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ART

JOSEP CANALS
Fundació Valvi, Girona. Jau-

me I, 42 Bis.  �Del 20 de fe-
brer al 26 d’abril. De dilluns a
divendres de 18 a 20,30h.
Dissabtes d’11,30 a 13,30h. i
de18 a 20,30h.



A una bona pregunta de No-
guer, directora de l’Espai Valvi, li
correspon una bona resposta de
Josep canals: «Si em preguntes
per l’art, penso que és una quali-
tat humana que té una amplitud
quasi indefinida. L’ésser humà
és creador en tots els àmbits. Em
resulta molt difícil definir quan
una obra es pot considerar obra
d’art o no […] El que no entenc
és el valor desmesurat que se li
dona a algunes obres d’art, com
tampoc entenc que un futbolista
valgui tants milions». No passa
res: la majoria no entén al mate-
màtic Möbius ni a la seva cinta,
tantes vegades reproduïda per
Canals. | E. CAMPS

QUIM DOMENE
Galeria Helene Trintignan,

Montpellier.Rue Saint-Guilhem,
21  �Del 21 de març al 30 d’a-
bril. De dimarts a dissabte de
10,30 a 12,30h. i de 14,30 a
19h. Festius tancat. 



Quim Domene (Olot, 1948)
manté intacta la seva aposta
pel diàleg actiu –el pleonasme,
en el seu cas, és especialment
necessari– entre passat i pre-
sent, entre cultura popular i art
contemporani, entre memòria
històrica i present radical: es
tracta d’un joc il·limitat que, com
a les pintures del desaparegut
Eduardo Úrculo –els seus perso-
natges coronats amb un capell
de cine són ara mers espectres–
porta la ironia i el joc formal a
nivells de transcendència insos-
pitats. | E. CAMPS

GÉRARD FROMANGER
Espai d’Art Àcentmètres-

ducentredumonde,  Perpin-
yà. Avda. de la Grande Bretag-
ne, 3.  �Del 4 d’abril al 29 de
juny.  Tots els dies de 15 a 19h.
Festius obert.



La magnífica exposició que
Jordi Tolosa presenta a la seu de
la Fundació Lluís Coromina de
Banyoles –El puntal– s’intitula
«Four Horizons», un enunciat
que podem llegir en el seu sen-
tit literal i, per tant, essencial-
ment contradictori –si ens refe-
rim al perímetre terrestre, d’ho-
ritzó només n’hi pot haver un– o,
potser millor, en el sentit que el
poeta T. S. Eliot cartografiava el
seu món a «Four Quartets», és
a dir, un exercici panòptic on el
subjecte es limita a constatar la
seva estupefacció enfront d’un
paisatge que tan pot ser vist en
clau geogràfica com històrica i
humana. | E. CAMPS

A mig camí de la figuració i
l'abstracció, tota la producció ar-
tística de Gérard Fromanger for-
ma part d'aquella «nova pintu-
ra» francesa nascuda a finals de
la dècada dels seixanta  post
seixanta-vuit– de superfícies lli-
ses, iconografia quotidiana i
compromís social tant aliena al
Pop Art americà: el treball con-
junt de fotògraf, cineastes, filò-
sofs, poetes i pintors resulta im-
pensable més enllà del context
francès. Sense anar més lluny,
el mateix Fromanger va realit-
zar projectes comuns amb figu-
res indiscutibles com Elie Ka-
gan, Jean-Luc Godard o el poeta
Jacques Prévert.   | E. CAMPS

JORDI TOLOSA
Fundació Lluís Coromina -

El Puntal Laboratori de les
Arts, Banyoles. Carrer Girona,
161.  � Fins el 16 de maig.
De dilluns a divendres d’11 a 13
h i de 16,30 a 20,30 h. 



L’exposició «Retrat de l’artis-
ta adolescent», comissariada
per David Santaeulària,  recull
els treballs realitzats per Marta
Sureda-Joanot Cortès, Marla Ja-
carilla i Dani Medina durant la
seva estada en residència en
tres instituts d’educació secun-
dària entre el mesos d'octubre
de 2013 i gener de 2014. 
Es tracta d’una mostra –integra-
da dins el projecte Bòlit_Resi-
dents– que combina creació i
educació, i que va néixer el
2012 amb l'objectiu d'establir
una connexió fructífera i de fu-
tur entre els centres de produc-
ció cultural i artística i els cen-

tres docents de la ciutat.  En
aquest sentit, per a la convoca-
tòria de 2013 la proposta s’ha
reformulat sota el nom de Bòlit
Mentor i ha ampliat el seu radi
d’acció, portant-se a terme en
tres instituts: l’IES Carles Rahola
de Girona, l’IES La Bisbal d’Em-
pordà i l’IES Josep Brugulat de
Banyoles. A més, ara el projecte
està conduït per un comissari
d'arts visuals, en aquest cas,
com dèiem, David Santaeulària, i
la selecció dels artistes que hi
participen s'ha fet a través de
convocatòria pública amb el
nom de Beca Bòlit Mentor. Se-
gons els seus responsables: «
Seguint amb la seva vocacio� de
construir discurs, vincles i dia� leg
amb el seu context, el Bo� lit pren
l'educacio� com un dels a�mbits
des d'on actuar i treballa pel fo-
ment de nous pu�blics i de la
pra�ctica de la creativitat, en el si�
de la societat».   | E. CAMPS

COL·LECTIVA
Bòlit La Rambla-Sala Fidel

Aguilar, Girona.Rambla de la
LLibertat, 1  �Fins el 4 de
maig de 2014. De dilluns a di-
vendres de 9 a 20h. Dissabtes de
9 a 14h i de 16 a 20h. 
Festius de 9 a 14h 



E. CAMPS

BESIERS  JORDI ISERN I JORDI MARTORANNO EXPOSEN ELS SEUS TREBALLS A L’ESPAI RIQUET DE LA CAPITAL OCCITANA

J. ISERN I J. MARTORANNO
Espace Riquet, Béziers. Rue Massol,

7.  � Fins el 29 de juny. De dimarts a
divendres de 10 a 17h. Caps de setmana
i festius de 10 a 18h.

Per al conjunt de la societat (i per més
que una gran part no ho sàpiga o no ho
vulgui saber) i, en especial, pels inte-
grants del gremi de l’art, és una molt
bona notícia descobrir que, a banda
d’artistes, també és possible exportar
les seves obres sense haver de renun-
ciar a la presència, sempre enriquidora,
de qui n’és el darrer responsable o, com
se solia dir fins que Barthes va decidir
«matar-lo», l’autor (tots sabem allò de
la fuga de talents: el sector creatiu no
és una excepció i, en aquest sentit, pa-
teix amb tanta o més virulència els efec-
tes d’una crisi que ja fa temps que ha
deixat de ser només econòmica; de fet,
la crisi econòmica va ser fruit d’una al-
tra crisi anterior, i molt més profunda,
que té el seu origen en el descrèdit de
les humanitats i, paradoxalment, en els
excessos de la modernitat i els seus de-
liris teleològics-emancipadors). Sigui
com sigui, l’entusiasme dels respon-
sables de Cultura de la Diputació de Gi-

rona és justificat: Martoranno va ser el
darrer artista seleccionat per a les se-
ves Exposicions Viatgeres i, juntament
amb Isern, ha compartit reconeixe-
ments i premis com els que atorga la
Fundació Vila Casas, la Generalitat, o
el mateix Ajuntament de Girona en for-
ma d’exigua beca. Insistim, si s’ha
d’exportar alguna cosa, millor les ob-
res que no pas els seus autors (el món
empresarial té molt clara la diferència
entre exportar i deslocalitzar: el de la
cultura, no tant).
La qüestió és que Isern i Martoranno
exposen a Besiers –«Besièrs» en occi-
tà– i que ho fan, a més, en un context
extraordinari com pot ser l’Espai Ri-
quet, un oasi de gairebé mig miler de
metres quadrats dedicats a l’art con-
temporani –des de 1990– que ocupa
part de l’antic convent dominicà i,
més concretament, el que després se-
ria la Capella dels Penitents Blancs. Les
dades sobre el passat sagrat de l’espai
expositiu son pertinents –més enllà del
zel històric– atesa de les propostes
dels artistes que ens ocupen: curiosa-
ment, Bernard Salques, comissari de la
mostra, es limita a enumerar llocs co-
muns relacionats amb la morfologia
pròpia de la pintura i determinats

«nous pensaments estètics» –sense
aclarir quins són, quelcom que seria
enormement suggeridor en aquest
moment d’hores baixes per a l’estèti-
ca– i obvia, en canvi allò que fa espe-
cial, i fins i tot radical, la proposta
d’ambdós artistes gironins, a saber, el
seu caràcter sacríleg i, al mateix temps,
profundament espiritual. Es tracta
d’un fenomen que pot donar-se en un
determinat tipus de pintura  malgrat
que la seva naturalesa és essencialment
poètica. Per això és Octavio Paz qui mi-
llor n’analitza els trets distintius: «La so-
cietat moderna no pot perdonar a la
poesia la seva naturalesa: li sembla sa-
crílega. I encara que aquesta es dis-
fressi, accepti combregar en el mateix

altar comú i després justifiqui amb tota
mena de raons la seva embriaguesa, la
consciència social la reprovarà sempre
com si fos una pèrdua i una bogeria pe-
rillosa». I és que sense consciència so-
cial –proselitisme–, la pintura, com la
poesia, continua Paz amb certa dosi
d’ironia, «tendeix a participar en l'ab-
solut, com el místic; i tendeix a ex-
pressar-ho, com la litúrgia i la festa re-
ligiosa. Aquesta pretensió converteix
[l’artista-poeta] en un ésser perillós, ja
que la seva activitat no beneficia la so-
cietat; veritable paràsit, en lloc d'atreure
vers elles mateixes les forces desco-
negudes que la religió organitza i re-
parteix, les dispersa mitjançant una
empresa estèril i antisocial».

EUDALD CAMPS



Complementaris
però diferents
L’encert de po-

sar de costat artis-
tes com Jordi Isern
i Martoranno rau
en les seves apa-
rents similituds
formals i, encara

més, en la proximi-
tat «real» de les
seves respectives

cosmovisions.  
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Diari de Girona ■

Tribute to Archigram parteix
d’un diàleg que estableixen els
dos membres d’Espai Androna
(Sílvia Armengol i Xavier Moli-
ner) en el qual un proposa una
vinyeta de còmic que l’altre
s’encarrega de respondre (inter-
venint, descomponent, refent...)
fins assolir una nova història.
El resultat d’aquest diàleg crea-
tiu –realitzat sempre en clau vi-
sual i narrativa– s’exposa a l’apa-
rador de la llibreria El Drac d’O-
lot, tot un referent a la ciutat:
fundada al 1973 als baixos de
la casa modernista Gaietà Vila –
construïda el 1903–, la seva
oferta cultural compta  amb un
marc arquitectònic excepcional.
| E. CAMPS

ESPAI ANDRONA
Llibreria El Drac, Olot. Pas-

seig d’en Blay 61.  � Fins l’1
de juny. Organitzat per l’Asso-
ciació Binari i amb Col·laboració
de l’Institut de Cultura d’Olot.



L’avantatge dels enunciats la-
cònics, és que solen  bandejar
l’ambigüitat: «l’exposició –expli-
quen els responsables de la ma-
teixa– vol mostrar el llenguatge
escultòric a partir de la fusta».
Ni més ni menys: «La mostra es
centra en el treball de tres artis-
tes: Ester Pedescoll, Jordi Torras
i Beth Fornas».  A partir d’aquí,
l’invent és dels que conté ecos
poderosos, sobretot, gràcies a la
riquesa formal que genera el
treball, sempre lent i esmerçat,
amb un material tant connotat
com és la fusta. Com diu com
Penone: «A cada ull hi ha un ar-
bre a l'inrevés que comprimeix
les seves fulles contra la reti-
na». | E. CAMPS

COL·LECTIVA
Centre Cultural la Mercè

de Girona. Pujada de la Mercè,
12.  �Del 13 de març al 16
de maig.  De dilluns a diven-
dres de 9 a 14h. i de 16 a 21h.



Segons els responsables de la
mostra titulada Onades d’or,
rastres de tinta, es tracta d’un
projecte on Sanglas recupera
una temàtica de llarga tradició
en el món de l’art, la de la dona
lectora: «Les lectores de San-
glas són figures femenines aja-
çades que, tot i el seu traç  ar-
caic i primitiu, ens transmeten
una íntima connexió amb el lli-
bre, objecte preuat que  és re-
presentat amb pa d’or o de plata
sobre paper».  En aquest sentit,
a l’exposició s’hi poden veure
tres objectes, que l’artista quali-
fica de «pintures amb volum»:
«tres ones daurades; peces de
temàtica sideral; i escriptures
realitzades amb tinta, a partir
de textos clàssics».  | E. CAMPS

CARME SANGLAS
Biblioteca Fages de Cli-

ment, Figueres. Plaça del Sol,
11.  � Fins el 7 de maig.
www.bibliotecadefigueres.cat



La convenció mana dir-ne es-
cultures, tot i que, possible-
ment, és més afinat parlar-ne
en els termes emprats per Eva
Vázquez al text que prologa la
mostra actual: «Caixes de re-
cords o de temences, les escul-
tures de Mercè Ribera apel·len
sempre a alguna imatge nebulo-
sa entre la profecia i la memòria.
Dins els seus recipients de vi-
dre, preservats o potser confi-
nats, disposa uns elements
sempre familiars, prou almenys
perquè transportin amb ells la
tendresa del reconeixement».
És la primera exposició del cicle
que Eugeni Prieto comissaria
pel Museu. | E. CAMPS

MERCÈ RIBERA
Museu de la Mediterrània,

Torroella de Montgrí. Carrer
d’Ullà, 31�Del 29 de març al
12 de maig. De dilluns a dis-
sabte de 10 a 14 h i de 18 a 21
h. Festius de 10 a 14 h.  



El nom de l’espai fa referència
a la seva superfície: 29m2 dedi-
cats a presentar una única peça
acompanyada, al seu temps,
d’un audiovisual destinat a faci-
litar-ne la contextualització;
29m2 que han de permetre el
replegament del visitant gràcies
al format concentrat de caràcter
gairebé microexpositiu; 29m2,
en darrera instància, oferts a la
reflexió en un entorn arquitec-
tònicament privilegiat que con-
trasta amb el tràfec diari carac-
terístic del paisatge urbà en el
qual s’inscriu la Casa de Cultura
Les Bernardes. 
En aquest sentit, que sigui tor-
res Monsó l’artista que ocuparà

l’espai els mesos de març i abril
no pot ser més pertinent: el seu
gran mèrit 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, si
s’escau, poder-se ocultar. Hi ha
molts Torres Monsó i, en canvi,
només una obra: la seva, és una
cosmovisió radicalment lúcida
basada en la immanència de
l’esperit en relació a la matèria
o, si ho preferim, del concepte
amb la forma; cada escultura de
Monsó és allò que Àngel Guime-
rà anomenava una «volva hu-
mana», un gra de pols que vin-
dica la seva dignitat de partícula
elemental. Tot un «Via Crucis»
que pot tenir l’aspecte, malgrat
tot, d’una creu. La presentació
és farà avui divendres a partir
de les 20h.  | E. CAMPS

TORRES MONSÓ
ESPAI 29 M2, Les Bernar-

des, Salt. Carrer Major, 172.
� Fins a finals d’abril. De di-
lluns a divendres de 10 a 13 h i
de 16 a 22 h. Dissabtes de 16
a 20 h. Festius tancat. 



PEP IGLÉSIAS

La paradoxa només és aparent: la seva
esterilitat i la seva naturalesa antisocial
s’ha de llegir en el sentit que li va vo-
ler donar el filòsof Adorno, és a dir, com
una mena d’estètica negativa –empa-
rentada amb la teologia negativa, si es
vol– encaminada a mostrar en cada
moment allò que l’ordre social no és.
L’art seria, de manera anàloga, una re-
presentació de l’inexistent, de l’irreal;
o, potser millor, l’art representaria allò
que existeix en relació al seu poder de
ser una altra cosa, al seu poder de ser
diferent del que és. En paraules de
l’esteta alemany: l’art és «esgarrifança
o calfred» (quelcom que l’emparenta
amb aquell calfred sagrat que, en el
desencant del món, es memòria),
«afàsia» (desarticulació d’un llenguatge
que s’ha fet còmplice d’una realitat sot-
mesa als imperatius de la tècnica i del
progrés) i, finalment, «llum negra»
(característica d’alguna de les expe-
riències més interessants de la plàsti-
ca contemporània). 

Atesos aquests plantejaments –a ban-
da d’exportar artistes i obres, potser
també caldria exportar reflexió estèti-
ca–, hom pot caure en la temptació
d’incloure Isern i Martoranno dins les
coordenades més o menys informals
descrites per Tàpies (un altre tic que es
detecta en la lectura que en fa Bernard
Salques). Res més allunyat de la reali-
tat. A diferència de Tàpies, ni Jordi Isern
ni Jordi Martoranno treballen sobre un
mur: el primer, Isern, es desplega en di-
recció contrària al mestre català, és a
dir, que la superfície pictòrica li inte-
ressa molt més com a punt de partida
que no pas com a punt d’arribada; el
segon, Martoranno, del «mur de Tà-
pies» –per fer servir la cèlebre metàfora
de Valente– només n’aprofitaria els lí-
quens o, per dir-ho d’una altra mane-
ra, les traces orgàniques dels mons
continguts dins un univers d’infinituds
recursives. La seva singularitat, el seu
caràcter genuí, és el què fa que siguin
exportables. 

PATXÉ
Espai d’Art Mas d’en Dorra, Fortià.

Mas d’en Dorra.  � Fins el 4 de maig.
De dijous a diumenge de 18 a 21 h.

Qualsevol etiqueta li va petita –o
gran– atesa la seva sensibilitat tan
aviat expressionista com de regust
transvanguardista. Possiblement cal fer
com Enric Tubert i vindicar la seva par-
ticular visió de la tradició pictòrica
occidental. En paraules seves: «Més en-
llà del seu domini de la tècnica i de la
seva reivindicació de la pintura a l’oli,
sempre a la recerca d’una plàstica
gestual, Patxè és un observador atent
de la pintura dels grans mestres de tots
els temps, un crític exigent i afinat, un
gran admirador de l’obra d’aquells ar-
tistes que –d’una manera o altra– dei-
xen clar que detesten l’escepticisme,
tant com el sentimentalisme». Sigui
com sigui, Patxè no s’està de res a
l’hora d’abocar-se sense miraments so-
bre unes teles que, al final, acaben te-
nint l’aparença incerta i dessolada
d’un camp de batalla. 



EUDALD CAMPS

DEMÀ DISSABTE (19.30 H) L’ARTISTA FARÀ UNA XERRADA
COL·LOQUI AMB ENRIC TUBERT, COMISSARI DE LA MOSTRA.

«Patxè» porta van Gogh
a passejar per l’Empordà

Lectores
Una imatge (en

realitat hauria de
ser horitzontal) on
es fa palesa la so-
brietat de Sanglas. 



Espai Riquet
Besiers compta

amb un magnífic
espai històric per a
l’art contemporani.
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