes. Passeig de Dintre, 11.  �
Del 25 de gener al 21 de fe-
brer. Diari de 17,30 a 20,30h.
Dissabtes d’11 a 13h. i de
17,30 a 20,30h.  Festius i diu-
menges tancat.



L’Arcada, una de les galeries
d’art que segueix sobrevivint a
la trinxera de l’art, inicia una
nova temporada expositiva
apostant per l’abstracció pictòri-
ca d’Albert Llobet, Lourdes Fisa,
Pepe Puntas i Ruth Morán: es
tracta de quatre versions d’un
mateix problema resolt de ma-
nera convencional però, com a
mínim, amb certa dosi d’emoció
plàstica. En tot cas, cal subratllar
l’esforç d’aquest espai per se-
guir portant l’art –i, a més, amb
una qualitat mitjana del tot ac-
ceptable– a llocs que no solen fi-
gurar en el mapa cultural d’a-
quest país. | E. CAMPS

COL·LECTIVA
Populart, Capmany. Plaça

del Fort, 5� Permanent.
Horari: www.populart.cat



A la mostra col·lectiva d’a-
quest espai de Capmany el visi-
tant hi trobarà, segons els seus
responsables, «des d’obres d’un
clàssic contemporani com Mar-
cel Martí fins a artistes emer-
gents com Karl Maue o Michel
Lauwaert; pintura (…) com les
obres de Jordi Gispert o els gra-
vats d’Àngel Camino, al costat
del realisme màgic de Vicente
Huedo o José Luís Castaño; la
contundència formal de les es-
cultures de Josep Canals i ex-
pressivitat de Javier Garcés, dia-
logant amb la sensibilitat i els
matisos de la ceràmica de Do-
lors Bosch, Carlets, Eugeni Pe-
nalva o Lluís Heras». | E. CAMPS

DOMÈNEC FITA
Fundació Fita, Girona. Ca-

rrer Hortes, 22.  � A partir del
30 de gener. Diari de 17 a 20h.
Dilluns tancat.



El Palau Solterra (Fundació
Vila Casas) presenta l’exposició
Paté de foie de Faustí Llucià
(Barcelona, 1952) i Laura Inies-
ta (Barcelona, 1955). Malgrat la
seva divergència disciplinària
centrada en la fotografia i la
pintura, respectivament, amb-
dós creadors han projectat un
treball conjunt que cerca la im-
plicació de l’espectador. Un pro-
cés creatiu que esdevé una se-
gona col·laboració d’ambdós ar-
tistes i que reflexiona entorn el
joc i el recorregut fugisser de
l’atzar sense estalviar ironia i
desplegant, en darrera instàn-
cia, una gran dosi d’intel·ligència
gràfica.    | E. CAMPS

«D’entre aquestes vuit sèries
de pintures que ara presento –
explica Domènec Fita (Girona,
1927)– cinc són del 2011 i tres
del 2012. En totes les obres s’hi
nota una despreocupació per
l’estil, és més, hi ha una llibertat
d’actuació que em porta a ser
més cabalós pels altres que per
a mi mateix»; és a dir: que un
dels artistes degans de casa
nostra segueix reinventant-se
gràcies a un sentit de la plàstica
total que segueix definint una
de les personalitats creatives
més reconeixedores.   | E. CAMPS

FAUSTÍ LLUCIÀ I 
LAURA INIESTA

Palau Solterra, Torroella
de Montgrí. Carrer de l’Esglé-
sia, 10� Fins el 27 de maig.
www.fundaciovilacasas.com



La història d’Amelia Burke
hauria pogut ser plàcida: nas-
cuda el 1968 a Glenshee (Es-
còcia) –«Un lloc molt aïllat i
ple de supersticions i contes»,
com ella mateixa explica–, va
aprofitar la majoria d’edat per
viatjar a Londres i estudiar
Belles Arts a la  Chelsea
School of Art i a la Slade
School of Fine Art. Al cap de
cinc anys d’estudis reglats, va
començar a interessar-se pel
nostre país fins que, l’any
2005, va instal·lar-se a l’Esca-
la. Tot semblava ajustar-se,
com dèiem, a l’esquema desit-
jable.  Malgrat tot, el punt d’in-

flexió es va presentar en for-
ma de fatídic diagnòstic: un
càncer que calia intervenir
amb urgència canviava per
sempre «el món d’Amèlia».
«Com les probes de validació
en el contes antics –confessa
l’artista–, em vaig trobar en el
món dels pacients amb càn-
cer, on vaig emprendre un
camí físicament i mentalment
dur i de llarga duració. Vaig
veure que era un moment de
la meva vida per agafar corat-
ge i fer-ho, sense resistir, ac-
ceptant el mal, els canvis per-
manents i transitoris del meu
cos. Abandonant totes les
meves responsabilitats i in-
cloent la responsabilitat cap a
la meva pròpia vida». El resul-
tat va ser espectacular: una
col·lecció d’il·lustracions que,
malgrat ser fruit de les cir-
cumstàncies adverses, esde-
venien un destil·lat emocional
difícil d’imaginar.    | E. CAMPS

AMELIA BURKE
Galeria d’Art Dolors Ven-

tós, Figueres. Calçada dels
Monjos, 26.  � Del 12 de ge-
ner al 9 de febrer.Dimecres,
divendres i dissabtes d’11 a
13h. De dilluns a dissabte de
18 a 20h. Dijous tancat. 



EL CENTRE D’ART DE PERPINYÀ MOSTRA DIFERENTS TREBALLS
REALITZATS CONJUNTAMENT PER ARTISTES I DIBUIXANTS DE CÒMIC

COL·LECTIVA
Àcentmètresducentredumonde,  Per-

pinyà. Avda. de la Grande Bretagne, 3.  �
Del 8 de febrer al 3 d’abril.  Diari de 14 a
18h. Entrada: 3 euros.

De la mateixa manera que Girona va
pal·liar, al llarg de més de vint anys, la man-
ca d’un espai públic dedicat a l’art con-
temporani gràcies a la iniciativa privada
(Fundació Espais), Perpinyà compensa
la desídia institucional –perifèrica com
és ella en el context d’una França ultra-
centralista– des de l’any 2004 gràcies, tam-
bé, a l’obstinada tasca «privada» dels res-
ponsables d’un espai que, tot i no apostar
sempre per l’avantguarda creativa –com si
feia a Girona Espais, a vegades fins i tot de
manera quasi suïcida–, omple el buit que,
en la seva absència, caracteritzaria l’ofer-
ta contemporània de la ciutat.

El Centre de nom impronunciable –per
qui encara no l’hagi «descobert»– està si-
tuat a un centenar de metres de l'estació de
Perpinyà, un indret, segons proclamava el
geni excessiu de Dalí, que es troba al bell
mig del món: es tracta, en realitat, d’un an-
tic magatzem renovat on les bigues de fus-
ta centenària conviuen amb el vidre i el me-
tall, tot plegat articulat en diferents nivells
que sumen més de 1.400 metres qua-
drats. En tot cas, el millor argument d’a-

quest espai de la capital nord-catalana no
és la seva arquitectura integradora ni la im-
pressionant atmosfera que conté: és la
qualitat d’una proposta artística que comp-
ta, amb certa regularitat, amb noms tan sin-
gulars com Joan Barberà, Rafael Armengol,
Artur Heras, Ben Vautier, Claude Viallat,
Jean Le Gac, Guinovart o Manuel Boix, en-
tre altres d’imprescindibles. 

No ha d’estranyar-nos, en aquest sentit,
que se la incorpori als circuits oficials: l’ex-
posició que, a partir d’avui, s’hi pot veure
–es va presentar a París i itinerarà per
centres de França i Bèlgica– és la mate-
rialització d’un projecte d’Alain Huberty i
Christian Balmier que, sota el títol de
«Quelques instants plus tard...», posa de
costat –literalment– el treball de diferents
artistes contemporanis amb els d’una se-
lecta selecció de dibuixants de vinyetes. El
resultat, contra pronòstic, no és gens for-
çat en la mesura que els autors s’han «as-
sociat» lliurement: la gràcia del projecte  és
que els 40 artistes contemporanis es con-
fonen amb els 40 il·lustradors fins al punt
que les fronteres abstractes –entre «Art» en
majúscules i diferents formes de creativi-
tat subsidiàries– es dissolen a favor d’un
únic fet expressiu que desemboca en tre-
balls tan inclassificables com suggeridors.
Parlem, en darrera instància, d’un festí vi-
sual on els plats es combinen sense tenir
en compte els dictats de l’etiqueta.



EUDALD CAMPS

Elogi de la impuresa
«Duets»
insospitats
Les obres

que s’exposen
al Centre d’Art
de Perpinyà
han estat rea-
litzades totes
«a quatre
mans» entre
un artista i un
dibuixant de
vinyetes, amb-
dós de prestigi
reconegut. 



O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

6131

58000

245 €

08/02/2013

AGENDA

48


