tot un Fox-trot escrit originalment per a rotllo de pianola)
transcorre en paral·lel a la recreació de diversos quadres del
germà pintor (Josep Mompou),
que Pi Piquer reprodueix a l’escenari amb la tècnica de l’aquarel.la. Una càmera filma les evolucions del pinzell i les projecta
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temps, de la voluntat artística
nosaltres us convidem a deixard’algú que, gràcies al profund
los ben oberts. Perquè, de vegaPAÍS: España
coneixement que té del mitjà
des, com ens recordava Paul
amb el que treballa, es pot perClaudel a l’esplèndid PÁGINAS:
recull d’as54-55
metre la llicència d’atorgar-li
saigs L’oeil écoute, la mirada
autonomia
i llibertat. | E. CAMPS
també escolta». AvuiTARIFA:
(20h.) es 1592
€
porta a terme el concert gratuït
ÁREA:fins
728 CM² - 65%
a Les Bernardes; l’exposició,
a finals d’abril. | E. CAMPS

catrius poden ser externes però,
sobretot, les portem per dins».
FRECUENCIA: Diario
Justament per això el fotògraf
insisteix
en la
prudència i la disO.J.D.:
5556
creció de tot el procés: «Jo mai
elsE.G.M.:
preguntava
què havien fet
38000
per estar a la presó: eren ells
SECCIÓN:
que
tenien ganesESPECIAL
d’explicarm’ho». | E. CAMPS

Amb el pinzell a la mà i el mot
sota la llengua, creieu-me i seguiu-me que veurem coses meravelloses». Qui en tingui ganes
pot provar sort i arribar-se fins
al Tint de Banyoles, un espai a
la deriva que evidencia l’abúlia
municipal en relació a la cultura
visual. | E. CAMPS

els treballs de Pau Morale
ner de Semir i Pia Crozet
manera temporal, s’afege
l’oferta «gràfica» d’autor
mer nivell com ara Picass
Tharrats o Clavé entre mo
tres. | E. CAMPS

BANYOLES L’ESPAI EAT ART DE LA FUNDACIÓ LLUÍS COROMINA PRESENTA 44 ESCULTURES QUE REINTERPRETEN EL MÓN

Quan el món no és (només) una bola
ESPAI EAT ART

COL·LECTIVA

 Fundació Lluís Coromina, Banyoles. Plaça Major, 33.  Fins al 30 d’abril. www.fundaciolluiscoromina.org
Col·laboració
molt fèrtil.
 L’exposició és
fruit del treball
conjunt de la Fundació Lluís Coromina i de la Fundació
Vila Casas.

EUDALD CAMPS

L’extraordinària capacitat humana a
l’hora de generar nous desastres fa que
qualsevol intent de reﬂexió (provingui
d’on provingui) a propòsit de l’actual
estat del planeta neixi condemnat a sucumbir sota una ràpida i cruel modalitat d’obsolescència conceptual. Volem
dir que n’hi ha prou amb dos o tres
anys per posar contra les cordes teories
i aﬁrmacions que semblaven deﬁnitives: les atrocitats comeses en nom
del Déu de torn, el creixent nombre de
persones que deambulen per la vella
i cruel Europa a la recerca d’un improbable asil, l’esfondrament d’unes
democràcies vetustes i, com a molt, només pseudo-participatives o, en deﬁnitiva, el desencant dels més joves
envers el sistema heretat (una generació que, per raons inexplicables, encara no s’ha llançat a les barricades),
tot plegat, com dèiem, fa que semblin
càndids els vaticinis que tot just fa quatre dies titllàvem de funestos.
En aquest sentit, no hauríem de ser

massa exigents amb els resultats d’un
projecte que va néixer l’any 2004, és a
dir, fa gairebé una eternitat si ens regim
pels temps de la política contemporània. L’excusa, com sol succeir amb la
majoria d’exposicions col·lectives, era
tan prosaica com prometedora: es
tractava de cedir una bola del món
(globus terrae) a una quarantena llarga d’artistes perquè la manipulessin
amb llibertat. Els resultats, òbviament,
són tan diversos com els participants,
tot i que poden ser classiﬁcats en dos
grans grups (amb els seus respectius
subconjunts).
Un primer grup és el que assajaria de
fer denúncia social (o com li vulguem
dir a l’explicitació del compromís amb
la qüestió humana) movent-se, a nivell
formal, en unes coordenades properes
a la de l’objecte poètic i polisèmic de
ﬁliació, diguem-ne, brossiana. El problema d’aquests «mons» és, com dèiem, el de l’obsolescència conceptual
i, encara més, el de la infrautilització de
l’únic recurs que pot donar sentit a iniciatives semblants, és a dir, la ironia o,
en la seva absència, un sentit de l’humor prou esmolat com per esdevenirne succedani digne. Un segon grup, en
canvi, s’entrega sense manies a la re-

d’anys, els manuals d’estil amb
el sentit de no enquadernat).
processos, juntament amb els
fons i figura: «vuit maneres
de
Amb tot, i aquesta seria la PAÍS:
«se- España
seusDiario
múltiples resultats, es poFRECUENCIA:
fer
un
bon
fotollibre»
potser
és
gona» exposició, el que dóna
den
veure
a l'Espai Tònic de la
PÁGINAS: 54-55
O.J.D.: 5556
el títol subterrani que reverbera
sentit a la mostra és el laboriós
Bisbal. | E. CAMPS
TARIFA: 1592 €
E.G.M.: 38000
amb més força que l’Hic et nunc
treball dels dissenyadors gràfics
ÁREA: 728 CM² - 65%
SECCIÓN: ESPECIAL
oficial. | E. CAMPS
(són els disset noms que figu-

kako Taketani (Kyo
poll, 2013) és una
prescindible. | E. CA
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Participants.

 Mercè Cuartie-

creació de mons possibles (que vol dir
imaginables) ﬁdel, salvant les distàncies, a una tradició utòpica que forma
part del nostre imaginari mental. L’Arcàdia clàssica, el món de les idees
platònic, La Ciutat del Sol de Campanella, la Nova Atlàntida de Bacon, La
Ciutat de Déu de San Agustí, l’Edèn bíblic, el Jardí de El Bosco, entre molts altres, són paradisos artiﬁcials fruit d’un
somni narcòtic com el que va immortalitzar Baudelaire: «N'importe où!
N’importe où! Pourvu que ce soit hors

de ce monde!» (En qualsevol lloc! En
qualsevol lloc! Sempre que sigui fora
d'aquest món!).
Sigui com sigui, cal pensar que tot
plegat vol ser, abans que cap altra
cosa, un divertiment articulat mitjançant una excusa compartida: veure de
costat objectes ideats per artistes com
Josep Guinovart, Albert Ràfols-Casamada, Xavier Medina Campeny o Joaquim Chancho, entre molts d'altres, fa
que la visita a l’espai de Banyoles sigui
perfectament recomanable.

lla, Mònica Grygier,
Fiona Morrison,
Clara Gassiot, Carme Sanglas, Tura
Sanz Sanglas, Ramon Fort, Núria
Surribas, Joan Casellas, Esther Julià,
Mònica Quintana,
Yvonne Heinnert,
Ron de la Fuente,
Ester Marcos, Lluís
Bosch, Elisa Casanoves, Narcis Coderch, Montse
Cufí, Jordi Casals,
David Ruiz, Àngel
Burgas, Mònica
Soler Ranzani, Josep Pérez, Isabel
Guzmán, Cristina
Vilà i Jacint Casademont.
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