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L’artista exposa al Museu “Nàufrags”, reflexió sobre la malaltia mental

Jordi Urbón torna a Ripoll
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Jordi Urbón, presentant l’exposició “Nàufrags” al Museu Etnogràfic de Ripoll el passat divendres

Barcelona

EL 9 NOU

L’Arts Santa Mònica de 
Barcelona acull, des de la 
setmana passada, l’exposició 
“Marcel·lí Antúnez: 
Sistematúrgia. Accions, 
dispositius i dibuixos”, la 
mostra més completa sobre 
l’artista que s’ha fet fins ara. 
L’exposició es pot veure fins 
al 6 d’abril.

En la presentació, el con-
seller de Cultura, Ferran 
Mascarell, va remarcar que 
Catalunya és un país ric en 
creadors “que han convertit 
la creativitat en el seu model 
de vida i que han portat el 
nostre ideari cultural per 

tot el món”. En aquesta 
línia, Marcel·lí Antúnez “és 
un exemple paradigmàtic 
d’aquesta creativitat, un 
referent que exemplifica la 
transdisciplinarietat de la 
creació catalana”. L’expo-
sició recull de forma molt 
significativa i interactiva les 
accions de Marcel·lí Antúnez 
i el mètode que utilitza per 
produir-les: la sistematúrgia.
Un neologisme que utilitza el 
moianès per descriure la seva 
dramatúrgia “produïda amb 
sistemes computacionals”. 
L’exposició és l’intent 
utòpic d’organitzar els 
materials amb els quals 
treballa l’artista i l’univers 
que se’n deriva. Aquesta és 

també la idea rere el Mural 
SADDi, un projecte específic 
que ocuparà sis trams de 
l’escala central i que l’artista 
conclourà durant les dues 
primeres setmanes de 
l’exposició.

Marcel·lí Antúnez (Moià, 
1959), conegut internacio-
nalment per les seves per-
formances mecatròniques 
i les seves instal·lacions 
interactives, va ser fundador, 
coordinador artístic, músic 
i actuant des de 1979 fins a 
1989 de la Fura dels Baus. 
Els seus treballs s’han pre-
sentat a nombrosos festivals, 
galeries, museus i teatres de 
més de 40 països d’arreu del 
món.

L’Arts Santa Mònica de Barcelona acull, fins al 6 d’abril, la mostra 
“Sistematúrgia”, amb les accions protagonitzades per l’actor moianès

Radiografiant Marcel·lí Antúnez

Marcel·lí Antúnez, a l’Arts Santa Mònica, davant del Mural SADDi

Franqueig postal    
de la candidatura 
de la portalada de 
Ripoll a la Unesco
Ripoll L’Ajuntament de 
Ripoll posarà en marxa a 
partir d’aquest diumenge un 
nou franqueig postal amb 
motiu de la candidatura de 
la portalada del monestir de 
Ripoll al Patrimoni Mundial 
de la Unesco. La inauguració 
del franqueig, que es man-
tindrà al llarg de tot el 2014, 
es farà diumenge a 3/4 de 
12 del migdia a la portalada. 
En el transcurs de l’acte, 
l’arxiver municipal, Agustí 
Dalmau, farà una explicació 
del Cicle de l’Any, que es pot 
veure al monument. D’altra 
banda, des de l’Ajuntament 
s’han editat unes postals 
amb aquesta mateixa imatge 
amb l’objectiu que la gent 
de Ripoll pugui enviar-les a 
amics o coneguts i ajudar a 
fer-ne més difusió.

Presenten el fons 
digital de l’Arxiu 
Històric Municipal 
de Sant Joan
Sant Joan de les Abades-

ses Durant el mes de febrer, 
al vestíbul de l’Ajuntament 
de Sant Joan, s’exposen 
fotografies històriques que 
pertanyen a l’Arxiu Històric 
Municipal, actualment en 
procés de digitalització. Un 
grup de santjoanins aficio-
nats a la fotografia treballa 
des de fa uns mesos amb 
l’Arxiu per recollir imatges 
de col·leccions particulars 
i digitalitzar-les, a fi d’am-
pliar el seu fons. En aquest 
marc, dissabte a les 6 de la 
tarda l’arxiver Joan Boadas 
pronunciarà una conferència 
sobre el patrimoni fotogràfic 
als arxius. 

Ripoll

Jordi Vilarrodà

L’obra de Jordi Urbón explo-
ra des de fa uns anys les difu-
ses fronteres entre el seny i 
el desvari, la fràgil barrera 
que ens separa de la malaltia 
mental. Una línia de treball 
i reflexió que es va mostrar 
per primera vegada al Tem-
ple Romà l’any 2011 i que 
des de llavors no ha parat de 
créixer: ara es mostra a “Nàu-
frags”, l’exposició itinerant 
que des de divendres passat 
i fins al dia 2 de març es pot 
veure al Museu Etnogràfic 
de Ripoll.

El detonant de tot el procés 
en un dels vells edificis de 
La Farga de Bebié, on Jordi 
Urbón va tenir el seu estudi 
durant la dècada passada. En 
una colònia tèxtil cada cop 
més abandonada i solitària, 
va conèixer la Carmen, una 
dona que resistia allà en con-
dicions precàries i amb qui 
va establir una bona relació 
d’amistat. El seu personatge 
inspira Carmen, una de les 
sèries que Urbón exposa a 
Ripoll. “D’un dia per l’altre, 
aquella dona va perdre la 
connexió amb el món, i això 
em va portar a plantejar-me 
com es pot passar a l’altre 
costat”, explica l’artista. 
Buscant aquesta resposta 
a la fragilitat de la nostra 
pròpia consciència, va crear 
una iconografia de símbols i 
personatges molt pròpia, que 
li permetia “interpretar la 
qüestió de la malaltia mental 
de manera quasi romàntica” 
i des d’un gran respecte. A 
la sèrie Carmen se n’hi va 
afegir una altra, Delirium, on 

explora la seva pròpia expe-
riència amb l’angoixa. Un 
mateix fil conductor uneix 
les dues parts del treball de 
Jordi Urbón, que ha vingut 
acompanyat des del primer 
moment d’un llenguatge 
propi, una manera d’expres-
sar-se que l’allunyava de la 
pintura que fins llavors havia 
utilitzat. 

“Nàufrags” és, tot ell, un 
treball realitzat a partir de la 
manipulació digital d’imat-
ges. Jordi Urbón treballa 
amb imatges de procedències 
diverses, des de la seva prò-
pia pintura fins a la fotogra-
fia. Un conjunt d’icones que 
manipula amb l’ordinador 
en un procés que ell mateix 
compara al de la creació d’un 
collage. “És això, una mena 

de collage elemental, al qual 
vaig veient noves possibi-
litats”. De fet, els mateixos 
personatges que han anat 
sorgint “prenen vida pròpia, 
es comencen a conèixer... 
tot això està generant nova 
obra”. La sala d’exposicions 
temporals del Museu Etno-
gràfic de Ripoll li permet 
aquests dies de mostrar un 
ampli registre del treball que 
ha realitzat durant els últims 
quatre anys, ara des del nou 
estudi que té a Ripoll. Jordi 
Urbón ha portat aquesta obra 
a Grenoble (Suïssa) i ara 
prepara una nova exposició 
a Colònia (Alemanya). Una 
de les peces va ser adquiri-
da també per a la col·lecció 
permanent de la Fundació 
Vila-Casas. 

UNA ‘GIRA’ GIRONINA

Mostra viatgera
“Nàufrags” és un projecte 
que Jordi Urbón va pre-
sentar al programa “Expo-
sicions viatgeres”, con-
vocat per la Diputació de 
Girona. És dins d’aquest 
marc que la mostra ha arri-
bat al Ripollès, la mateixa 
comarca de l’artista, on 
feia temps que no presen-
tava la seva obra. El recor-
regut de “Nàufrags” va 
començar el setembre del 
2013 a la Casa de Cultura 
de Girona i ara ha d’anar 
encara a Blanes, Peralada 
o Torroella de Montgrí, 
entre altres llocs de les 
comarques gironines. 

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

9290
No hay datos
1004 €
350 cm2 - 40%

14/02/2014
CULTURA
39


