
El fons de Caixa Sabadell es on,o.sde
1.300 obres no

converteix en ferment de I’art actual gensneg,,gib,e
L’exposlcló Inclou les

Deu creadors, d’Antoni Marqués a Werens, li donen la volta a ’lnteraccions’

De I’antiga Caixa de
Sabadetl n’ha quedar
el patrimoni cultural.
Hi figura el fons d’art,
amb més de 1.300
peces. Per crear a
partir seu, s’hi han
encarat deu dels
millors exponents de
I’art actual a la ciutat.
D’aquí I’exposició
.Interaccions,, que
divendres (19 h)
s’inaugura. No té res
d’avorrit, i far~ parlar.

JOSEP ACHE

L’escultor Antoni Marques
ha fet per I’ocaaió una pe¢a
que titula .autorretrat,,, i I’ha
posat al davant de la conven-
cionalíssima galeria de retrata
d’antics presidents de Caixa
Sabadell que en els temps
durs de la postguerra va pintar
I’injustament oblidat M~rius
Vilatoba. Emigrat a Mexic, on
va morir, també va retratar Pau
Casals,

El grafiter Werens pintar~ un
mural a partir del celebre Onze
de Setembre d’Antoni Estruch,
que a poc de pintar-lo al 1903
va emigrar a I’Argentina. En
la relació de deu artistes ac-
tuals convidats hi figura des
de Fina Miralles, pionera fa
quaranta anys de I’art concep-
tual, fins al joier Enric Majoral
que, davant I’enc~rrec, ret ho-
menatge a una de les poques
obres d’Alfons Borrell amb que
compra el roes.

Per6 tant com transgressor,
Interaccions acaba prenent un
aire de familia, cordial i en el
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[] CoHectiu Estarters ha recreat la planimetria que Joan Vilacasas va dedicar a Sabadell

Un rnirall domina I’escnltura ’Autor~trat’, de Marqués, e.mig dels anuos presidents de la Caixa

fons obvi de tan evident. És
molt present en I’eapectacular
i saborós homenatge que el

Col.lectiu Estarter dedica a
Joan Vilacasas. Converteixen
en maqueta escultericala pla-

nimetria que va dedicar a Sa-
badell. I el Col-lectiu Site Size
s’ha fixat en un dibuix de Ra-

fitxes de les 1.300 obres
del fons de I’antlga
Caixa. Hi ha peces
comprades en botigues
de mobles, per decorar
oficines. Aix~ consta a les
fltxes corresponents.
Perb també obra grafica
de pintors com Braque o
Miró, a més de Joan
Pon(~ o Tapies. Entremig,
alguna raresa menor de
grans mestres antics
com Luca GIordano o
Vernet. I en I’art modern
de Sabadell, peces prou
rellevants de Vilacasas o
Alfons Borrell, no gaire
habituals en altres
col.leccions de Sabadell i
si, en museus dels més
prestigiosos al món.

mon Noé amb la historia de
la Caixa de Sabadell com a
tema.

Un contlnu de sorpreses

No lluny de la Iínia de Site-Size,
que ara fa dos anys van dur el
seu discurs crítica la Biennal
de Venecia, la videorealitzado-
ra Isabel Andrés Portr tracta
de la deslocalització del textil,
amb un paisatge al oli del Ri-
poll i imatgea de la tragedia de
Bangladesh. I, en la fotografia,
Lloren¢ Ugas s’inspira en un
d’aquells cementiris crepus-
culars de Modest Urgell, tan
al gust de la burgesia catalana
de fa més d’un segle.

,,Hem convertit les obres de
fons d’art en dispoaitius per
a la reflexió,u en va dir ahir el
comissari de I’exposició, Pep
Dardany~. La Ilibertat dels ar-
tistes també s’hi fa noteria.
Tant com testimoniar I’antiga
riquesa de I’extingida Caixa
d’Esta]vis, el fons d’art s’ha
convertit en un inselit ferment
per la creació més radicalment
contempor~nia. L’exposició és
una sorpresa continua ¯
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