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SEBI SUBIRÓS
Espai Tònic, La Bisbal

d’Empordà. Carrer de ponent,
25 � Del 8 d’octubre al 17 de
desembre. De dilluns a diven-
dres d’11,30 a 13,30h i de 17 a
20h. Dissabtes de 17 a 20h.

�

El Marido de la Mujer Barbuda
–expliquen els responsables de
l’Espai Tònic– és «un giny d’hu-
mor, una posada en escena deli-
rant i conscient dels diferents
objectes que estimem envolta-
ven a aquesta mítica i imaginaria
parella de finals de 1800 i princi-
pis del 1900». El més destaca-
ble, en qualsevol cas, és que
Subirós «demostra, cop més, ser
posseïdor d’una fina inventiva,
que qüestiona la nostra mirada
quotidiana […] Cada objecte,
imatge i gravat que en ell entra i
s’hi crea, té la possibilitat de sor-
tir-ne formant part d’una simfo-
nia plena de poesia».  | E. CAMPS

RAMON DACHS
Palau Solterra, Torroella

de Montgrí. Carrer de l’Esglé-
sia, 10.  � De l’11de juny al
27 de novembre. Dissabtes
d’11 a 14h. i de 16,30 a 20,30h.
Diumenges d’11 a 14h.
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Què tenen en comú les foto-
grafies que Ramon Dachs ha re-
alitzat a partir dels paisatges
antàrtics i d’un conegut edifici
de Barcelona?  Doncs que po-
den interpel·lar-nos a recer de
les dues grans famílies de «si-
lenci» que, a nivell formal, exis-
teixen, és a dir, l’horitzontal i la
vertical. El mestre de la paraula
(poeta) també ho és de la imat-
ge. Això ho sabem perquè la vi-
talitat de la Fundació Vila-Casas
ho fa visible. Sigui com sigui,
resta celebrar l’existència de
quelcom tan encomiable com
Palau Solterra, un lloc on la foto-
grafia escenifica la seva al·lite-
ració de significats. | E. CAMPS

CLARA OLIVERAS
Centre Cultural la Mercè

de Girona. Pujada de la Mercè,
12.  � Del 8 de novembre al
16 de desembre.  De dilluns a
divendres de 9 a 14h. i de 16 a
21h. Festius tancat.

�

Artur Heras és un dels crea-
dors plàstics més singulars del
panorama artístic europeu de
les últimes dècades. La seua
contribució a la modernitat ico-
nogràfica ha sigut determinant
a través del diàleg constant que
ha mantingut amb la història de
l'art i amb determinades fites li-
teràries i culturals. La seva reno-
vació formal dels anys seixanta,
al costat d'altres noms fona-
mentals en el panorama artístic
vinculat a la «crònica de la reali-
tat», va permetre que tota una
generació obrís els ulls a una re-
alitat plural i heterodoxa, supe-
rant les dificultats que obstacu-
litzaven l'activitat creativa en
aquella època.    | E. CAMPS

Si és veritat, com afirma Paul
Virilio, que som víctimes de la ti-
rania de la velocitat, aleshores
també deu ser veritat que el de-
sig d’aturar-nos és un acte de
resistència que té molt a veure,
per exemple, amb la pràctica
d’una disciplina com ara la cerà-
mica. En aquest sentit, l’exposi-
ció de Clara Oliveras és una ini-
ciativa que «parla de la rapidesa
amb la que es mou la societat
actual. Arribar a tot abans que
tothom. Rendir culte a la veloci-
tat –conclou l’artista– en una cur-
sa per no anar enlloc, un antifu-
turisme». La mostra forma part
de la Beca de Creació en Cerà-
mica de l'EMA. | E. CAMPS

ARTUR HERAS
Espai d’Art Àcentmètres-

ducentredumonde,  Perpin-
yà. Avda. de la Grande Bretag-
ne, 3.  � Fins al 5 de febrer.
Tots els dies de 15 a 19h. 

�

Es faria difícil parlar d'Oteiza
o de Julio González sense pen-
sar el ferro, de Dan Flavin sense
tenir en compte la importància
dels fluorescents i dels neons o,
per exemple, de Joseph Beuys
sense considerar la seva relació
amb els materials orgànics; de
la mateixa manera, l'aventura
plàstica de Lo està indestriable-
ment lligada a la utilització de la
canya de bambú per diverses
raons. En primer lloc, i flirtejant
amb certs aspectes propis de
l’art povera, la canya esdevé el
material humil que li permet alli-
berar la seva subjectivitat sen-
se haver de retre comptes a cap
tradició artística anterior, com
ara la del ferro o la de la pedra.
La canya, de la mateixa manera

que els materials «recol·lec-
tats», posseeix la dignitat in-
apel·lable de tot allò que exis-
teix amb humilitat. Però, a més,
la curiosa morfologia de la ca-
nya li permet un segon allibera-
ment: es tracta de la seva ducti-
litat, del seu caràcter esfèric, de
l'espai buit que conté, de la dis-
tància regular entre els nusos
de la seva tija. L'escultura realit-
zada en canya esdevé, d'aques-
ta manera, construcció paramu-
sical i paranatural, síntesi entre
natura i cultura, principi del des-
envolupament d'una imaginació
material (però també formal i fi-
gurativa) que té un caràcter es-
sencialment poètic. I és que, en
darrera instància, l'artista no im-
posa res, no maltracta els mate-
rials, sinó tot el contrari, deixa
que ells mateixos dictin els
seus propis ritmes, en cerca els
espais que contenen, els dispo-
sa en el buit, els situa en l'espai
de la creació.   | E. CAMPS

LAURENT MARTIN «LO»
Can Mario, Palafrugell. Pça

de Can Mario, 7.  � Del 18 de
juny al 25 de novembre. H:
www.fundaciovilacasas.com

�

LO

BÒLIT  �LA RESIDÈNCIA D’ARTISTES COM ILARIA CUCCAGNA ÉS UNA DE LES ACTIVITATS
MÉS INTERESSANTS PORTADES A TERME PEL CENTRE D’ART CONTEMPORANI DE GIRONA

ILLARIA CUCCAGNA
Bòlit, Centre d’Art Contemporani

de Girona. CC La Mercè � Residència
octubre i novembre de 2016. Informa-
ció dels projectes a www.bolit.cat

Tot i ser la seva cara visible (i vulne-
rable als embats de l’opinió pública),
les exposicions només representen
un apartat més entre les nombroses ac-
tivitats i iniciatives que tenen el seu ori-
gen en el Centre d’Art Contemporani.
De fet, i assumint el risc d’exagerar-ho
una mica, les exposicions vindrien a ser
l’epíleg parcial i sorollós d’un treball
molt més discret i dilatat en el temps
que solament podrem valorar, amb jus-
tícia, si disposem de certa perspectiva
històrica. Ens referim, és clar, als tallers
educatius i als cicles formatius; a l’in-
gent esforç arxivístic i documental; a l’a-
padrinament d’iniciatives «externes»
i a les presentacions; a les itineràncies
i col·laboracions... I, per sobre de tot,
als intercanvis i residències artísti-
ques que, de manera regular, ens aju-
den a redescobrir Girona a través de la
mirada d’un creador forà.  En aquest

sentit, el balanç d’enguany és clara-
ment positiu: residents com la mexi-
cana  Amanda Gutiérrez (responsable,
fins ara, del projecte més interessant),
Arkadi Lavoie Lachapelle (canadenca
provinent de La Chambre Blanche
del Quebec), Alex Hagen (massa im-
mers en la tediosa sintaxi del vídeo
mapping) o, finalment, la italiana Ila-
ria Cuccagna, han assajat discursos i re-
lats diferents als que emanen de l’ofi-
cialitat centrant-se en un ecosistema
humà i urbà tan fascinant com con-
tradictori. I és que, en darrera instàn-
cia, el fil conductor de la majoria de tre-
balls realitzats en residència ha estat la
reconstrucció de la memòria col·lec-
tiva a partir de la suma de memòries in-
dividuals o, si ho preferim, la configu-
ració d’un relat històric general servint-
se de testimonis presents. 

Que «tota història és història con-
temporània» ho va certificar amb es-
creix Benedetto Croce, és a dir, que
l’historiador (en el nostre cas l’artista)
no pot sostreure’s del seu propi context
ni de les seves pròpies singularitats. No
es tracta de cap modalitat de relativis-
me ingenu sinó d’afirmar la naturale-

sa orgànica de la memòria en un sen-
tit com el que li va donar, per exemple,
Edward H. Carr: «L’historiador seriós
–afirmava el pragmàtic pensador bri-
tànic– és aquell que reconeix el caràcter
històricament condicionat de tots els
valors, i no qui reclama pels seus pro-
pis valors una objectivitat més enllà de
l’abast de la història. Les nostres con-
viccions i els punts de referència usats
en els nostres judicis són part de la his-
tòria, i són tan susceptibles d’investi-
gació històrica com qualsevol altre
aspecte de la condició humana». 

No haurien de sorprendre’ns mas-
sa, per tant, els resultats i les conclu-
sions (provisionals) a les que ha arri-
bat Ilaria Cuccagna després de passar
tot un mes espigolant les opinions
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EUDALD CAMPS

Perfil biogràfic  
Ilaria Cuccag-

na (Cesena,
1981) va estu-
diar escultura i

fotografia a l'A-
cadèmia de Be-
lles Arts d'Urbi-
no i a la Univer-
sitat Politècnica
de València. Des
del 2008, col·la-
bora amb tallers
de fosa artística
a Itàlia, Anglate-

rra i Suïssa. La
seva residència
a Girona és fruit

de l'intercanvi
amb el projecte

Rad'Art, Asso-
ciazione Artéco

(Itàlia).
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