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MIQUEL RUIZ
Fundació Valvi, Girona.

Avda. Jaume I, 42 baixos  � Del
14 de març al 27 d’abril. De
dilluns a divendres de 18 a
20,30h. Dissabtes d’11,30 a
14h. i de 18 a 20,30h. Festius
tancat. www.fundaciovalvi.cat



Una història de superació:
«Gradualment –escriu Ruiz– vaig
veure que tot el que estava al
meu abast era fotografiable [...]
Tot servia per a retrobar-me
amb el meu món i intentar su-
perar les constriccions físi-
ques». D’això es tracta: quan la
fotografia i l’instint de supervi-
vència s’uneixen no vol dir que
les imatges puguin guarir sinó,
ben al contrari, que la necessitat
de viure s’imposa per a poder
seguir enregistrant allò que
s’esdevé davant de la nostra
atònita mirada. | E. CAMPS

QUIM DOMENE
Galeria d’Art El Carme, Vic.

Rambla de les Davallades, 21.
� Del 15 de març al 13 d’a-
bril.De dimarts a divendres de
10 a 14h. i de 17 a 20,30h. Fes-
tius tancat.



Quim Domene (Olot, 1948)
explica que la mostra que ac-
tualment presenta a la Galeria
El Carme de Vic –l’estiu passat
es va poder veure una versó del
projecte al Mas d’en Dorra de
Fortià– es titula «Unplugged»
(desconnectat) justament per-
què vol revisar el barroquisme
recurrent que l’ha acompanyat
al llarg de la seva trajectòria: es
tracta d’oferir una versió despu-
llada d’ell mateix caracteritzada
per la utilització d’un llenguatge
més poètic que no pas narratiu
i, també, per la substitució del
color per la omnipresència del
blanc i el negre. | E. CAMPS

MARIO COREA
COAC de Girona, Sala La

Cova. Plaça de la Catedral, 8.  �
Del 13 de març al 26 de maig.
www.coac.net/Girona



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

Després de l’èxit que va supo-
sar la presentació de la mostra
El quadern dels inicis. Mario Co-
rea, a la seu central del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, arri-
ba ara a Girona aquesta aposta
per la versió més intimista d’un
autor marcat pels  avatars de la
història: nascut a Rosario el
1939, Mario Corea va haver de
marxar de l’Argentina a causa
dels conflictes polítics i, des de
1976, forma part d’un planter
d’arquitectes establerts a Bar-
celona sota el paraigües ideolò-
gic de  Josep Lluís Sert. Amb
motiu d’aquesta exposició, Co-
rea va recuperar  el quadern in-
tegrat per «projectes, llocs i
persones que han estat, i enca-
ra són, presents».   | 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



És com si cada nou repte
suposés, per a Franc Aleu
(Barcelona, 1966), una possi-
bilitat per a refundar el ma-
teix concepte d’artista, dila-
tant-lo cap a nous territoris i
hibridant-lo amb creadors (o
autors) d’altres disciplines
molt properes –però no iguals–
com poden ser els germans
Roca i les seves subtileses
gastronòmiques. 
En aquesta ocasió, han estat
els responsables de lEspai Eat
Art de Banyoles –comissariat
per Ricard Planas– els que
l’han incorporat mitjançant
una mostra que aconsegueix

fusionar la dimensió trans-
cendent –caducitat de l’exis-
tència– amb l’aparent banali-
tat que caracteritza una mo-
desta botifarra. Ho explica
Fina Duran al text que serveix
per presentar la mostra: «Pa-
raules d’aspectes clau de la
nostra existència, com ara el
temps i la mort, realitzades
amb botifarres que s’asseca-
ran i es convertiran en un al-
tre aliment amb el pas del
temps, són una manera clara i
directa de parlar-nos d’aques-
ta flor que s’asseca, però tam-
bé de dir-nos que el pas del
temps és també una part d’un
procés que pot esdevenir en-
riquidor i transformador».
Aleu, que va ser guardonat a
l’edició de 2012 dels Premis
Nacionals de Cultura de la Ge-
neralitat a l’apartat d’audiovi-
sual, destaca especialment
per l’impacte de les seves
creacions visuals.   | E. CAMPS

FRANC ALEU
Vilà_espai eat art de

Banyoles. Plaça Major, 33.
� Del 8 de març al 30 d’a-
bril.  De dimarts a divendres
de 16,30 a 20,30h. Disssab-
tes de 10 a 13,30 i de 16,30
a 20,30h.  



F. ALEU

LA GALERIA DOLORS VENTÓS PRESENTA UNA SÒLIDA EXPOSICIÓ COL·LECTIVA QUE REPENSA ELS CANVIS A TRAVÉS DE LES OBRES D’ÀLEX
NOGUÉ, ESTER BAULIDA, ANDRÉS BUHLMAN I ELENA FONT-RODÀ. DEMÀ (18 h) HI FARÀ UNA CONFERÈNCIA L’ESCRIPTOR I FILÒSOF JORDI PIGEM.

COL·LECTIVA
Galeria d’Art Dolors Ventós, Figueres.

Calçada dels Monjos, 26.  � Del 6 al 30 de
març.Dimecres, divendres i dissabtes d’11 a
13h. De dilluns a dissabte de 18 a 20h. Di-
jous i festius tancat. 

En l’ús ordinari del llenguatge, solem dir
«canvi» quan, en realitat, volem dir «es-
devenir»: afirmar que alguna cosa canvia
significa, ras i curt, que ha deixat de ser el
què era per passar a ser una altra cosa o,
fins hi tot, que ha estat substituïda per quel-
com essencialment diferent (podem can-
viar-nos de roba, però difícilment po-
drem canviar de vida, a no ser que optem
pel suïcidi); «esdevenir», ben al contrari,
implica l’existència d’un procés –indisso-
lublement lligat al temps– que, a més, té en
compte allò que roman, és a dir, l’ésser im-
mutable que, per dir-ho d’alguna manera,
suporta –i fa possible– la dinàmica pròpia
de l’esdevenidor. En tot cas, el problema del
canvi (per fer servir el terme més col·lo-
quial o intuïtiu) és tan antic com el pen-
sament. La cèlebre controvèrsia entre He-
ràclit i Parmènides representa, encara
avui, la il·lustració més acabada: mentre
que el primer, recolzant-se en la maltrac-
tada metàfora del riu –i anticipant-se, en
cert sentit, a Bauman i a la seva suada mo-
dernitat líquida–, considerava que la re-
alitat no posseïa altra essència que el

canvi mateix –entès com a «pur fluir»–, el
segon (i la resta d’eleates) optava per ne-
gar tota possible transformació o, per ser
més precisos, relegava el canvi al territo-
ri de les aparences mancades de subs-
tància (al «tot flueix» d’Heràclit s’hi con-
traposa, per tant, el «tot roman» de Par-

mènides)...
Diem tot això per intentar subratllar que
el canvi –o «canvis», que és el títol de l’ex-
posició que presenta la Galeria Dolors Ven-
tós de Figueres–, no és farratge lingüístic
(tan habitual en el títol de moltes exposi-
cions, fetes de jocs de paraules obsedits en
la construcció de neologismes que solen
incorporar el terme «art» amb l’objectiu de
deixar-nos «asturArts») sinó que es tracta
d’un concepte central en la història de la
civilització (de l’occidental, però també de
la resta): pensar el canvi forma part de la
gènesi del pensament però també de la de

l’art –la «Vànitas» clàssica en seria un dels
paradigmes– i, per descomptat, de la poe-
sia. És en aquest sentit que caldria atansar-
nos a la proposta de Dolors Ventós: ente-
nent que els treballs que compila la  mostra
–encapçalats per l’esplèndida ombra d’u-
na palmera capturada pel burí d’Àlex No-
gué– s’integren dins d’aquesta preocupa-
ció universal, a saber, la que ens impel·leix
a mirar enrera per constatar aquella veri-
tat agredolça expressada pels versos de Gil
de Biedma: «Volver, pasados los años, / ha-
cia la felicidad / para verse y recordar / que
yo también he cambiado».



EUDALD CAMPS

Quatre possibles poètiques del canvi
Cicle dedicat
a l’art femení
La mostra

forma part de
les nombroses
activitats que
s’han organit-
zat amb motiu
de la quarta
edició del cicle
«Empordone-
ses». Destaca,
també, l’expo-
sició que es
pot veure a
l’antic Escor-
xador de Fi-
gueres.
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