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9 DIVENDRES, 14 DE DESEMBRE DE 20188

JAVIER GARCÉS
Amics del Museu d’Art de

Girona. Carrer Ciutadans, 18 H

Del 7 de desembre al 4 de ge-
ner. De dilluns a divendres de
16.30 a 20h. Festius tancat. 


ANZO & SOUCHAUD 

Espai d’Art Àcentmètresdu-
centredumonde,  Perpinyà.
Avda. de la Grande Bretagne, 3.H
Del 10 d’octubre al 20 de de  s-
embre. Cada dia de 14 a 18 h. Fes-
tius obert.



Doble exposició de signe ben di-
vers al «centre del món». En primer
lloc, tenim a qui ha estat considerat
com un dels introductors del Pop Art
a l’Estat Espanyol: José Iranzo, cone-
gut artísticament com Anzo (1931-
2006), participa a les noves tendèn-
cies figuratives que s'inicien en la dè-
cada dels seixanta amb accent crític i
social, entre d'altres, el moviment Es-
tampa Popular de València, per seguir
més tard el seu propi camí artístic. En
segon lloc, Pierre Souchaud: nascut el
1938, viu i treballa a Lió des de 1996. A
banda de la seva activitat actual com a
pintor, destaca la seva tasca com a crí-
tic i teòric de l’art. En qualsevol cas, la
seva obra és epidèrmica i marcada-
ment formalista.   E. CAMPS

JO MILNE
Centre Cultural la Mercè,

Girona. Pujada de la Mercè, 12.
H Fins el 19 de desembre. De di-
lluns a divendres de 9 a 14 h i de
16 a 21 h. Festius tancat.



La producció plàstica de l’artista
Jo Milne (Edimburg, 1966) es con-
creta en la visualització de les pro-
postes cosmològiques relacionades
amb la teoria de les cordes i la con-
següent possibilitat de visualitzar
allò que no veiem. En aquest exerci-
ci especulatiu, Milne projecta tot un
univers de cossos translúcids que
leviten impulsats per la força centrí-
fuga del cosmos i a través dels
quals investiga amb les ressonàn-
cies, la música i les estructures de
repetició; l’anàlisi dels fractals, de la
teoria del caos i de la teoria de cor-
des (que ens parlen de la possibili-
tat d’un univers construït en 11, 16 o
26 dimensions), esdevenen la prin-
cipal font d’inspiració de la seva
obra.  E. CAMPS

Joan Paradís (Figueres, 1941) és
un artista inexplicablement se-
cret. Amb només 21 anys va expo-
sar al Museu de l’Empordà, on en-
cara es conserva «La vetlla de la
monja», una pintura fundacional
que segueix reverberant amb for-
ça (es pot veure a la col·lecció
permanent). Viu i treballa a la
mateixa ciutat on va néixer.
Sigui com sigui, la manca de
grans exposicions monogràfiques
i la seva absència en els principals
circuits galerístics ha convertit
Paradís en una mena de mite vi-
vent. Ha hagut d’esperar a l’arri-
bada del nou mil·lenni per co-

mençar a «renéixer» en compta-
des exposicions col·lectives, com
la que va protagonitzar el 2011 a
l’Espai Cultural de la Ciutadella de
Roses amb el seu amic Miquel Du-
ran: la mostra era el resultat de
set mesos de treball a quatre
mans realitzat en un local habili-
tat com a estudi al desaparegut
cafè Astoria de Figueres. Es trac-
tava de 10 teles (195 x 136 cm.)
que sorprenien pel seu inusual in-
terès plàstic i per la coherència,
malgrat la duplicitat d’intel·ligèn-
cies implicades, que mostraven.
L’exposició que es podrà veure a
la galeria Lola Ventós de Figueres
és, en paraules d’Alfons Romero,
«una prova irrefutable que Joan
Paradís no ha deixat mai l’art, que
no ha declinat la producció apar-
tat dels circuits de les galeries.
Que no ha entès la pintura, estric-
tament com una mercaderia».
Doncs això: una de les cites inelu-
dibles amb l’art des d’ara i fins a
finals d’any.   E. CAMPS

PARADÍS I PUIG
Galeria d’Art Lola Ventós,

Figueres. Calçada dels Monjos,
25 H Del 3 novembre al 31 de
desembre. Dilluns i dimarts de
18 a 20 h. Dimecres d’11 a 13 h i
de 18 a 20 h. Divendres i dissab-
tes d’11 a 13 h i de 18 a 20 h.
Festius tancat.  



Mela Muter (1876-1967), polone-
sa d’origen i establerta a París des
del 1901, va esdevenir una de les
pintores més reconegudes durant
la primera meitat del segle XX. La
mostra, la més complerta d’aques-
ta artista polonesa presentada a
Catalunya fins ara, explora la rela-
ció de l’artista i d’alguns del pintors
polonesos establerts a París durant
la primera meitat del segle XX amb
Catalunya i en subratlla la seva re-
lació amb l’art català del moment.
L’exposició, impulsada pel Museu
d’Art de Girona, ha comptat amb
un comissariat compartit de les
historiadores de l’art Glòria Bosch i
Susanna Portell i el doctor en his-
toria de l’art polonès Artur Tani-
kowski.  E. CAMPS

MELA MUTER
Museu d’Art de Girona.

Pujada de la Catedral, 12 H Del
24 de novembre al 23 d’abril.
Diari de 10 a 19h. Diumenges i
festius de 10 a 14h.



MANEL GRÀVALOS

GARCÉS

MELA MUTER

E. CAMPS

ANZO

El dibuix —que ell treballa en
grans formats—, la pintura o l’es-
cultura de Javier Garcés (Saragos-
sa, 1959) impliquen un procés de
coneixement que s’explica en ter-
mes de duració. La lentitud en l’e-
xecució de les seves obres, junta-
ment a les llargues jornades d’ob-
servació que destil·la, porten as-
sociada una maduració sensible
que, gràcies a la manca —o a la
presència subsidiària— de pròtesis
metafísiques i prejudicis teòrics,
desemboquen en aquella anhela-
da experiència perceptiva originà-
ria que ens reconcilia amb el con-
junt de fenòmens visibles. L’artis-
ta viu i treballa des de fa anys a
La Bisbal d’Empordà, on també
imparteix classes.  E. CAMPS

MIQUEL S. VILÀ
Palau de l’Abadia de Sant Joan de

les Abadesses. H Del 15 de desembre
al 17 de febrer. Diari de 10 a 14h. i de 16
a 19h. Festius de 10 a 14h.

Fa cosa de tres setmanes, els res-
ponsables polítics de Sant Joan de
les Abadesses (el Ripollès) van pre-
sentar a Girona (sala Carles Rahola de
la Delegació Territorial del Govern)
una campanya de promoció de la vila
perquè gent de tot Catalunya (i més
enllà) la tingués en compte com a pos-
sible lloc de residència. La iniciativa,
que duia per títol Un poble per viure,
s’inscriuria en el context d’una dinà-
mica negativa caracteritzada pel des-
poblament, progressiu i generalitzat,
de les comarques de muntanya. Es
tractaria d’un fenomen que, de fet,
sempre ha avançat al mateix ritme que
l’imparable procés de terciarització
que afecta la zona: l’esplendor in-
dustrial de principis de segle (repre-
sentat a Sant Joan per la Colònia Llau-
det) va donar lloc a un lent procés de

decadència que, es miri com es miri,
només podrà ser revertit mitjançant
una reindustrialització del territori (a
diferència del secundari, convales-
cent, el sector primari sembla ferit de
mort). Avui per avui, el millor exem-
ple d’això l’encarnaria la Fundació
Eduard Soler de Ripoll: la seva apos-
ta per la formació i promoció d’ini-
ciatives empresarials sòlides s’ende-
vina com la única alternativa a un mo-
del econòmic segrestat, com dèiem,
pel sector «serveis».
En aquest sentit, no deixa de ser pa-
radoxal l’orientació de la campanya en
qüestió: els tres vídeos promocionals
que es van presentar insisteixen mas-
sa en la dimensió lúdica del paisatge
i n’obvien, en canvi, les possibilitats
productives reals. És com si, en el
fons, el que s’estigués fomentant fos-
sin les segones residències: passejar
pel bosc o fer parapent (literalment) no
semblen arguments prou sòlids per
motivar un canvi de vida tan radical
com el que implicaria renunciar a la
metròpolis per un poble d’encara no
25.000 habitants. En aquest ordre de

coses, la cultura tampoc sembla jugar
un paper massa preponderant: el bat-
lle de MES (Ramon Roqué) es va li-
mitar a posar en valor els equipa-
ments de la vila com el Palau de l'A-
badia, que va definir com un «centre
cultural molt potent», l'oficina de Tu-
risme o El Palmàs-Casal Jaume Nunó.
Res més. És a dir: malgrat el que pu-
gui semblar d’entrada, el Palau de
l’Abadia no és «només» un centre
cultural molt potent: és l’únic espai ex-
positiu de la comarca que, mitjançant
una programació ambiciosa, intenta
posar la localitat al mapa de la cultu-
ra contemporània. La importància
de figures com la de l’artista Gerard
Sala, juntament amb la col·laboració
puntual de la Fundació Vila Casas, en
la seva promoció ha estat cabdal,
quelcom que s’ha traduït en la pre-
sència de noms importantíssims de
l’art actual com ara Assumpció Mateu,
Mayte Vieta, Francesc Artigau, Alfon-
so Alzamora, Pep Admetlla, Glòria
Muñoz, Niebla, Quim Domene, Jordi
Isern, Isidre Manils, Xavier Escribà i un
llarg etcètera amb figures igualment

EUDALD CAMPS



ST. JOAN DE LES ABADESSESMIQUEL S. VILÀ PORTA ELS SEUS DARRERS
TREBALLS REALITZATS A PARTIR DE LA FUSTA AL CLAUSTRE DEL MONESTIR 

Presentació
oberta al públic

La mostra de
Miquel S. Vilà es

presenta demà dis-
sabte a les 18 h.

Amb motiu de l’ex-
posició, s’ha editat

un díptic que comp-
ta amb un text de

presentació realitzat
per Pep Boldú. 

 L’alternativa ripollesa
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Diari de Girona

A Jaume Faixó (Girona 1952 -
1998) se l’associa amb una abs-
tracció geomètrica que, en el fons,
representa un parèntesi d’una dè-
cada (entre els 26 i el 36 anys)
contingut dins de períodes proto-
figuratius i de gestualitat evident.
Hi ha diferents Faixó? La resposta
és «no». L’etapa més «geomètrica»
de l’artista no és fruit de cap nega-
ció sinó d’una depuració formal
destinada a fer visible l’essència
de la pintura mateixa. L’aparent
esforç de reduccionisme construc-
tiu concretat en aquelles «arítmi-
ques retícules superposades» de
què parla Miralles no renega mai,
en un sentit gairebé íntim, al seu
anvers orgànic. E. CAMPS

JAUME FAIXÓ
Galeria Richard Vande-

raa, Girona. Carrer Auriga, 3
bxs H De l’1 de desembre al 12
de gener. De dimarts a dissabte
d’11 a 13.30h i de 17 a 20.30h.
Diumenges i  festius tancat.


JOSEP M. SOLÀ

Galeria d’Art l’Arcada, Bla-
nes. Passeig de Dintre, 11 H

Del 7 de desembre al 5 de ge-
ner. Diari de 17.30 a 20.30 h.
Dissabtes d’11 a 13 h i de 17.30 a
20.30 h. Festius tancat.


AZAHARA CEREZO

Cultural Rizoma, Celrà. Plaça
de l’Església, 8.H Del 25 d’octu-
bre al 4 de gener. Dijous i di-
vendres de 17 a 20 h. Dissabtes
d’11 a 14 h de 17 a 20 h.



Azahara Cerezo (Celrà, 1988)
aborda contradiccions en la singu-
laritat del territori i relacions d’invi-
sibilitat entre formes urbanes, pro-
cessos globalitzadors i eines digi-
tals. Mitjançant estratègies d’apro-
piació i desplaçament, dona forma
a accions, vídeos experimentals i
instal·lacions. Amb Acte de presèn-
cia Cerezo inicia la programació ex-
positiva de l’espai Cultural Rizoma
de Celrà, localitat on va residir fins
que va iniciar la seva trajectòria en
el món de les arts visuals. En els úl-
tims anys, l’artista ha fet un llarg
recorregut que l’ha portat a residir,
entre d’altres indrets, a la Casa de
Velázquez de Madrid o a la Fon-
dazzjoni Kreattività i Valletta’18 de
Malta.  E. CAMPS

SOLÀ

ESCUDER
E. CAMPS

Va ser el filòsof Averrois qui va
situar per primera vegada —i per
error— el lloc de les imatges al cor:
«[si tenim en compte que] el lloc i
l’arrel del sentit comú està en el
cor, d’això es desprèn que el lloc de
la virtut imaginativa està necessà-
riament en el cor»; el cordovès va
llegir malament el De Anima d’Aris-
tòtil i, potser també, el Timeu de
Plató —per a qui el cor només era
«nus de les venes i font de la
sang»—, però del seu «error», con-
venientment fusionat amb una mi-
rada poètica i protomèdica que
sempre va situar en el múscul car-
díac l’origen de les passions, en
neix una riquíssima tradició que ar-
riba fins als nostres dies (bruta i

estripada com qualsevol viatger
que vingui de molt lluny). 
El cor, per a tots nosaltres —mem-
bres conscients o inconscients d’u-
na tradició amb fonaments clàssics
i ramificacions judeo-cristianes— és
la seu de la sensibilitat i de la ima-
ginació, espai de fissura i sutura o,
si ho preferim, frontissa entre un
univers d’emocions aèries i una
corporalitat que romandria clava-
da —com diria el poeta Iehuda
Amikhai— «a la carn del món».
En aquest sentit, «CUIDADO» és
una exposició que reuneix una sè-
rie de quadres realitzats per Matí-
as Krahn Uribe al llarg de la prime-
ra meitat de l'any 2018. Es tracta
d'un grup de pintures que giren al
voltant del símbol del cor, que res-
salten per la seva maduresa, aus-
teritat i elegància a causa, entre al-
tres coses, al fet que no donen
marge a la concessió. Són directes
i van directes al cor. Assumeixen el
risc que comporta rehabilitar un
símbol. E. CAMPS

TÒNIC

Hi ha qui fa col·lectives i qui, en
canvi, aposta, any rere any, pel mateix
nom: «Aquest Nadal —expliquen els
responsables de l’Arcada— tornem a
gaudir de l’obra d’un del artistes que
més admiració ha provocat en el pú-
blic que ha visitat les exposicions a la
Galeria en tots els nostres anys d’his-
tòria. Un treball dedicat rigorosament
a  l’estudi de la llum i les ombres en el
gran escenari de la Natura. Pel rang
de perfecció i harmonia de la seva
obra ha esdevingut un dels nostres
clàssics». Pintura comercial, en qual-
sevol cas, que s’adapta a la perfecció
als gustos més adotzenats i poc amics
de les formes artístiques que impli-
quen alguna mena de risc o de tensió
estètica.  E. CAMPS

MATÍAS KRAHN
Espai Tònic, Vulpellac (La

Bisbal). Carrer de ponent, 25 H

Fins al 22 de desembre. De di-
lluns a divendres d’11 a 14 h i de
17.30 a 20.30 h. Dissabtes de
17.30 a 20.30 h.



FAIXÓ

Damià Escuder (1934 - 2011) fou
un home inquiet, creatiu i polifa-
cètic que va actuar en àmbits i dis-
ciplines diversos però intercon-
nectats com l'art, el pensament,
l'activisme polític i social, l'ecolo-
gisme o la pràctica religiosa, tots
els quals va viure amb gran inten-
sitat. Aquesta exposició, comissa-
riada amb extraordinària cura per
Lluïsa Faixedas, fa un recorregut
per la seva vida, la seva obra i les
seves accions, amb la voluntat que
el redescobriment de la seva tra-
jectòria personal ens ajudi també
a il·luminar aspectes de la nostra
història cultural i política recents
que, per la seva heterodòxia, han
restat sovint al marge dels relats
oficials. E. CAMPS

DAMIÀ ESCUDER
Museu d’Història, Girona.

Placeta de l’Institut Vell, 1. H

Fins al 10 de març.  De dimarts
a divendres de 10.30 a 17.30 h.
Festius de 10.30 a 13.30 h.



destacables... 
Ho dèiem no fa massa en aquestes
mateixes pàgines: res és comparable
a l’experiència de contemplar un grup
escultòric com el Davallament de
Sant Joan de les Abadesses en el seu
emplaçament original (amb tot el que
això comporta, començant pels murs
de pedra i acabant per l’aire i la llum).
Allò que en el Museu és temps con-
gelat, a l’exterior esdevé present con-
tinu, memòria i vida. A Sant Joan li cal
apuntar-se a la cultura viva i utilitzar,
com a punt de partida i suport con-
ceptual, la seva riquesa patrimonial.
Volem dir que el romànic i els Pirineus
són valors culturals que poden ser ac-
tualitzats. Exposicions com la que ac-
tualment es pot veure a l’Abadia en són
una bona mostra: escultura que torna
a les possibilitats de la fusta entesa com
a matèria singular i autòctona. L’invent
és dels que conté ecos poderosos, so-
bretot, gràcies al doble moviment que
genera el treball, sempre lent i es-
merçat, amb un material tan conno-
tat: per una banda, fa possible —o
hauria de fer possible— escodrinyar la
vida que roman enregistrada en totes
i cada una de les fibres vegetals, en les
anelles de temps concèntric, en les ve-
tes de resina, o en l’extrema densitat
dels nusos lignosos; per l’altra, emprar
la fusta  permet a l’escultor realitzar un
exercici de genealogia personal que sol
estar íntimament relacionat amb el
paisatge més proper i, donat el cas,
amb quelcom anterior a totes les
imatges i que, per descomptat, només

pot estar contingut en el material del
qual estan fetes. 
Avui dia tenim magnífics exemples d’a-
questa tipologia d’escultor en el pa  n-
orama internacional que poden anar
des de pràctiques properes al land art
com les d’Andy Goldsworthy —ell ho
anomena «environmentalism»— fins
a les sempre suggerents instal·lacions
de Giuseppe Penone, possiblement el

referent contemporani més destacat
(juntament amb alguna raresa com ara
Gehard Demetz, que encarnaria la ver-
sió més figurativa de la disciplina). Mi-
quel S. Vilà no és cap referent con-
temporani però, d’alguna manera, as-
senyala una possible alternativa a
l’entotsolament dels artistes que viuen
només en un somni d’excepcionalitat
urbanita.

Art del present i
del passat

L'Espai Art Aba-
dia ofereix una pro-
gramació regular
d'exposicions de
creadors contempo-
ranis amb una sòli-
da trajectòria. El
claustre del Palau
de l'Abadia embe-
lleix les obres que
s'exposen alhora
que aquestes embe-
lleixen el claustre.
L'art romànic conviu
amb l'art actual.
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