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ART

COL·LECTIVA
Art en Brut, Girona. Carrer

Cort Reial, 3.  � Permanent.
Inauguració divendres 23 d’oc-
tubre a les 21h.



L’espai Art en Brut celebra el
seu primer aniversari  a Girona
ratificant el seu full de ruta ini-
cial, és a dir, el que aposta per
explotar des de diferents pers-
pectives el terreny de l’art: «La
idea —segons els seus responsa-
bles— és crear el focus d’atenció
en les exposicions col·lectives i,
en aquest sentit, poder gaudir
també d’obra de col·leccions par-
ticulars». Actualment s’exposen
els treballs de Pau Morales, Tor-
ner de Semir i Pia Crozet que, de
manera temporal, s’afegeixen a
l’oferta «gràfica» d’autors de pri-
mer nivell com ara Picasso, Dalí,
Tharrats o Clavé entre molts al-
tres.   | E. CAMPS

MANEL ESCLUSA
Palau Solterra,  Torroella

de Montgrí. Carrer de l’Esglé-
sia, 10.  � Del 30 de gener al
22 de maig. 
www.fundaciovilacasas.com



A mig camí entre el «llapis»
involuntari de Talbot i la pacièn-
cia un pèl obcecada de l’alqui-
mista: Manel Esclusa (Vic, 1952)
retorna al paisatge deixant que
sigui la imatge fotogràfica la
que dicti els seus ritmes dins un
laboratori que és, paradoxal-
ment, natural. Els treballs que
compila al Palau Solterra són
fruit de l’atzar líquid i, al mateix
temps, de la voluntat artística
d’algú que, gràcies al profund
coneixement que té del mitjà
amb el que treballa, es pot per-
metre la  llicència d’atorgar-li
autonomia i llibertat. | E. CAMPS

MARTÍ ARTALEJO
Casa de Cultura de Girona.

Plaça de l’Hospital. 6  � Del 10
de març al 29 d’abril. De di-
lluns a divendres de 9 a 14h i
de 16 a 20h.



Hi ha rareses indesxifrables
que només poden ser descrites
pel seu autor: «Pintar és fe, i
fer-ho ara, és d’una fe encara
més irracional i bonica. D’aques-
ta mateixa substància es com-
pon a nivell atòmic el vent que
empeny i mou eòlicament les
cometes del molí gegant, capaç
de moldre i conquerir-ho tot.
Amb el pinzell a la mà i el mot
sota la llengua, creieu-me i se-
guiu-me que veurem coses me-
ravelloses». 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

«Cicatrius —explica el fotògraf
Martí Artalejo— és un treball for-
mat per imatges fetes al Centre
Penitenciari de Girona poc
abans que tanqués les portes.
Per una banda, hi ha els espais
buits, després del trasllat dels
interns a Figueres; per l’altra,
una col·lecció de mirades i de vi-
des que, pels motius que sigui,
han acabat entre reixes... Les ci-
catrius poden ser externes però,
sobretot, les portem per dins».
Justament per això el fotògraf
insisteix en la prudència i la dis-
creció de tot el procés: «Jo mai
els preguntava què havien fet
per estar a la presó: eren ells
que tenien ganes d’explicar-
m’ho».   | E. CAMPS

TONI MOLINS
Llotja del Tint, Banyoles.

Carrer de Sant Pere, 10-14.  �
Del 19 de març al 8 de maig.
Divendres de 18 a 21h. Dissab-
tes d’11 a 14h i de 17 a 21h.
Diumenges d’11 a 14h. 



A Reimpressions íntimes, la
interpretació (re-creació) d’o-
bres per a piano de Frederic
Mompou (algunes emblemàti-
ques, com Suburbis, Fêtes loin-
taines, Souvenirs de l’Exposi-
tion i, naturalment, Impressions
íntimes; altres quasi inèdites,
com Les fàbriques prop de la
platja o Camins de sorra, fins i
tot un Fox-trot escrit original-
ment per a rotllo de pianola)
transcorre en paral·lel a la re-
creació de diversos quadres del
germà pintor (Josep Mompou),
que Pi Piquer reprodueix a l’es-
cenari amb la tècnica de l’aqua-
rel.la. Una càmera filma les evo-
lucions del pinzell i les projecta

en temps real a la pantalla, de
manera que el públic pugui vi-
sualitzar el procés mentre es-
colta les músiques. 
En paraules de Carme Martínez-
Pierret:  «El nostre impuls crea-
tiu ha estat el desig d’harmonit-
zar les músiques de Frederic i
les pintures de Josep fins a fer-
les vibrar en un únic acord, afa-
vorint així una experiència d’or-
dre sinestèsic: una assimilació
conjunta de sensacions provi-
nents de sentits diferents en un
mateix acte perceptiu. Sovint, la
música ens convida a tancar els
ulls per conduir-nos al països de
la memòria o del somni; avui
nosaltres us convidem a deixar-
los ben oberts. Perquè, de vega-
des, com ens recordava Paul
Claudel a l’esplèndid recull d’as-
saigs L’oeil écoute, la mirada
també escolta». Avui (20h.) es
porta a terme el concert gratuït
a Les Bernardes; l’exposició, fins
a finals d’abril. | E. CAMPS

PI PIQUER I CARME
MARTÍNEZ-PIERRET

Casa de Cultura Les Ber-
nardes, Salt. Carrer Major, 172.
� Fins el 29 d’abril. De dilluns
a divendres de 10 a 13h i de 16
a 22h. 



PI PIQUER

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

COL·LECTIVA
Fundació Lluís Coromina, Banyo-

les. Plaça Major, 33.  � Fins al 30 d’a-
bril. www.fundaciolluiscoromina.org

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 su-
cumbir sota una ràpida i cruel moda-
litat 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 definiti-
ves: 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 im-
probable asil, l’esfondrament d’unes
democràcies vetustes i, com a molt, no-
més pseudo-participatives o, en defi-
nitiva, el desencant dels més joves
envers el sistema heretat (una gene-
ració que, per raons inexplicables, en-
cara no s’ha llançat a les barricades),
tot plegat, com dèiem, fa que semblin
càndids els vaticinis que tot just fa qua-
tre 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 contemporà-
nia. 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 llar-
ga 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 pro-
blema d’aquests «mons» és, com dè-
iem, el de l’obsolescència conceptual
i, encara més, el de la infrautilització de
l’únic recurs que pot donar sentit a ini-
ciatives semblants, és a dir, la ironia o,
en la seva absència, un sentit de l’hu-
mor prou esmolat com per esdevenir-
ne succedani digne. Un segon grup, en
canvi, s’entrega sense manies a la re-



EUDALD CAMPSCol·laboració
molt fèrtil.

L’exposició és
fruit del treball

conjunt de la Fun-
dació Lluís Coromi-
na i de la Fundació

Vila Casas.
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Els Luthiers Drapaires són
un grup d'investigació obert de
reciclatge de deixalles tecnolò-
giques: «Després de visitar i
recollir electrodomèstics vells a
les deixalleries i mitjançant
prototipatge electrònic bàsic i
una mica d'enginy —expliquen—,
es poden arribar  a transformar
les deixalles en instruments i
autòmats musicals,  sense ne-
cessitat de ser un expert en en-
ginyeria o en música». Els seus
processos, juntament amb els
seus múltiples resultats, es po-
den veure a l'Espai Tònic de la
Bisbal.  | E. CAMPS

LUTHIERS DRAPAIRES
Espai Tònic, La Bisbal

d’Empordà. Carrer de ponent,
25� Del 27 de febrer al 14
de maig. De dilluns a divendres
d’11,30 a 13,30h i de 17 a 20h.
Dissabtes de 18 a 20h. 



L’obsessió per les andròmi-
nes mecàniques no ha de ser
llegida (només) com l’intent de
superar la «depressió tecnològi-
ca» característica de grups com
Gutaï sinó que ens trasllada,
com una brisa suau, a un uni-
vers on l’home i la màquina es
relacionen de manera horitzon-
tal. O, encara més: els «passat-
gers» no són diferents al tren,
al vaixell o a l’avió que ocupen
sinó que són, literalment,
«tren», «vaixell» i «avió». Chi-
kako Taketani (Kyoto, 1962 – Ri-
poll, 2013) és una artista im-
prescindible. | E. CAMPS

CHIKAKO TAKETANI
Casa de Cultura Les Ber-

nardes, Salt. Carrer Major, 172.
� Fins al 29 d’abril. De dilluns
a divendres de 9 a 13h i de 16 a
22h.    



La capacitat d’Antoni Mar-
quès per fer-nos pensar l’escul-
tura neix, paradoxalment, de la
seva «incapacitat per abastar-
la». I que ningú ho mal interpre-
ti: no l’abasta, senzillament, per-
què no existeix cap categoria
estètica que hi encaixi a la per-
fecció.. L’escultura «moderna»
(adjectiu ambivalent carregat
amb pólvora) és com la pintura
moderna i la resta de coses que,
durant un breu període de
temps, van gaudir dels privilegis
que atorga el fet de tenir un pe-
rímetre més o menys definit. La
resta, pura recursivitat a l'en-
torn de les formes i la seva rela-
ció amb l’espai.  | E. CAMPS

ANTONI MARQUÈS
Can Mario, Palafrugell. Pça

de Can Mario, 7.  � Del 23 de
gener al 22 de maig. Horaris:
www.fundaciovilacasas.com



L’exposició Art a Olot durant
la II República, 1931-1939 i el
llibre que porta el mateix nom
ofereixen unes vies d’aproxima-
ció a la societat de l’època a par-
tir de la producció estètica i de
determinades representacions
visuals i expressions culturals
que hi van tenir lloc, amb una
atenció especial al paper dels
republicanismes en la conforma-
ció i el desplegament de l’àmbit
artístic a la ciutat. L’exposició
també mostra els principals lli-
bres i opuscles publicats per au-
tors olotins o vinculats a la ciu-
tat durant el període republicà,
| E. CAMPS

ART A OLOT DURANT LA
II REPÚBLICA (1031-39)

Museu Comarcal de la Ga-
rrotxa, Olot.Hospici, 8.  �
Fins al 22 de maig.Diari de 10
a 13h. i de 17 a 20h. Festius
d’11 a 14h. i de 17 a 20h. 



Dues exposicions en una, tot
i que la jerarquia escollida a l’ho-
ra d’anunciar els noms implicats,
possiblement, no sigui la més
adient. És a dir: Fotollibres. Aquí
i ara, es presenta com una se-
lecció de vuit treballs editorials
de vuit autors que, en alguns
casos, també hi mostren peces
soltes a mode de «tast» del seu
treball, diguem-ne, exempt (en
el sentit de no enquadernat).
Amb tot, i aquesta seria la «se-
gona» exposició, el que dóna
sentit a la mostra és el laboriós
treball dels dissenyadors gràfics
(són els disset noms que figu-

ren, en lletra petita, a sota els
vuit actors principals) que han
singularitzat les diverses publi-
cacions. Deixant de banda els
casos on el fotògraf-artista tam-
bé ha participat activament en
el procés de realització editorial,
el què realment destaca d’a-
questa exposició és la col·lecció
de possibilitats gràfiques que
conté i, de manera anàloga, la
feina dels dissenyadors que hi
ha al darrera. 
Al final, és important no perdre
de vista l’interès d’una exposi-
ció que només corre el risc de
presentar-se com una col·lecció
de casos —case studies— que,
segons com es miri, pot traslla-
dar-nos al mateix territori on
proliferaven, fa un bon grapat
d’anys, els manuals d’estil amb
fons i figura: «vuit maneres de
fer un bon fotollibre» potser és
el títol subterrani que reverbera
amb més força que l’Hic et nunc
oficial.   | E. CAMPS

COL·LECTIVA
Bòlit, Centre d’Art Con-

temporani de Girona. Rambla
i Capella St Nicolau  � Del 12
de febrer al 24 d’abril.  De di-
marts a divendres de 10 a 14h
i de 16 a 18h. Dissabtes de 10
a 14h i de 16 a 20h. Festius de
10 a 14h.



COL·LECTIVA
Ca l’Anita, Roses. Plaça de Sant Pere,

1.  � Del 2 d’abril al 8 de maig. Diven-
dres de 17 a 20h. Caps de setmana i fes-
tius de 12 a 14h i de 17 a 20h.

«Una trentena d'artistes de diferents
disciplines (pintors, escultors, perfor-
mers, escriptors, ballarins, etc.) pre-
senten les seves creacions, que tenen
totes un mateix fil conductor: el con-

cepte de Refugiat, atesa la situació
d’emergència humanitària que viu
Europa des del passat estiu», expliquen
els responsables d’Empordoneses,
una iniciativa artístiva artística nascuda
el 2010. «Es per aquest motiu –sub-
ratllen– que el nom de la mostra és fu-
giRfugi, fent un joc de paraules amb el
verb fugir i el concepte de refugi. Em-
pordoneses pretén així promoure el de-
bat i sacsejar les consciències sobre un
fet de candent de l’actualitat».



EUDALD CAMPS

EL COL·LECTIU «EMPORDONESES» INAUGURA DEMÀ DISSABTE
(13H) UNA EXPOSICIÓ PROTAGONITZADA PELS REFUGIATS

Fugir i cercar refugi
Participants.
Mercè Cuartie-

lla, Mònica Grygier,
Fiona Morrison,

Clara Gassiot, Car-
me Sanglas, Tura
Sanz Sanglas, Ra-
mon Fort, Núria

Surribas, Joan  Ca-
sellas, Esther Julià,
Mònica Quintana,
Yvonne Heinnert,
Ron de la Fuente,
Ester Marcos, Lluís
Bosch, Elisa Casa-
noves, Narcis Co-
derch, Montse

Cufí, Jordi Casals,
David Ruiz, Àngel
Burgas, Mònica

Soler Ranzani, Jo-
sep Pérez, Isabel
Guzmán, Cristina
Vilà i Jacint Casa-

demont.



creació de mons possibles (que vol dir
imaginables) fidel, salvant les distàn-
cies, a una tradició utòpica que forma
part del nostre imaginari mental. L’Ar-
càdia clàssica, el món de les idees
platònic, La Ciutat del Solde Campa-
nella, la Nova Atlàntida de Bacon, La
Ciutat de Déude San Agustí, l’Edèn bí-
blic, el Jardí de El Bosco, entre molts al-
tres, són paradisos artificials fruit d’un
somni narcòtic com el que va immor-
talitzar 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 mitjan-
çant una excusa compartida:  veure de
costat objectes ideats per artistes com
Josep Guinovart, Albert Ràfols-Casa-
mada, Xavier Medina Campeny o Joa-
quim Chancho, entre molts d'altres, fa
que la visita a l’espai de Banyoles sigui
perfectament recomanable.
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