
PARADiS I PUIG
¯ Galeria d’Art Lola Vent6s,
Figueres. Cal(;ada dels Monjos,
25 ~ De13novembrea131de
gener. Dilluns i dimarts, de 18 a
20 h. Dimecres, d’11 a 13 h i de
18 a 20 h. Divendres i dissabtes,
d’11 a 13 h i de 18 a 20 h. Festius
tancat.

¯ Joan Paradls (Figueres, 1941-
2019) fou un artista inexplicable-
ment secret. Arab nora,s 21 anvs
va exposar al Museu de l’Empor-
d~, on encara es conserva La vet-
fla de la monja, una pintura fun-
dacional que segueix reverberant
arab for~a (es pot veure a la
col.lecci6 permanent).
Sigui corn sigui, la manta de
grans exposicioes monogr~fiques
i la seva abs~ncia en els principals
circuits galeristics ha convertit
Paradls en una mena de mite vi-
vent. Va haver d’esperar a l’arri-
bada del nou mil.lenni per co-

des expositions col.lectives, corn
la que va protagonitzar el 2011 a
l’Espai Cultural de la Ciutadella de
Roses arab el seu amic Miquel DU-
ran: la mostra era el resultat de
set mesos de treball a quatre
roans realitzat en un local babili-
tat corn a estudi al desaparegut
caf~ Astoria de Figueres. Es trac-
tava de 10 teles (195 x 136 cm)
que sorprenien pel seu inusual in-
ter~s pl~stic i per la coher~ncia,
malgrat la duplicitat d’intel.lig~n-
ties implicades que mostraven.
L’exposici& que es podr~ veure a
la galeria Lola Vent6s de Figueres,
~s, en paraules d’Alfons Romero,
~una prova irrefutable que Joan
Paradis no ha deixat mai I’art, que
no ha declinat la producci6 apar-
tat dels circuits de les galeries.
Oue no ha ent~s la pintura, estric-
tament corn una mercaderia>>.
Doncs aix6: una de les cites inelu-
dines arab l’art que tindr& conti-
nu’Eat, a partir del febrer, a Ca I’A-
nita de Roses. e. cAups

COL.LECTIVA
¯ Can Mario, Palafrugell. Pla~a
de Cao Mario, 7 ~ Fins a119 de
malg. De dimarts a divendres, d’11
a 13.30 h i de 17.30 a 20 h. Diu-
menges i festius, d’11 a 14 h.

¯ EIrostre, coleccidn olorVISU/~L ~s
una proposta expositiva que parteix
del fons d’art de la colecci6 olorVISU-
AL configurat pel perfumis~a, col’lec-
cionista i artista Ernesto VentOs (Bar-
celona, 1945). A tray,s de la mirada de
les dues comiss&ries, Nat&lia Chocarro,
adjunta de direcci(~ d’art de la Funda-
ci6 Vila Casas, i Cristina Ag&pito, direc-
tora d’olorVlSUAL la mostra reflexio-
na entom del rostre i reuneix una cin-
quantena d’obres d’artistes de gran re-
Ilev&ncia dins del panorama contem-
porani actual. Articulada al voltant
dels conceptes de mem6ria, ocultaciO i
dissoluci& i per tal de refor~ar-ne el
discurs, cada un d’aquests &mbits s’a-
companya d’un flasc6 que cont~ una
frag&ncia formulada per Ernesto Ven-
t6s per a I’ocasi& ~. c~ps

MiQUEL S. ViL,~
¯ Palau de I’Abadia de Sant
Joan de les Abadesses. (]) Del
15 de desembre a117 de febrer.
Diari, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.
Festius, de 10 a 14 h.

¯ Exposicions corn la que actual-
ment es pot veure a l’Abadia s6n
nna bona mostra de corn el romanic
i els Pirineus s6n valors culturals
que poden set actualitzats: escultu-
ra que torna ales possibilitats de la
fusta entesa corn a mat~ria singular
i aut6ctona. L’invent ~s dels que
cont~ ecos poderosos, sobretot.
gr~cies al doble moviment que ~e-
nera el treball, sempre lent i esmer-
Fat, arab un material tan connotat:
per nna banda, fa possible escodri-
nyar la vida que roman enregistra-
da en totes les fibres ve~etals; per
l’altra, emprar la fusta permet a
l’escnltor realitzar un exercici de ge-
nealogia personal que sol estar inti-
mament relacionat arab el paisatge
m~s proper, e. r~ups

RAFAEL VILARRUBIAS
¯ Casa de Cultura de la Dipu-
taci6 de Girona~ Pla~ ~ I’Ho~-
pital, 6 ~ Fins al 8 de febrer.
De dimarts a divendres, d’11 a
20 h. Dissabtes, d’11 a 18 h.

¯ Ha calgut esperar gaireb~ un
any i mig per veure a la Casa de
Cnltura de la Diputaci6 de Girona
all6 que, els m~s afortunats, va-
ten poder descobrir al Festival Off
de Visa pour I’lmage de 2017: una
seleccic~ de les imatges que Rafael
Vilarrubias (Igualada, 1905 - Ba-
nyoles, 1953) va realitzar, a partir
de 1932, pel suplement <<Notas
gr~ficas>) de La vanguardia. ES
tract& en general, d’instant&nies
que intentaven captar el alia a dia
a la capital del Pla de I’Estany en
un moment hist6ric convuls i, de
passada, reforgar la cohesiO social
i els &nims a la rereguarda del
front. Una altra gran aportaci6 de
I’INSPAI (Centre de la Imatge de la
Diputaci6 de Girona). ~.CAMPS

MELA MUTER
¯ Museu d’Art de 6irona.
Pujada de la Catedral, 12 ~) Del
24 de novembre a123 d’abrll.
Diari, de 10 a 19 h. Diurnenges i
festius, de 10 a 14 h.

¯ Mela Muter (1876-1967). polone-
sa d’origen i establerta a Paris des
de11901, va esdevenir una de les
pintores m~s reconegudes durant
la primera meitat del segle XX. La
mostra, la m~s complerta d’aques-
ta artista polonesa presentada a
Catalunya fins ara, explora la rela-
ci6 de l’artista i d’algnns del pintors
polonesos establerts a Paris dnrant
la primera meitat del segle XX arab
Catalunya i en subratlla la seva re-
laci6 arab l’art catal& del moment.
L’exposici& impulsada pel Museu
d’Art de Girona, ha comptat arab
un comissariat compartit de les
historiadores de l’art Gl6ria Bosch i
Susanna Portell i el doctor en His-
toria de l’art polon~s Artar Tani-
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JAVIER BALMASEDA
¯ Terracota Museu, la Bisbal
d’Empord&. Carter del Sis
D’Octubre de 1869, 99 ~) Fins
al 3 de febrer. De dimarts a di-
vendres, de 10 a 13 h i de 16 a 19
h. Dissabtes, de 10 a 14 h i de 17
a 20 h. Festius, de 10 h a 14 h.

¯ La instal.laci6 que Javier Bal-
maseda presenta al Terracota Mu-
seu reprodueix un fragment de
carretera de proportions reals
arab la singularitat que I’asfalt
est& format per milers de cranes
negres amuntegats els uns sobre
els nitres. Les peces, expliquen,
han estat realitzades per I’artista
a la Bisbal d’Empord& arab I’asses-
sorament t~cnic de professionals
locals, concretament dels cera-
mistes de I’Estudi £er&mic [ba_Ro]
de Vulpellae <¢Cada animal s’ha
modelat un per un d’una forma
completament artesana, aque~t
fet dona corn a resultat una multi-
tud de peces Oniques~x E.CAMPS

JORDI BOFILL
¯ Mas Pi, Verges. Cru’illa ctra.
Torroella de Montgri arab ctra.
la Bisbal (]) De114 de desem-
bre a115 de marT. Dill uns i di-
marts, de 8.30 a 17 h. Dijous i
diumenge, de 8.30 a 00.00 h.
Divendres i dissabte, de 8.30 a
3.00 h. Dimecres, tancat.

¯ Ja ho deia Foix: (~s per la Merit que
se m’obre Natura~x On no arriben els
nostres sentits, arriba la nostra imagi-
naci6 i, fins i tot, la nostra intu’ici& Per
aix6 la pintura de Jordi Bofill es did-
geix cap aun espai c6smic que, mal-
grat ser real, sol romandre invisible: a
Ins antipodes del surrealisme -entes-
tat en fer visibles processos mentals
de naturalesa subconscient-, Bofill
intenta formalitzar un m6n d’aparen-
~a molecular i esperm&tica que pot-
tern inscrit en la profunditat micros-
c6pica de Ins nos¢res c~l.lules i que es
desplega, a I’extrem oposat, en forma
de gal&xies i constel.lacions inabasta-

DAMI~ ESCUDER
¯ Museu d’Histbria, 6irona.
Placeta de I’lnstitut Veil, 1. ~
Fins a110 de mar~. De dimarts
a divendres, de 10.30 a 17.30 h.
Festius, de 10.30 a 13.30 h.

¯ Damib Escuder (1934 - 2011) fou
un home inquiet, creatiu i polifa-
c~tic que va actuar en &rnbits i dis-
ciplines diversos per5 intercon-
nectars corn Part, el pensament,
l’activisme politic i social, l’ecolo-
gisme o la prbctica religiosa, tots
els quals va viure arab gran inten-
sitar. Aquesta exposici6, comissa-
riada arab extraordin&ria cnra per
Llu’isa Faixedas, faun recorregut
per la seva vida, la seva obra i les
seves accions, arab la voluntat que
el redescobriment de la seva tra-
jectSria personal ens ajudi tamb~
a iHuminar aspectes de la nostra
hist6ria cultural i polltica recents
que, per la seva heterod6xia, han
restat sovint al marge dels relats
oficials. ~. c~M~

M. MANGRAN~
¯ Cultural Rizoma, Ceh~ Pla~
de I’Esgl~sia, 8. ~) De118 de ge-
net a116 de marT. Dijous i di-
vendres, de 17 a 20 h. Dissabtes,
d’11a 14 h de 17a 20 h.

¯ Mercedes Mangran& expliquen
des de Rizoma, mostra pintures
que treballen la superffcie coma
pell que es trenca ies deforma, que
rellisca o ~s porosa, s’hi veu a tra-
v~s d’escletxes, del volum i el re-
lieu. La plasticitat ~s explorada a
trav~s d’un recull de temes sensi-
bles al fragment i al detail evocant
paratges naturals i colors que fan
pal~s l’artifici intermitent del pai-
satge diari. La mirada d’insecte so-
bre la quotidianitat juga arab la irri-
tabilitat de la superflcie. L’imaginari
de l’ar tista desvetlla el paratge me-
diterrani a tray,s d’elements que
~lla: un sol que es desf~, un grapat
de pinassa sobre un blau piscina o
l’estudi del bar de la finestra en s6n
alguns dels motius. ~. CAUPS

PATRJCIA MASEDA
¯ L’aparador Z2, @rona. Ea-
rrer Hortes (passatge) ~) Del4
a131de gener. Horaris: els ma-
teixos que la Llibreria 22.

¯ El format domestic de la pintu-
ra moderna feia possible un tipus
de recepci6 intima que avui esta-
ria en franca recessi6. En aquest
sentit, dues qiJestions ens sobre-
volen: ~s possible recuperar for-
mats m~s domestics per a I’art
contemporani? Hi ha alternativa
als grans espais culturals? I, enca-
ra una tercera pregunta: podem
tornar a fascinar-nos a trav~s de la
contemplaci6 immediata de l’obra
d’art? La proposta que Patricia
Maseda presenta a l’aparador de
la Llibreria 22 ens regala algunes
possibles respostes. En primer
lloc, l’espai expositiu, magnffica-
merit gestionat pel tamb~ artista
Pierre D. La, encarnaria un model
de <~proximitab~ que se situa als
antipodes de l’espectacularitat

que regeix els grans espais: recu-
perar l’aparador a peu de carrer
~s una forma de restablir una rela-
ci6 que mai s’hauria hagut de per-
dre. I, en segon lloc, Ins peces mi-
nimes de Patricia Maseda (a mig
carol dels origami nipons i de l’art
povera de Llena) ens atansa a la
dimensi6 fr~gil i mitica de l’expe-
ri~ncia est~tica humana. En parau-
les seves: ~Puer Aeternus es un
concepte que es troba a Ins Meta-
morfosis d’Ovidi ifa refer~ncia a la
joventut eterna [...] ~s a dir, repre-
senta aquest idol modern que ens
fascina i que acabem creant a tra-
y,s de I’impuls de I’admiraci6 que
sentim vers el desig de ser i de
sentir-nos joves i que, en alguns
casos, es porta a l’extrem~x L’~xit,
en darrera inst&ncia, passa per fo-
mentar all6 que Lipovetsky ano-
mena la <<correspond~ncia flexible
entre les antin6mies~>, ~s a dir, una
16gica dual capa~ de neutralitzar
els extrems mitjan~ant el di&leg
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