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ART

COL·LECTIVA
Art en Brut, Girona. Carrer

Cort Reial, 3.  � Permanent.
Inauguració divendres 17 d’oc-
tubre a les 20h.



El full de ruta d’Art en Brut Ga-
llery-Shop és, segons els seus
responsables, el d’explotar des
de diferents perspectives el ter-
reny de l’art. La idea és crear el
focus d’atenció en les exposi-
cions col·lectives, i en aquest
sentit poder gaudir també d’obra
de col·leccions particulars. Oferir
un ampli ventall d’opcions co-
mercials com el lloguer de l’espai
per exposar, l’organització de
subhastes, i la taxació i catalo-
gació d’obra pictórica. Art en
Brut ocupa un establiment ben
conegut per molts gironins ja
que va ser pensat i creat el
1971 per l’excepcional i polifa-
cètic artista banyolí Lluís Güell
(1945-2005)   | E. CAMPS

PACO TORRES MONSÓ
Bòlit, Centre d’Art Contem-

porani de Girona. Capella St
Nicolau  � Fins el 18 de ge-
ner. De dimecres a diumenge
d’11 a 14h i de 17 a 19h.



Segons els responsables del
Bòlit, les obres que es presen-
ten a Drone —títol de la mostra
de Monsó— són una reflexió en-
torn de l’ordre i el caos de  l’uni-
vers, el temps i l’existència de
Déu. En paraules del comissari:
«Amb aquesta exposició Torres
Monsó decideix auscultar l’uni-
vers.  Ara el seu interès ja no
queda centrat en l’origen i l’evo-
lució de les galàxies, els  forats
negres, les estrelles de neu-
trons o l’estructura del cosmos,
ara li interessa  una mirada úni-
ca i singular sobre l’anomenada
matèria fosca i l’ull que tot ho
controla». Una exposició Im-
prescindible. | E. CAMPS

VÍCTOR MASFERRER
Fundació Fita, Girona. Ca-

rrer Hortes, 22.  � Del 3  al 31
d’octubre. Diari de 17 a 20h.
Dilluns i festius tancat.



La iniciativa —expliquen els
seus responsables—, que té com
objectiu posar de relleu els
ponts entre les (dis)capacitats
intel.lectuals i l’art contempora-
ni —com va fer pal·lès l’artista Ju-
dith Scott—, és el resultat de
tres anys de treball intens a tra-
vés d’un equip multidisciplinar.
Es tracta d’una proposta on
s’han seleccionat potencials ar-
tistes del col.lectiu de persones
amb (dis)capacitat, ja que com
apunta el crític d’art i cocurador
de la mostra Ricard Planas «ni
tots els (dis)capacitats són po-
tencials artistes, ni tampoc
qualsevol persona sense
(dis)capacitat ho és». | E. CAMPS

La diferència, tot i ser mínima,
no és en absolut fútil: volem re-
ferir-nos a la passió «de» la mi-
rada i no pas a la passió «per»
la mirada, és a dir, que el prota-
gonista de la història que ocupa
Masferrer —del joc, de l’enigma—
és la mirada i no qui mira. La mi-
rada «pateix» la tirania de la vi-
sibilitat; la mirada és la forma
que adopta la visió quan està
sotmesa als imperatius del de-
sig. D’això es tracta: sense ulls
no hi hauria visió, sense visió no
hi hauria mirada i, sense mirada,
les relacions amb l’espai i amb
els altres estarien increïblement
limitades.   | E. CAMPS

COL·LECTIVA
Espai Eat Art, Banyoles.

Plaça Major, 33.  � Fins l’1 de
novembre. Dimecres de 10 a
14h. Dijous i divendres de
16,30 a 20,30h. Dissabtes d’11
a 14h. i de 16,30 a 20,30h.



A Moisès Villèlia massa so-
vint se'l recorda pel seu exili vo-
luntari a Molló, després d'haver
voltat per mig món i d'haver in-
terrogat, fins a l'extenuació, la
matèria escultòrica. Amb tot, és
important recordar que no ens
trobem davant de cap cas d’au-
tisme artístic sinó de tot el con-
trari: el seu formalisme és direc-
tament agermanable amb l’a-
ventura plàstica d’Àngel Fer-
rant; la seva preocupació per
l’estructura i la construcció té
molt a veure amb els Gabo, Tat-
lin, Rodtxenco i companyia; la
seva opció democratitzadora a
l’hora de triar els materials s’an-
ticipava, com ha assenyalat Ma-
ria Lluïsa Borràs (autora de la
seva única monografia), en deu

anys a les propostes de l’art po-
vera; el seu deliberat eclecticis-
me, la seva aposta per la lliber-
tat d’expressió, l’apropava, tam-
bé, a autors que poden anar des
de Gaudí, Schwiters o Arp, fins a
Duchamp, Picasso, Calder o Max
Bill; o, finalment i per acabar de
complicar el joc d'analogies, hi
havia un Villèlia que semblava
remetre’ns deliberadament a
l'art nipó dels Ikebana. La res-
posta, en darrera instància, ens
la regalava el mateix artista a
través d’alguna de les seves afi-
nadíssimes reflexions poèti-
ques: «Nosaltres, els éssers hu-
mans, podríem considerar-nos
feliços si al mirar una forma
sentíssim la forma».
Que una gran exposició torni a
fer propera l’escultura de Villèlia
al públic gironí  és una de les
grans notícies culturals d’aques-
ta temporada.  | E. CAMPS

MOISÈS VILLÈLIA
Can Mario, Palafrugell. Pça

de Can Mario, 7.  � Del 14
juny al 7 de desembre.
www.fundaciovilacasas.com
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LAIA BEDÓS PRESENTA AL CENTRE CULTURAL LA MERCÈ UNA
ÀMPLIA SELECCIÓ DELS SEUS DARRERS TREBALLS PICTÒRICS.

Una artista amb
personalitat

Laia Bedós
aconsegueix man-
tenir-se com a pin-
tora enmig d’un
paisatge contem-
porani dominat per
altres disciplines i
procediments. 



LAIA BEDÓS
Centre Cultural La Mercè de Girona.

Pujada de la Mercè, 12.  � Fins el 24
d’octubre.  De dilluns a divendres de 9 a
13.30h i de 16 a 20.30h.

Laia Bedós (Blanes, 1975) confessa
no haver deixat mai de jugar fins al
punt que ha convertit el joc mateix en
el centre de la seva feina com a artis-
ta. Aquest fet, i malgrat les aparences,
allunya la seva pintura de la de mestres
de la gestualitat pura com Cy Twom-
bly o de la d’apòstols de l’excés com
Jean-Michel Basquiat per atansar-la, en
canvi, a un univers de regust infantil
que recorda, per exemple, al de Kvéta
Pacovská:  qui hagi tingut a les mans el
Teatre de mitjanit de la gran il·lustra-
dora txeca sabrà, entre altres coses, que
la frontera entre allò que anomenem
art —més o menys seriós, més o me-
nys inútil però condicionat per un
vector de transcendència— i la resta de
disciplines com ara la il·lustració in-
fantil, és tan difosa com imprecisa: l’ar-
tista de Praga —com Bedós— ens de-
mostra a bastament que els grafismes

essencials del seu univers de perso-
natges entranyables i precaris són, en
el pitjor dels casos, un camí que ens
permet explorar la mateixa condició
humana i el seu desig de retrobament
mitjançant allò que és simple i màxi-
mament expressiu. No hi ha grans
discursos al darrera sinó més aviat tot
el contrari: es tracta de recuperar una
mena de pulsió infantil que no és altra
que aquella que sap prescindir dels ac-

cidents superflus per centrar-se en el
contorn emotiu de les coses.
Qui hagi tingut a les mans el Teatre de
mitjanit de Kvéta Pacovská —per seguir
amb l’exemple comparatiu— podrà
mirar les pintures de Laia Bedós des del
lloc que els hi pot fer justícia: es trac-
ta d’acceptar el repte de despullar la mi-
rada a la recerca d’aquell esguard en-
cara afectat per l’enlluernament que
provoca la primera fascinació; es trac-

ta, en definitiva, de defugir la falsa
transcendència a canvi de reivindicar
una sèrie de valors que són consubs-
tancials a la mateixa plasticitat. No
cal dir, en aquest sentit, que la millor
Bedós és la que no es desvia d’aquests
plantejaments: algunes peces amb re-
gust instal·latiu o d’acció videogràfica
s’instal·len en l’anècdota pervertint
—o contaminant— l’univers que la
seva pintura és capaç de desvetllar. 
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