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JORDI PUIG
Museu de l’Empordà, Fi-

gueres. Rambla, 2.  �Del 27
d’abril al 14 de setembre. De
dimarts a dissabte d’11 a 19h.
Festius d’11 a 14h. www.mu-
seuemporda.org



Amb el títol de Jo hi vaig ser, el
diumenge 16 de juny de 2013,
Jordi Puig, el GEES (Grup d’Em-
pordaneses i Empordanesos per
la  Solidaritat) i el Setmanari de
l’Alt Empordà (amb el suport de
l’Ajuntament de Figueres i el
MUME) van convocar una troba-
da  fotogràfica dels testimonis
dels bombardejos a Figueres i
l'Alt  Empordà, a la casaEmpordà
de Figueres.  També se’ls va gra-
var i  enregistrar.  Aquesta expo-
sició, que recull aquella expe-
riència, és un  reconeixement a
persones que ens envolten, que
han viscut el  drama d'una guer-
ra en el mateix escenari on ara
vivim.  | E. CAMPS

GERARD SALA
Palau de l’Abadia de 

Sant Joan de les Abadesses.
� Fins al 15 de juny. 
Diari de 10 a 14h i de 16 a 19h.
Festius de 10 a 14h.



Davant l’obra de Gerard Sala,
hom de seguida pren conscièn-
cia que, enlloc de lectors (per
als poemes) o d’espectadors
(per a les pintures), tan sols pot
haver-hi còmplices: persones
capaces d’assumir un pacte de
silenci i de fidelitat, no pas amb
l’autor –ja sigui el poeta o el pin-
tor– sinó amb els mons que
aquest és capaç de desvetllar.
La seva revelació, en tot cas,
mai és pública: es tracta d’un
misteri  xiuxiuejat a cau d’orella
per tal de mantenir intacta una
naturalesa inefable que, en cas
d’existir, és allò que en confor-
ma l’essència. | 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 al 16 de maig.
De dilluns a divendres d’11 a 13
h i de 16,30 a 20,30 h. 



Exportar pintura gironina
sempre és un fet destacable.
Per això és important que Isern
i Martoranno exposin a Béziers –
«Besièrs» en occità– i que ho
facin, a més, en un context ex-
traordinari com pot ser l’Espai
Riquet, un oasi de gairebé mig
miler de metres quadrats dedi-
cats a l’art contemporani –des
de 1990– que ocupa part de
l’antic convent dominicà i, més
concretament, el que després
seria la Capella dels Penitents
Blancs. Les dades sobre el pas-
sat sagrat de l’espai expositiu
son pertinents –més enllà del
zel històric– atesa de les propos-
tes dels artistes que ens ocu-
pen: curiosament, Bernard Sal-

ques, comissari de la mostra, es
limita a enumerar llocs comuns
relacionats amb la morfologia
pròpia de la pintura i determi-
nats «nous pensaments estè-
tics» –sense aclarir quins són,
quelcom que seria enormement
suggeridor en aquest moment
d’hores baixes per a l’estètica– i
obvia, en canvi allò que fa espe-
cial, i fins i tot radical, la propos-
ta d’ambdós artistes gironins, a
saber, el seu caràcter sacríleg i,
al mateix temps, profundament
espiritual. Es tracta d’un feno-
men que pot donar-se en un de-
terminat tipus de pintura  mal-
grat que la seva naturalesa és,
per sobre de cap altra conside-
ració, poètica. 
D'això es tracta: l’encert de po-
sar de costat artistes com Jordi
Isern i Martoranno rau en les se-
ves aparents similituds formals
i, encara més, en la proximitat
«real» de les seves respectives
cosmovisions.    | E. CAMPS

ISERN I  MARTORANNO
Espace Riquet, Béziers.

Rue Massol, 7.  � Fins al 29
de juny. De dimarts a diven-
dres de 10 a 17h. Caps de set-
mana i festius de 10 a 18h.



A. PITXOT, L. MASLLORENS, 
J. LAFON I S. M. PALOU

Can Framis,  Barcelona. Carrer Roc Boro-
nat, 116.  � Fins al 20 de juliol.  Horaris:
www.fundaciovilacasas.com

A Can Framis, que és la seu barcelonina
de la Fundació Vila Casas, hi exposa Anto-
ni Pitxot –cal suposar que en qualitat d’ar-
tista principal a qui no cal presentar, mal-
grat que segueixi essent per a molts un no-
table desconegut–, i tres artistes que com-
parteixen un únic Premi –el de Pintura
que cada any atorga el jurat escollit per la
Fundació– tot i que la naturalesa de cada un
d’ells (per separat) no és la del «premiat»
sinó la de l’accèssit, és a dir, la del que pos-
siblement hauria hagut de guanyar sense ar-

ribar a fer-ho (i, segons com es miri, la de
teloner de Pitxot, que per ordre cronològic
i «filiació daliniana», se suposa que mereix
actuar a l’escenari principal i dir l’última pa-
raula). Amb tot, i com sol succeir tantes ve-
gades, els «teloners» són els que aporten
llum i aire fresc al concert, mentre que l’es-
trella principal –i ja per finalitzar amb el sí-
mil musical– es limita a engrunar, mecàni-
cament, allò que s’espera d’ella, acostumada
com està a brillar sense esforç i perfectament
aliena al risc latent que corren els petits as-
tres d’implosionar sota la força de la seva
pròpia gravetat (el què resta, després del seu
daltabaix atòmic, és allò que en astrofísica
s’anomena «estrella de neutrons» o «forat
negre»). 
Diem tot això per subratllar l’interès inne-
gable de les propostes pictòriques de Jordi

Lafon (Barcelona, 1967), Sílvia Martínez Pa-
lou (Barcelona, 1961) i Lídia Masllorens
(Caldes de Malavella, 1967) enfront del te-
diós monòleg lític –del grec lithikós, que vol
dir «pedra»– d’un Antoni Pitxot que segu-
eix munyint, sense cap mena de pudor, les
associacions lliures del cèlebre «mètode pa-
ranoicocrític» proposat per Dalí. Ara bé: tan
Pitxot com Masllorens –que són els artistes
que ens ocupen atesa la seva condició de gi-
ronins– comparteixen una visió antropo-
cèntrica del fet artístic que contrasta amb el
formalisme i l’objectualitat dels dos barce-
lonins. I no només això: la primera imatge
del catàleg del figuerenc és un Autorretrat
de 1973, un rostre fet de pedregam que vin-
dria a ser la perfecte contraimatge de la
col·lecció de rostres que caracteritza el
gruix de l’obra de l’autora de Caldes. Per en-

tendre’ns: «formalisme capital» versus
«poètiques del rostre» assajades des de la pe-
rifèria gironina...
Tot plegat podria ser anecdòtic si no fos per-
què és precisament en l’univers facial on
s’esdevenen les grans paradoxes de la con-
dició humana. Ho va explicar no fa gaire Va-
lentín Roma en un excel·lent assaig –lectu-
ra obligatòria– que s’intitula, precisament,
Rostres: «Tot succeeix a la cara, tot és la cara.
Qualsevol biografia és, també, una ar-
queologia de la cara, qualsevol diagnòstic
sociològic és una reconstrucció facial, qual-
sevol intervenció artística és un exercici d’a-
naplastologia, qualsevol política és una
coreografia d'expressions, qualsevol eco-
nomia és un fitxer de desgastos i d'arrugu-
es. Líftings ideològics, botox religiosos, es-
tiraments creatius, despigmentacions ur-



EUDALD CAMPS

El rostre que
perfora la forma

PITXOT

FUNDACIÓ VILA CASAS  CAN FRAMIS, LA FLAMANT SEU
BARCELONINA DE LA FUNDACIÓ, ACULL UNA DOBLE MOSTRA: PER UN
COSTAT, ES PRESENTEN ELS TREBALLS D’UN «HISTÒRIC» COM
ANTONI PITXOT; PER L’ALTRE, S’EXPOSEN LES OBRES DELS TRES
ARTISTES GUARDONATS EN EL PREMI DE PINTURA VILA CASAS.
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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 al 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 al 8 de maig. 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

Expressió i
delicadesa

Lídia Masllo-
rens és un dels ar-
tistes guardonats
en forma d’accès-
sit compartit amb
Jordi Lafon i Palou.
A diferència dels
seus companys de
viatge, molt més
formals, la pintora
de Caldes de Mala-
vella s’aboca com-
pletament en to-
tes i cada una de
les seves obres.



banes, peelings territorials... Avui, més
que mai, sembla que la realitat s’ha
transformat en un minúscul apartat de
la cosmètica». Cosmètica dogmàtica,
que diria en Gordillo, encaminada a re-
fer la màscara humana: per això Ca-
savettes va filmar Faces l’any 1968 i,
també per aquest motiu, Bergman va
anomenar Persona a la seva genial
pel·lícula, perquè es tracta d’un terme
que derivaria del «prósôpon» grec, és
a dir, del mot que servia per designar
al portador d’una mascara... 
En tot cas, i centrant-nos en la proposta
de Masllorens –de Pitxot se n’ocupen
a bastament Giralt Miracle i Mariona
Seguranyes al text del catàleg– , quan
parlem de rostres pintats es fa difícil no
pensar en aquella cèlebre passejada
que feia Antoine de Roquentin, pro-
tagonista de La nàusea de Sartre, per
la galeria de retrats del Museu de Bou-
ville: aclaparat per l’allau de mirades
embalsamades, Roquentin sentia un
fastig profund per uns homes que ha-
vien intentat defugir la contingència
pròpia dels mortals a través d’unes
imatges que, se suposa, tenien la ca-
pacitat de legitimar-los davant de les
generacions futures. Es tractava d’ho-
mes-rostre presentats en el seu «esclat
de dret» (éclatant de droit, va escriure
Sartre) que pretenien convèncer l’es-
pectador de la seva singularitat ator-
gada per una instància superior a la
qual, per descomptat, ningú tenia dret
a demanar comptes: «Palpitava en
els seus ulls brillants un anhel de re-
alitat en estat sòlid. Només era, però,

un exercici de pura aparença, d'am-
bició desmentida per la història», ens
recorda el poeta Luís García Montero
a propòsit de la visió del protagonista
de La nàusea.
Res a veure, per exemple, amb el ros-
tre tantes vegades pintat per Lídia
Masllorens de la gran Renée Falconetti
fent de Joana d’Arc a la pel·lícula de Carl
Theodor Dreyer (1928). Als antípodes
dels artistes que detestava Roquentin,
Masllorens renuncia a la història –o
opta per la suspensió de l’instant, per
la seva eternització– amb un gest tan
profundament antinarratiu com pot
ser congelar el fotograma i convertir-

lo en la imatge pictòrica d’un rostre que
perfora la forma. La metàfora és de Lé-
vinas: «L’expressió que el rostre intro-
dueix al món no desafia la feblesa
dels meus poders, sinó el meu poder
de poder. El rostre, encara cosa entre
coses, perfora la forma que, tanmateix,
el delimita. El què vol dir concreta-
ment: el rostre em parla i per això em
convida a una relació sense paral·lel
amb un poder que s’exerceix, ja sigui
de plaer o de coneixement». Segura-
ment aquesta va ser la nostra gran pèr-
dua: el cos, que havia estat la domus
de l’ego –es lamenta Quignard– es va
convertir «en la més embruixada i

hostil raresa. El cos (i per extensió el
rostre), que era un pont entre la natu-
ra i la història, entre el desig sexual i la
curiositat científica, es va convertir
en un abisme». 
Per entendre’ns: cada rostre pintat
per Masllorens és, en essència, un in-
tent per reconciliar l’animal que som
amb la persona que podríem arribar
a ser. És quan coincideixen, que s’es-
devé l’orgasme. Ni tan sols la divinitat
pot defugir aquest ordre de coses:
«No lluito amb un déu sense rostre,
sinó que responc a la seva expressió, a
la seva revelació...», va deixar dit l’au-
tor de Totalité et infini.

MASLLORENS MASLLORENS
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