bonastruc ça Porta evolucionat a
sesportes», ha explicat l’historiador.
Malgrat que algunes d’aquestes
famílies aporten documentació
que els acredita com a descendents del cèlebre cabalista gironí,
la diﬁcultat de certiﬁcar l’autenticitat d’un18
llinatge
tan antic
porta els
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2016

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

Marc Francesc PÁGINAS:
s’explica davant
jueves
al barri antic de Girona.
44 el plànol que situa quatre famílies
O.J.D.:
5517

980
€ i amb les atribucions després
E.G.M.:
historiadors aTARIFA:
curar-se en
salut
de 34000
també historiadors Lídia donat i
parlar d’«indicis». Molta gent té in- tantes diàspores i tants segles.
Xavier Marcó.
ÁREA:
448
CM²
40%
SECCIÓN:
CULTURA
terès a dir que pertany a un tan noMarc Francesc ha dut a terme la
el resultat és l’exposició Llegat:
ble llinatge i cal anar amb cura recerca conjuntament amb els Paisatge humà dels calls, inaugu-

Les escultures mòbils de bambú del francès
Laurent Martin obren l'estiu a Can Màrio
ACN

 La Fundació Vila Casas

mostra també a Palafrugell
els treballs de tres artistes
joves del taller BDN
PALAFRUGELL | ACN/DdG

Laurent Martin és un artista
francès resident a l'empordà que
porta deu anys a la recerca de
l'essència del bambú, un material
que segons diu és «extraordinari»
per les propietats i que va «enamorar-lo» ﬁns al punt que va
canviar la seva vida personal i
professional. era director artístic de
publicitat.
És la matèria prima de les seves
obres, escultures mòbils que elabora en un procés que va des de la
selecció del bambú verd passant
per la manipulació, secat i moldejat. Cada canya té la seva personalitat, aﬁrma, i per això el que
fa és establir un diàleg amb cada
peça on l'equilibri i el moviment
són elements clau.

Laurent Martin, amb els seus bambús, a la Fundació Vila Casas de Palafrugell.

La culminació d'aquests deu
anys de treball es poden veure a la
sala principal de Can Mario de Palafrugell obrint la programació

d'estiu. el museu també acull una
exposició amb treballs de tres artistes joves del taller bdn i l'obra
audiovisual de l’artista narcís san-

tamaria titulada Les pieds dans le
plat. es podran visitar ﬁns al 27 de
novembre.
Sur les chemins du bambou és el

monumental que també tenen
aquestes localitats, i que «queda
ben representat en aquesta exposició a través de fotograﬁes i vídeos».
així mateix s’ha aconseguit resseguir l’evolució d’alguns cognoms,
en altres casos se’n perd el rastre i
s’esfumen en el pou de la història.
títol de la mostra d'escultures mòbils de Laurent Martin, conegut
com a «Lo».
ell assegura que la seva intenció
no era convertir-se en artista i que
la primera vegada que va entrar en
contacte amb el bambú –volia dissenyar un restaurant de sushi–
se'n va «enamorar».
«És la planta més soﬁsticada a
estructuralment i amb un comportament gairebé animal», diu.
L'exposició, instal·lada a la sala
principal, comença amb The family, una selecció de canyes de
bambú on s’evoca el paisatge selvàtic. És un bosc per on el visitant
es pot passejar per endinsar-se a
un univers on l’espai, el moviment, la llum i l’energia tenen un
paper molt important.
un altre aspecte que fascina
l'artista és que el bambú, en no tenir arrels profundes, busca sempre
l’equilibri amb la natura. i això, segons Martin, és també essencial en
la seva obra.
de fet, aﬁrma que treballar amb
el bambú li ha permès trobar també el seu equilibri personal, quan
fa deu anys va decidir deixar la feina de director artístic de publicitat i vendre la casa per viatjar per
Àsia i buscar l'«essència» d'aquest
material.

