
Sembla com si fos un ahir llunyà
però l’obra de Josep Niebla (Tetu-
an, 1945) ens recorda que abans de
la crisi de la depredació financera
la convulsió es va dir Iraq. Després
de l’atac terrorista contra les Tor-
res Bessones de Nova York, l’espi-
ral bèl·lica va posicionar el món a
favor de la intervenció liderada
per Bush i Blair o en contra de l’a-
gressió capitalista al dictador Sad-
dam Hussein. Impossible abstenir-
se. L’exposició que acull l’espai Ao
del centre d’art contemporani Can
Framis, al Poble Nou barceloní,
mostra el compromís de l’artista
amb una trentena d’obres que cer-
quen en el material de consum rà-
pid i fungible de les portades de la
premsa l’essència de les tragèdies
que relaten.

És fresca en la memòria la cro-
nologia dels fets que van significar
una dantesca porta d’entrada al se-
gle XXI: atemptats a Nova York, res-
posta instantània contra l’Afga-
nistan, tambors de guerra contra
Iraq, el numeret de la falsa de-
mostració de les armes de des-
trucció massiva, la infame foto del
trio de les Açores,  l’atac contra Iraq,
les massives protestes arreu del
planeta, les acusacions de muntar
la invasió per expropiar el petroli
i la caiguda de Saddam. A partir
dels titulars de la premsa nacional
i internacional (des del Diari de Gi-
rona fins a capçaleres espanyoles,
franceses i angleses), Josep Niebla
fa un treball pictòric acurat en
què, prenent com a base la còpia
subjectiva d’allò imprès al paper
(textos, destacats, acudits gràfics,
fotografies...), adopta una postura
crítica ressaltant els conceptes que
transcendeixen la notícia i la in-
sereixen en el context de tragèdies
universals de la condició humana.

América atacada (2003), Miles
de estudiantes (2005), Bush, etcétera
són obres que permeten a Niebla
situar la mirada creativa fora de la

immediatesa i delatar la injustícia
social que causa la mala praxi po-
lítica. Quadres realitzats amb tèc-
nica mixta, principalment en la
darrera dècada, en què l’ús del ne-
gre de la tinta d’impremta crea un

clima tenebrista només contras-tat
per les comptades vegades en què
tot aquest daltabaix moral es re-
verteix gràcies a glopades d’espe-
rança com les multitudinàries ma-
nifestacions que van alçar-se con-
tra la guerra. En aquest cas, Niebla
busca en la paleta els colors més
vius i festívols.

Dilatar els límits de la percepció
ignora la indiferència i demana de
l’espectador una aproximació
emocional amb la relectura d’uns
fets alhora tan recents com colpi-
dors. Estereotips periodístics com
el nen que plora per l’horror de la
guerra mostrat en una fotografia de
gran format a la portada són ac-

centuats –i nogensmenys blas-
mats– per l’artista, que en el joc en-
tre nitidesa i difuminat estableix les
categories estètiques adients per
mostrar les seves cartes al públic.

«Niebla dilata els límits de la per-
cepció alliberant la portada d’un
diari de qualsevol de la seva fun-
cionalitat estricta i posant, d’a-
questa manera, el seu drama cir-
cumstancial a l’alçada del conflic-
te perenne contingut en tota tra-
gèdia humana», escriu el crític
Eudald Camps en el catàleg de la
mostra de Can Framis. Paraules
que defineixen el nivell de com-
promís ètic d’un creador de raça
aliè a rutines i inèrcies.
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Els alumnes de l’Escola d’Art i Disseny del Berguedà protagonitzen la inter-
venció de tall expositiu que es pot veure durant quatre dies a l’interior de
l’església vella de Gironella, localitat on té la seu el centre acadèmic. El pro-
jecte que té el títol La llum és un treball de cooperació entre els estudiants
de segon curs de fotografia artística i els seus companys d’arquitectura efí-
mera, autors aquests darrers del disseny de la mostra. Carla Font, Gerard Ber-
naus, Jordi Bertran, Laia Díaz, Òscar Antolín i Sergi Rojas són els autors de les
imatges, que cerquen el joc lumínic que es genera en diferents entorns quoti-
dians, com ara un paisatge nocturn que rep la llum de la presó de Lledoners
(Bages). Per la seva banda, Joan Serra, Montse Morreres, Pere Lleonart, An-
dreu Cortés i Alba Gutiérrez s’han fet càrrec del disseny de l’espai expositiu a
l’interior del temple romànic, amb uns plafons de fusta reciclats que tracen
una orografia artificial. L’exposició, a més, també inclou projeccions noctur-
nes a la façana de vidre de l’església. | REDACCIÓ

LA LLUM
Església vella. Plaça de la Vila, s/n. Gironella. � Dies 13, 14, 20 i 21

de gener. Obert de 19 a 21 h. Entrada lliure. Inauguració: avui, a les 19 h.


El manresà Josep Morral ocupa a
partir d’avui l’espai d’exhibició del
Cercle Artístic amb una sèrie de vint-
i-quatre pintures acríliques que re-
meten a la fascinació que sent per la
natura. Somnis de les flors és el títol
d’una mostra que recrea sobre la tela
els dubtes i les incerteses amb que
Morral se sap condicionat com a és-
ser humà, una circumstància, però,
que alhora és motiu de gaudi de la
bellesa instantània i d’allò que d’efí-
mer té l’existència. L’exposició s’i-
naugura aquest vespre. | REDACCIÓ

JOSEP MORRAL
Espai d’Art El Cercle. c. Barreras,

1. Manresa. � Del 13 de gener al
4 de febrer. De dilluns a dissabte,
de 18 a 20.30 h. Entrada lliure. Inau-
guració: avui, a les 20 h. 



Turquia mostra el rostre de la seva modernitat en una exposició d’art con-
temporani que obre portes avui al CaixaFòrum comissariada per la crítica d’art
Zeynep Yasa Yaman i organitzada per l’Obra Social la Caixa en col·laboració
amb el Banc Central de la República de Turquia. El projecte porta fins a Barce-
lona l’obra de divuit creadors cabdals del segle XX, des d’Erol Akyavas (1932-
1999) fins a Osman Dinç (1948), passant per artistes de la talla de Halil Ak-
deniz (1944), de qui en la fotografia que encapçala aquestes línees s’ense-
nya l’obra Civilitzacions d’Anatòlia (1989). L’antologia inclou peces, bàsica-
ment, dels anys 80 i 90, en que es palesa la influència de la trobada que els
artistes turcs van realitzar amb els moviments europeus de la segona meitat
del segle XX. Modernitat i tradició són les dues cares d’una mateixa moneda
en una exposició que posa de manifest l’assumpció entre els creadors turcs
del debat sobre l’expressió del llegat cultural otomà i islàmic. | REDACCIÓ

ART CONTEMPORANI DE TURQUIA
CaixaFòrum. Avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8. Barcelona.

� Del 13 de gener al 4 de març. De dilluns a divendres, de 10 a 20 h; dis-
sabte i diumenge, de 10 a 21 h. Entrada lliure. www.lacaixa.es/obrasocial



El Museu Can Framis de la Fundació Vila
Casas exposa el treball de crítica social de
Josep Niebla centrat en la invasió de l’Iraq



Niebla reprodueix retalls de
premsa per remarcar les idees
essencials subjacents en els
titulars de consum ràpid

L’artista mostra el seu rostre
més compromès amb una
mostra que reflexiona sobre
el dolor que causa la política

Les tragèdies
de cada dia
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Museu Can Framis. c. Roc Boronat, 116-
126. Barcelona. Dies: fins al 12 de febrer. De
dimarts a dissabte, d’11 a 18 h; diumenge, d’11
a 14 h. Preu: 2 euros. Consultar descomptes
al web www.fundaciovilacasas.com.  

Dilatar els límits de la percepció

JOSEP NIEBLA

TRES OBRES DE JOSEP NIEBLA que s’exposen al
Museu Can Framis de la Fundació Vila Casas de
Barcelona Concert (2005). Tècnica mixta, 72 x 93 cm.
Reproducció de la imatge apareguda a El Periódico de
Catalunya d’un concert de música organitzat per
protestar contra la guerra Libération (2003). Tècnica
mixta, 72 x 93 cm. La pintura es fa ressò de les
informacions que avisaven de la imminència de l’atac.

Miles de estudiantes (2005). Tècnica mixta, 72 x 93
cm. Detall de les pancartes d’uns manifestants, en una
fotografia apareguda a El Periódico de Catalunya
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