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Cultura i Espectacles

Joan Brossa, Rodin, Joan
Ponç, Andy Warhol, Fran-
cesc Torres, Susan Meise-
las i Picasso, són alguns
dels noms propis que pro-
tagonitzaran l’estrena de
la temporada d’exposi-
cions temporals a Barcelo-
na. També es podran veu-
re mostres sobre la com-

petició a l’antiga Grècia,
sobre el canvi climàtic i so-
bre l’influx de l’art de Me-
sopotàmia en molts artis-
tes del segle XX. Serà un
inici de temporada divers,
amb propostes heterogè-
nies, i arrencarà ben aviat.

El 20 de setembre, per
exemple, s’obrirà una de
les exposicions més ajor-
nades dels últims anys, la
monografia de Joan Bros-

sa, Poesia Brossa, al Mac-
ba, que explorarà les claus
del llenguatge poètic bros-
sià que es va manifestar a
través de la plàstica, els lli-
bres, el teatre, el cinema,
la música i les arts de l’ac-
ció. Comissariada per l’ar-
tista Pedro G. Romero i
Teresa Grandas, la mostra
col·locarà el focus de ma-
nera especial en la perfor-
mativitat de l’obra bros-

siana, amb sales on tin-
dran lloc accions.

Un altre nom propi rela-
cionat amb Brossa per ha-
ver format part tots dos
del grup Dau al Set és
Joan Ponç, que a partir
del 6 d’octubre protagonit-
za una exposició a La Pe-
drera, comissariada per la
crítica d’art d’El Punt Avui
Pilar Parcerisas. La mos-
tra, amb la intenció de do-

nar una nova interpreta-
ció antològica, repassarà
tota la trajectòria del pin-
tor posant l’accent en el fet
que Ponç és un dels crea-
dors més personals de
l’època.

A CaixaForum el 14 de
setembre arriba una de les
exposicions més destaca-
des de l’inici de tempora-
da, Andy Warhol i l’art
mecànic, que coproduïda

amb el Museu Picasso de
Màlaga oferirà un recorre-
gut retrospectiu del mem-
bre més representatiu del
pop art americà. Un altre
gran de la història de l’art,
l’escultor francès Augus-
te Rodin, protagonitzarà
l’exposició de tardor a la
seu barcelonina de la Fun-
dació Mapfre, que amb un
centenar d’escultures i
prop de quaranta dibui-

Warhol ‘vs.’ Dau al Set
La tardor expositiva a Barcelona ve farcida de noms propis, entre ells Brossa,
Ponç, Rodin, Picasso, Ramon Pichot, Francesc Torres i Susan Meiselas

Montse Frisach
BARCELONA

Avançament de l’inici de la temporada d’exposicions temporals
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Joan Ponç, un artista
per reivindicar

L’APUNT algun exemple d’un artista que també es va inspirar
en ‘La metamorfosi’ de Kafka i les ‘Devoraciones’ de
Luis Goytisolo. Eclipsat per altres grans noms del
grup Dau al Set, Ponç va ser, tanmateix, el que va
restar més fidel a la seva estètica. ‘Diàbolo’, un nom
pertinent que copsa el costat grotesc i inquietant
de l’artista, es podrà veure fins al 4 de febrer.Valèria Gaillard

Entre l’àmplia oferta de la nova temporada expositiva
de Barcelona n’hi ha una que val la pena destacar: la
dedicada a Joan Ponç que es podrà veure a La Pedrera
a partir del 6 d’octubre. Seus són alguns dels dibuixos
sobre el personatge del Quixot més hipnòtics que
s’han fet mai, uns gravats que fins no fa gaire es troba-
ven a la galeria de l’Odile Oms a Ceret, això per citar

xos, girarà al voltant d’una
de les grans obres de l’ar-
tista, La porta de l’infern,
inspirada per la Divina
Comèdia de Dante i Les
flors del mal de Baudelai-
re. Es veurà a partir de l’11
d’octubre.

El Museu Picasso ha op-
tat per obrir simultània-
ment el 26 d’octubre qua-
tre exposicions: 1917. Pi-
casso a Barcelona; una
mostra sobre l’estada
d’Arthur Cravan a la ciu-
tat; una exposició sobre el
gust pel gravat del mateix
Picasso i els seus fami-
liars artistes, Fín, Vilató
i Xavier; i una mostra de
les fotografies de Lucien
Clergue de Picasso, com-
prades pel museu.

Seguint la seva línia
dels últims temps de recu-
perar artistes catalans poc
estudiats, el MNAC oferirà
a partir del 28 de setembre

una monogràfica de Ra-
mon Pichot (1871-
1925), membre de la Colla
del Safrà, amb Joaquim
Mir i Isidre Nonell, habi-
tual dels Quatre Gats i
amic de Picasso i relacio-
nat amb Cadaqués. Al
MNAC l’artista Francesc
Torres està treballant per
construir un relat sobre la
fragmentació, la censura o
la destrucció d’obres d’art,
a partir de la col·lecció per-
manent del museu. Pre-
sentarà el resultat
d’aquesta recerca a la
mostra La caixa entròpi-
ca. El museu d’objectes
perduts, a partir del 19
d’octubre. De manera gai-
rebé simultània, Torres
exposarà a l’Arts Santa
Mònica una videoinstal·la-
ció a partir del material fíl-
mic inèdit del brigadista
Harry Randall, confronta-
da al treball pictòric de

Santiago Ydáñez.
El Macba portarà a Bar-

celona a partir del 9 de no-
vembre la primera gran
retrospectiva de l’artista
Rosemarie Castoro, una
representant del concep-
tual i el minimalisme als
Estats Units. A la Funda-
ció Tàpies es veurà a partir
de l’11 d’octubre una ex-
posició de Susan Meise-
las que remarca la visió
crítica de la fotoperiodista
nord-americana. Un altre
nom propi de pes en l’art
contemporani actual és
l’artista brasiler Ernesto
Neto, que està realitzant
una intervenció específica
per a la Fundació Bluepro-
ject, que s’obrirà a princi-
pis de novembre.

La Fundació Vila Casas
exposarà a l’Espai Volart,
a partir del 5 d’octubre,
una retrospectiva de la
pintora Lita Cabellut,

una dels artistes actuals
més cotitzats de l’Estat es-
panyol. Al Museu Can Fra-
mis, en canvi, es veurà una
mostra de Jordi Díaz Ala-
mà, últim guanyador del
premi de pintura de la
Fundació Vila Casas.

Mostres temàtiques
Pel que fa a les exposicions
temàtiques, a CaixaFo-
rum es podrà veure a par-
tir del 23 de novembre
Agón! La competició a
l’antiga Grècia, la segona
mostra fruit de l’acord en-
tre la Fundació La Caixa i
el British Museum. La pe-
ça més emblemàtica de
l’exposició seran les escul-
tures i el fragment del fris
del Mausoleu d’Halicar-
nàs, una de les set merave-
lles del món antic.

L’influx de les arts de
Mesopotàmia en molts ar-
tistes del segle XX, com

ara Henry Moore, Alberto
Giacometti i Joan Miró, es
veurà en l’exposició Su-
mer i el paradigma mo-
dern, a la Fundació Miró,
a partir del 28 d’octubre. I
al CCCB es podrà veure a
partir del 24 d’octubre
Després de la fi del món,
una reflexió des de dife-
rents disciplines, de l’art a
la ciència, sobre l’impacte
de la intervenció radical
de l’home en els sistemes
naturals.

Per la seva banda, la
Fundació Suñol mostrarà
la influència del galerista
Fernando Vijande en
l’art i col·leccionisme a
l’Estat espanyol, a partir
del 27 de setembre. A la
Fundació Foto Colectania
es revisarà la història de
les portades de discos
realitzades per destacats
artistes i fotògrafs, amb
col·laboracions com la de

Madonna i Herb Ritts, Wi-
lliam Klein i Serge Gains-
bourg, o Annie Leibovitz i
Cindy Lauper. A partir del
22 de novembre. Més foto-
grafia. A l’Arts Santa Mò-
nica es desplegarà el 17
d’octubre una selecció de
les adquisicions de foto-
grafia contemporània i
de nous talents que la Ge-
neralitat ha comprat des
del 2015.

A la Virreina Centre de
la Imatge es veuran dues
exposicions al novembre:
la que recull el projecte fo-
togràfic sencer de Patrick
Faigembaun sobre Bar-
celona vista des del Besòs,
així com un gran projecte
de revisió i anàlisi sobre la
Revolució Russa. D’altra
banda, al Museu del Dis-
seny, a partir del 14 de de-
sembre, es farà una expo-
sició de mobiliari de l’ar-
quitecte Adolf Loos. ■

Serigrafia de Marilyn d’Andy Warhol. Al costat, ‘Escanyapobres’,
de Joan Brossa, i ‘La mosca’, de Joan Ponç. Just a sota, l’esquerda
del Larsen a l’Antàrtida, dins de la mostra al CCCB. A la dreta,
màscara d’un rebel a Nicaragua, en una foto de Susan Meiselas
■ ANDY WARHOL FOUNDATION / FUNDACIÓ JOAN BROSSA / COL·LECCIÓ JOSEP

SUÑOL / NASA/JOHN SONNTAG / SUSAN MEISELAS/MAGNUM PHOTOS/VEGAP, 2017
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