
ROGELIO LÓPEZ CUENCA
MARCEL DALMAU

Museu Empordà, espai ca-
saEmpordà, Figueres. Plaça
de l’Escorxador s/n.  � Del 18
de maig a l’1 de setembre. De
dimarts a dijous de 16 a 20h.
Divendres i dissabtes d’11 a
14h i de 16 a 20h.



L’exposició que acull l’Escor-
xador de Figueres està protago-
nitzada per Rogelio López
Cuenca i Marcel Dalmau, dos ar-
tistes que, entre moltes altres
virtuts, tenen les de saber es-
corxar la cultura massificada.
Agermana els seus treballs,
també, el rerefons lingüístic, la
reflexió semiòtica, la profanació
semàntica, la denúncia velada
d’unes sintaxis encaminades a
satisfer interessos aliens a la
cultura però que, després d’anys
d’actuar com a infiltrades, han
acabat per suplantar-la. Impres-
cindible. | E. CAMPS

MANOLO SIERRA
Sala Pinars de l’Hostal Em-

púries, l’Escala. Platja del Por-
titxol. � Del 6 de juliol al 16
de setembre. Informació:
www.manolosierra.com 



Manolo Sierra (Cádiz, 1973)
fa anys que viu i treballa a l’Em-
pordà, on ha format una família
catalana i on segueix dedicant-
se al seu «gran problema»: la
pintura. A partir d’aquí, tot és
fruit de la coherència i del tre-
ball lent i esmerçat que el carac-
teritzen: la mostra que presenta
aquest estiu a la Sala Pinars de
l’Hostal Empúries certifica una
trajectòria que, sense escara-
falls ni exabruptes, posa al des-
cobert una mirada pictòrica arre-
lada en la tradició tot i no re-
nunciar, però, als llenguatges i
temes contemporanis que, per
raons ineludibles, li són més
propis.   | E. CAMPS

COL·LECTIVA
Museu Darder, Banyoles.

Plaça Estudis, 2.  � De l’1 de
juny a l’1 de setembre. Hora-
ris, només caps de setmana:
www.museusdebanyoles.cat



Jean Pfaff (Basel, 1945) parla
dels colors com podria fer-ho
dels paisatges o de les perso-
nes: «El groc és el rai dels co-
lors, el groc es mou sense soroll.
El vermell és el color de la pres-
sa, el vermell mor ràpidament
quan es converteix en marró. El
blau és l'ànima del negre, el
blau s'allunya i deixa enrere el
verd. El blanc és el color sense
pressa, sense lloc, sense ànima.
Malgrat totes les temptacions,
el blanc s'ha quedat blanc»; co-
lors que, a les seves mans, es
converteixen en nòmades de la
llum, en viatgers carregats d’es-
pècies exòtiques que escenifi-
quen la versió plàstica de la ruta
de la seda.  | E. CAMPS

Arran de la proposta d’il·lus-
trar un poemari de Jordi  Colo-
mer inspirat en el Darder, expli-
quen les autores del projecte,
«varen decidir fer aquesta refle-
xió conjunta sobre el fons del
Museu: Rosa Brugat dóna la
seva visió irònica del procés de
regressió de les espècies;  Elena
Font el.labora el seu bestiari
personal; i Clara Oliveres copsa,
en les seves fotografies, aquest
univers narratiu de fantasia, de
joc i de irrealitat». Sigui com si-
gui, es tracta de repensar un es-
pai creat a partir d’aquella mira-
da decimonònica decididament
etnocèntrica i taxidermista que
reduïa la diferència a la catego-
ria de curiositat.   | E. CAMPS

JEAN PFAFF
Galeria Michael Dunev, To-

rroella de Montgrí. Carrer Ma-
jor, 28.  � Del 10 d’agost al 7
de setembre. De dimarts a dis-
sabte de 17,30 a 21h.  



El títol de l’exposició fa refe-
rència a una reflexió plantejada
per Antonio Donaire, expert en
turisme i professor de la Univer-
sitat de Girona: «un itinerari,
una ruta o un viatge pot ser,
com tota acció humana, una ex-
periència plana o una cerca in-
tencionada de coneixement».
En aquest sentit, Donaire reco-
neix almenys sis significats dins
de la taxonomia «turisme cultu-
ral»: el turisme culte, el turisme
de la cultura (o monumental), el
turisme del patrimoni, el turis-
me de les cultures (o etnològic),
la cultura turistificada i/o el
viatge extra-ordinari.
L’exposició que acull el renovat

Bòlit –sense Rosa Pera– vol fo-
mentar la participació ciutadana
així com la presència d’autors
de les comarques gironines:
«Partim de les pràctiques prò-
pies de l’art contemporani –ex-
pliquen els seus comissaris– per
aprofitar la capacitat d’anàlisi
crítica dels artistes però també
per contrastar les seves aporta-
cions amb el coneixement dels
professionals d’aquest sector i
els mateixos usuaris. Hi ha tre-
balls de Roser Bover, Rosa Bru-
gat, Pep Camps, Marcel Dalmau,
Jordi Isern, Rogelio López Cuen-
ca, Kenneth Russo, Pere Bellés,
Cristina Fontseré, Jana Leo, Au-
reli Ruiz, Ivó Vinuesa, Pep
Camps, Quim Corominas, Mim
Juncà,  Àlex Nogué, Manolo Sier-
ra, Xavi Solà, Hannah Collins,
Rafel G. Bianchi i del col·lectiu
Urban Scketchers.   | E. CAMPS

COL·LECTIVA
Bòlit, Centre d’Art Con-

temporani de Girona. Sala Fi-
del Aguilar / Capella de St. Nico-
lau.  � Del 21 de març a l’1
de setembre. Horaris: consul-
tar a www.bolit.cat
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CAN MARIO  L’ESPAI QUE LA FUNDACIÓ VILA CASAS TÉ A LA PALAFRUGELL CONTRASTA
L’ESCULTURA DE DOS ARTISTES CONTEMPORANIS PERÒ DIAMETRALMENT OPOSATS

ELMAR THOME I E. ASENSI
Can Mario, Palafrugell. Plaça de Can

Mario, 7.  � Del 15 de juny al 15 de se-
tembre. Diari de 17 a 21,30h. Dimarts
tancat.

Si tenim en compte l’acceptació ge-
neral d’escultures com el Sant Jordi in-
crustat –literalment– per Mercè Riba al
terra de la Plaça de Catalunya de Fi-
gueres –autèntic monument al mal
gust que aconsegueix actualitzar, pas-
sant-la pel sedàs infantilitzant, l’obscura
mirada d’autors com Arno Breker– i, a
l’extrem oposat, si acceptem com a
símptoma l’esbroncada popular que va
patir, fa poc més d’un any, l’Homenat-
ge als Castellers instal·lat per Antoni Lle-
na a la Plaça de Sant Miquel de la ca-
pital catalana –una obra extraordinària
que, com el seu David i Goliat, el
temps s’ocuparà de revaloritzar–, ales-
hores resulta inevitable acceptar la
pervivència, ara com ara, d’una con-
cepció decimonònica de l’escultura
caracteritzada, a grans trets, pel re-
plegament formal i per l’obsessió nar-
rativa: pels amants del Sant Jordi fi-
guerenc, l’escultura només seria el su-

port tridimensional d’una anècdota
(escena o personatge) mentre que,
pels defensors de la proposta d’Anto-
ni Llena, els factors semàntics valuosos
apareixerien, justament, un cop se su-
pera l’anècdota i es comença a negociar
l’espai amb la resta d’atributs propis de
la matèria.

De fet, el mateix Can Mario de Pa-
lafrugell –a efectes pràctics, el més
semblant que tenim a un Museu d’Es-
cultura Conteporània a casa nostra– ex-
emplifica a la perfecció aquesta curio-
sa convivència de contraris fins al punt
de convertir-la, contra pronòstic, en el
fil conductor d’una col·lecció que acon-
segueix contrarestar cada peça inte-
ressant amb una altra d’immenjable: al
costat de treballs d’autors com el ma-
teix Llena, Salvador Juanpere o Joan
Furriols –l’exposició d’aquest darrer al
Museu de Montserrat és impagable–
l’espectador hi descobrirà estranyes
presències pseudoescultòriques que
basculen sense problemes entre l’acu-
dit visual i el monument funerari (i això
sense tenir en compte el desplega-
ment de diorames i cases de nines, amb
cadiretes incloses, que algú ha fet pas-
sar per escultures).

Amb tot, la «culpa» –en cas d’existir– no
és mai de l’espectador o del col·lec-
cionista ni, per descomptat, de l’artis-
ta: la culpa és d’una crítica incapaç de
digerir l’allau de propostes que, a par-
tir dels anys 50 del segle passat i fins a
l’actualitat, han aparegut emparant-
se sota el paraigua escultòric. L’obses-
sió per la novetat pròpia de les avant-
guardes només té sentit des d’una
perspectiva historicista d’orientació
teleològica: la crítica –no tota, però si
una gran part– ha viscut entregada a la
tasca impossible de cercar genealogies
allà on, simplement, no n’hi ha (s’in-
tenta fer digerible allò nou convertint-

lo en familiar, mostrant els seus ante-
cedents, els seus parents llunyans).
En paraules de Rosallind Krauss: «Amb
el pas del temps, aquestes operacions
de generalització es varen fer una mica
més difícils de realitzar. Amb el canvi de
dècada [referint-se al pas dels 60 als 70,
tot i que l’exemple segueix essent vigent]



EUDALD CAMPS

Les genealogies de l’escultura
Immanència vs
transcendència
La lleugeresa
dels treballs de
Thome contrasta
amb la volumetria
contundent de la
proposta d’Asensi. 



E. CAMPS
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Barceló va començar a inte-
ressar- se per la ceràmica du-
rant la dècada dels noranta, ar-
ran dels seus viatges a Àfrica, a
la regió dogon, on les condi-
cions climàtiques fan de la pin-
tura una disciplina tan poc agra-
ïda que porten l’artista a inte-
ressar-se per una pràctica an-
cestral i senzilla: l’afaiçonament
i la cocció de la terra. Àfrica és el
lloc de la iniciació, dels fracas-
sos i de les primeres peces sor-
tides indemnes dels forns de
terrissa, alimentats amb buina i
palla. Les peces que s’exposen
a Céret, però, han estat realitza-
des íntegrament a l’obrador de
Mallorca.   | E. CAMPS

MIQUEL BARCELÓ
Museu d’Art Mosern de Ce-

ret. Bd. Maréchal Joffre, 8.  �
Del 29 de juny al 12 de no-
vembre. Cada dia de 10 a 19h.
www.musee-ceret.com



No cal haver llegit Aristòtil
per compartir l’aventura de Vila-
decans. No cal perquè l’artista
«es va allunyar –en paraules
d’Antoni Puigverd– des dels
seus inicis d’una visió sectària o
ocultista de l’art. No escriu en
un codi secret que pugui ser
descodificat a la manera pinto-
resca dels astròlegs. O a la ma-
nera erudita dels savis arqueò-
legs, que van acumulant vesti-
gis d’una llengua desconeguda
fins que aconsegueixen d’esta-
blir-ne l’alfabet. Ja sé que és una
obvietat, però cal dir-la: el pintor
no escriu, pinta»; pinta per fer
visible un territori autònom i per
treure a la superfície rastres d’u-
na veritat profunda. | E. CAMPS

JOAN PERE VILADECANS
Espai d’Art Mas d’en Dorra,

Fortià.Mas d’en Dorra.  � Del
20 de juliol a l’1 de setem-
bre. De dijous a diumenge de
17,30 a 20,30h.



«L’Under Realisme –expliquen
els responsables d’encunyar el
neoligisme– és principalment
pictòric i figuratiu. S'oposa a
l’obsessió molt actual pels aca-
bats perfectes, gairebé indus-
trials, en la creació contemporà-
nia. És anti-decoratiu i reclama
el dret a la rudesa i a productes
deliberadament mal fets que no
volen semblar objectes de dis-
seny sinó d’art».  En aquest
sentit, cal suposar que la mostra
que acull el centre d’art de Per-
pinyà no deixarà ningú indife-
rent: les obres que l’integren
apel·len a la imaginació allibera-
da i al simbolisme més des-
acomplexat. | E. CAMPS

COL·LECTIVA
Espai d’Art Àcentmètres-

ducentredumonde,  Perpin-
yà. Avda. de la Grande Bretag-
ne, 3.  � Del 29 de juny al 29
de setembre.  Tots els dies de
15 a 19h.



A partir del 29 de juny i fins
el proper 30 de setembre, la Ga-
leria Fort presentarà a la seva
seu de Cadaqués els diferents
treballs guanyadors de la 32a
edició del Miniprint Internacio-
nal, un un concurs de gravat
obert a totes les tendències i
tècniques d'estampació. Engu-
nay, les obres premiades i els
seus autors són: Prue Mac Dou-
gall, Montserrat Ansátegui, Ji-
nan Kobayashi, Patricia Niemira,
Maria Heed  i Nanna Sjöström.
Actualment es pot veure a l’es-
pai de Cadaqués una col·lectiva
dels sis guanyadors, paral·lela-
ment amb l’exposició completa
del 33è Mini Print.  | E. CAMPS

COL·LECTIVA
Taller Galeria Fort, Cada-

qués. Hort d’en sanés, 9.  �
Del 29 de juny al 30 de se-
tembre. Cada dia de 18 a
21,30h.



Torres Monsó (Girona, 1922)
ens regala una síntesi precisa (i
preciosa) de la formidable trans-
mutació que ha patit l’escultura
el darrer mig segle llarg, des de
Maillol fins a Penone –per dir un
parèntesi qualsevol– o, també,
des de la forma entotsolada fins
al concepte expandit en l’espai i
la reflexió metalingüística sobre
el propi mitjà. Ni més ni menys:
el gran mèrit de Torres Monsó –a
banda de la seva humanitat
tranquil·la– és haver-se reinven-
tat amb regularitat profilàctica
sense renunciar mai, però, a una
genealogia artística pròpia que,
en darrera instància, defineix
una possible cartografia moral i

una col·lecció de mites, màsca-
res i fetitxes on escrutar-se i,
donat el cas, poder-se ocultar.
Hi ha molts Torres Monsó i, en
canvi, només una obra: la seva
obra és una cosmovisió radical-
ment lúcida basada en la imma-
nència de l’esperit en relació a
la matèria o, si ho preferim, del
concepte amb la forma; cada es-
cultura de Monsó és allò que
Àngel Guimerà anomenava una
«volva humana», un gra de pols
que va «pels espais sens ter-
mes» vindicant, sense descans,
la seva dignitat de partícula ele-
mental (com diria Houellebecq,
un altre «soci» de Monsó).
Glòria Bosch i Pep Admetlla són
els comissaris d’un projecte que
es va iniciar l’octubre passat
amb una mostra a Can Mario de
Palafrugell: l’objectiu de l’expo-
sició del Museu d’Art és vindicar
la figura d’un dels escultors im-
prescindibles per entendre l’art
contemporani català.  | E. CAMPS

TORRES MONSÓ
Museu d’Art de Girona.

Pujada de la Catedral, 12 .  �
Del 15 de juny al 29 de se-
tembre. Diari de 10 a 18h.
Festius de 10 a 14h. Dilluns
tancat. 
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MARTA MATEU
Casa de Cultura les Bernardes,

Salt. Carrer Major, 172.  � Del 2 al 30
de setembre. De dilluns a divendres de
10 a 13 h i de 16 a 22 h. Dissabtes de 16
a 20 h. Festius tancat. 

Les fotografies de Marta Mateu sem-
blen voler traslladar-nos a aquell ter-
ritori aquós descrit per Josep Brodsky

a propòsit de les tèrboles aigües dels ca-
nals venecians: «A vegades sembla
blava; a vegades, grisa o marronosa; in-
variablement és freda i mai no és po-
table. Si m’he escarrassat a filtrar-la és
perquè conté reflexos, entre els quals
hi ha els meus»; reflexos que són con-
traimatge i, en aquest sentit, negatiu fo-
togràfic capaç de contenir una realitat
desdibuixada rere els perfils evidents
que ens assetgen cada dia. 



EUDALD CAMPS

L’EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES ES PODRÀ VEURE A LA CASA 
DE CULTURA LES BERNARDES FINS A FINALS DE SETEMBRE.

Fotografiar els
reflexos
A Girona no és

estrany que molts
fotògrafs optin per
enregistrar aquella
altra ciutat, la que
s’emmiralla a les
aigües de l’Onyar. 



Els colors de l’aigua

l’escultura va començar a
estar formada per restes de
filaments amuntegats a ter-
ra, o troncs d’arbre serrats i
transportats a la galeria, o to-
nes de terra excavats al desert
[…] Enfront d’aquest pan-
orama, l’historiador/crític es
va limitar a realitzar un joc de
mans més extens i va co-
mençar a construir les seves
genealogies amb les dades

de mil·lennis en lloc d’unes dècades.
Stonehenge, les línies Nazca, les pistes
de pilota tolteques, els túmuls funera-
ris indis... qualsevol cosa podia ser
duta davant del tribunal per donar
testimoni d’aquesta connexió de l’obra
amb la història i legitimar així la seva
condició d’escultura». Obsessió ge-

nealògica que no volia acceptar, entre
altres coses, que la família de l’art oc-
cidental va morir, com la poesia, a
Auschwitz (certificant la sentència
adorniana, possiblement la més mal-
entesa del filòsof alemany). O, per dir-
ho d’una altra manera: l’escultura con-
temporània podia estar feta de «restes
de filaments amuntegats a terra, o
troncs d’arbre serrats i transportats a la
galeria, o tones de terra excavats al de-
sert» perquè era orfe, perquè havia de
desconfiar d’unes categories heroi-
ques tenyides de sang i d’un relat que
delegava en la utopia futurista del pro-
grés il·limitat la responsabilitat inelu-
dible envers el present immediat.  

La doble exposició que actualment
acull Can Mario de Palafrugell suposa
una excel·lent oportunitat per revisar
aquest paisatge que intentem esbossar:
per una banda, l’espectador descobri-
rà els Intramursd’Enrique Asensi, és a
dir, monòlits replegats en ells mateixos
que han renunciat a quasi tot menys a
la seva dignitat de monument i a l‘an-
hel de transcendència; per l’altra, aquest
mateix espectador se sorprendrà davant
dels troncs abatuts i seccionats resca-
tats per Elmar Thome, dels seus en-
tortolligaments impossibles, del seu
cant a la immanència. Dues maneres
d’entendre l’escultura que se sumen a
la cacofonia visual d’una disciplina
que en faria prou dialogant amb el buit
per reconciliar-se amb l’espai.

E. CAMPS E. CAMPS

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

6131
58000
1715 €
784 cm2 - 70%

30/08/2013
ESPECIAL
62,63


