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9 DIVENDRES, 1 DE FEBRER DE 20198

ISAKI LACUESTA
Bòlit, Centre d’Art

Contemporani de Girona.
Rambla, Pou Rodó i Capella St
Nicolau H Fins al 28 d’abril.
Horaris: www.bolit.cat


COL·LECTIVA 

Can Mario, Palafrugell. Plaça
de Can Mario, 7 H Fins al 19 de
maig. 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.



El rostre, colección olorVISUAL, és
una proposta expositiva que parteix
del fons d’art de la colección olorVISU-
AL configurat pel perfumista, col·lec-
cionista i artista Ernesto Ventós (Bar-
celona, 1945). A través de la mirada de
les dues comissàries, Natàlia Chocarro,
adjunta de direcció d’art de la Funda-
ció Vila Casas, i Cristina Agàpito, direc-
tora d’olorVISUAL, la mostra reflexio-
na entorn del rostre i reuneix una cin-
quantena d’obres d’artistes de gran re-
llevància dins del panorama contem-
porani actual. Articulada al voltant
dels conceptes de memòria, ocultació i
dissolució, i per tal de reforçar-ne el
discurs, cada un d’aquests àmbits s’a-
companya d’un flascó que conté una
fragància formulada per Ernesto Ven-
tós per a l’ocasió.    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 14 h i de 16 a 19 h.
Festius de 10 a 14 h.



Exposicions com la que actual-
ment es pot veure a l’Abadia són
una bona mostra de com el romànic
i els Pirineus són valors culturals
que poden ser actualitzats: escultu-
ra que torna a les possibilitats de la
fusta entesa com a matèria singular
i autòctona. L’invent és dels que
conté ecos poderosos, sobretot,
gràcies al doble moviment que ge-
nera el treball, sempre lent i esmer-
çat, amb un material tant connotat:
per una banda, fa possible escodri-
nyar la vida que roman enregistra-
da en totes les fibres vegetals; per
l’altra, emprar la fusta  permet a
l’escultor realitzar un exercici de ge-
nealogia personal que sol estar ínti-
mament relacionat amb el paisatge
més proper.   E. CAMPS

La Casa Empordà de Figueres
acull Ésser expropiat, un projec-
te de Jordi Mitjà, Jon Uriarte i
Ingrid Guardiola que, en el marc
del Terra-lab, assaja una mirada
alternativa al territori circum-
dant. 
L’origen de la iniciativa cal cer-
car-lo, en primer lloc, en l’en-
càrrec que se’ls va fer des de
Terra-lab, un projecte «coral i
interdisciplinari de recerca i in-
novació en el camp de la creació
visual» que pretén «posar en es-
tat de debat i de creació el con-
cepte de paisatge i de territori
partint del treball entre artis-
tes, fotògrafs i pensadors nas-
cuts a partir de l’any 1968». Fi-

dels, per tant, a l’esperit d’una
empresa cultural  capitanejada
per Vicenç Altaió, Ignasi López,
Sergi Opisso i Román Yñán, el
trident Mitjà-Uriarte-Guardiola
va fer allò que millor sap, és a
dir, arremangar-se i afinar els
sentits amb l’objectiu de captar
(i capturar) les pulsions subter-
rànies d’un territori tan singular
com pot arribar a ser el de l’Al-
bera.  D’això es tracta: «El nos-
tre projecte —confessen— es ti-
tula Ésser Expropiat, perquè,
d’una banda, és el títol d’una
notícia del 1978 del Diari Avui
(«El poble d’Espolla no vol ser
expropiat»). Qui és el poble? Qui
expropia a qui? Com afecta la fi-
sonomia i les relacions presents
i futures del poble aquesta ex-
propiació? Què vol dir expro-
piar? Hi ha expropiacions passi-
ves i d’altres d’actives? Bones i
dolentes? Canvia, amb el temps,
la definició i pràctica de l’expro-
piació?».   E. CAMPS

INGRID GUARDIOLA,
JORDI MITJÀ I
JON URIARTE

Casa Empordà, Figueres.
Plaça de l’Escorxador, 2
H Fins al 31 de març.
Horaris: www.figueres.cat 



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 19 h. Diumenges i
festius de 10 a 14 h.



E. CAMPS

ISAKI LACUESTA

MELA MUTER

S. VILÀ

LOLA GUERRERA

La trilogia de videoinstal·la-
cions de gran format i el video-
poema que Isaki Lacuesta pre-
senta al Bòlit de Girona (previ
pas pel Centre Pompidou de Pa-
rís) posen en relleu la capacitat
creativa i pluridisciplinar d’a-
quest cineasta com a artista vi-
sual, una faceta que ha desenvo-
lupat des dels inicis de la seva
carrera artística. Lacuesta par-
teix del cinema i les arts visuals
per investigar nous formats de
presentació de les obres, bus-
cant la col·laboració amb crea-
dors d’altres disciplines, com ara
l’escultor Pep Admetlla, per ge-
nerar obres sorprenents per la
riquesa de mirades, veus i com-
binacions.   E. CAMPS

De la vintena llarga d’exposicions
celebrades amb motiu de l’Any Gui-
novart (Barcelona, 1927 - 2007) només
tres han visitat terres gironines: l’abril
del 2017, al Museu del Joguet i a la ga-
leria Lola Ventós de Figueres; el juny
del 2018, al Museu d’Art de Girona; i,
el setembre del mateix any, a la Fun-
dació Perramon de Ventalló. Deixant
de banda l’interès irregular de les di-
ferents mostres (vint exposicions en
poc més de dotze mesos, es miri com
es miri, són massa), resta per a la me-
mòria col·lectiva l’esforç realitzat pels
responsables del projecte (encapça-
lat pel comissari Àlex Susanna) i, és
clar, l’exploració polièdrica d’un au-
tor que cal situar en el reduït grup d’ar-
tistes catalans que mereixen ser ano-
menats, amb propietat, clàssics con-
temporanis.

D’això es tracta: a casa nostra, qui
més qui menys és capaç d’entrellucar
quatre grans línies en la plàstica de la
segona meitat del segle XX associa-
des, de manera indestriable, a quatre
grans noms: Antoni Tàpies, Albert
Ràfols Casamada, Joan Hernández

Pijuan i Josep Guinovart. A tots ells
se’ls ha posat al sac de l’informalisme
més convencional en base, només, a
una sèrie de característiques vaga-
ment compartides com poden ser el
conreu de l’expressivitat per sobre de
l’esquematisme formal, el rebuig a la
figuració, la incorporació de mate-
rials i objectes a les seves obres o l’es-
tricta  materialitat. El que sembla clar
és que si alguna cosa ha caracteritzat
aquests autors —i a tants altres que
aquí obviem per raons pràctiques—
és la seva independència, la recerca
constant d’un llenguatge propi —res
a veure amb l’estil— que sempre és la
traducció d’unes necessitats expres-
sives que poden anar des del com-
promís polític més radical fins a la re-
flexió de caire existencial.

Amb tot, camuflat entre aquests
quatre autors hi ha un binomi format
per Tàpies i Guinovart que actuaria
amb particular força. Mentre que
Hernández Pijuan i Ràfols Casama-
da han explorat des de poètiques prò-
pies paisatges d’arrel anímica on el
gest i el color, respectivament, defi-
neixen l’estratègia escollida, Tàpies i

Guinovart marcarien els extrems d’a-
quest univers bipolar: l’un aeri, mal-
grat tot, místic i quasi eremita (Tà-
pies) i l’altre radicalment terrestre, ru-
ral en un sentit íntim del terme (Gui-
novart).

Fos com fos, i per mandra que fa-
cin les etiquetes, la relació que l’ar-
tista de Barcelona (i d’Agramunt) va
mantenir amb els objectes té molt a
veure amb aquells primers descobri-
ments de l’informalisme o de l’art au-
tre, tal i com el va batejar Michel Ta-
pié. Ras i curt: per aproximar-nos a
Guinovart, s’ha de tenir en compte
aquesta ruptura històrica.

L’herència informalista
Han passat més de seixanta anys,
però segueix essent un punt de parti-
da ineludible: el 1952 Michel Tapié va
publicar —amb motiu d’una exposi-
ció a la parisenca Galerie Paul Facc-
heti— un text titulat Un art autre on
vindicava obertament una opció ar-
tística diferent (d’aquí un «art autre»),
que s’allunyés de les sobreexplotades
abstraccions geomètriques, una pin-
tura a-formal en la qual, juntament a

EUDALD CAMPS

ANY GUINOVART DESPRÉS DE FIGUERES, GIRONA I VENTALLÓ, ELS
ESPAIS VOLART ACULLEN LA DARRERA MOSTRA DEDICADA AL PINTOR

Un llegat en forma
de Fundació  

Les diferents
mostres no haurien
estat possibles sen-
se la participació de

la Fundació Espai
Guinovart: es tracta

d’un centre d'art
contemporani amb

una trajectòria de
quasi vint anys, que
ve marcada princi-
palment per la vo-

luntat de Josep Gui-
novart de crear un
espai per a la crea-
ció i la promoció de

l'art contemporani i,
a la vegada, un es-

pai amb la seva obra
exposada perma-

nentment.

 Guinovart, fi de festa
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Diari de Girona

Joan Paradís (Figueres, 1941-
2019) fou un artista inexplicable-
ment secret. Amb només 21 anys
va exposar al Museu de l’Empor-
dà on encara es conserva «La
vetlla de la monja», una pintura
fundacional que segueix reverbe-
rant amb força (es pot veure a la
col·lecció permanent). 
Sigui com sigui, la manca de
grans exposicions monogràfiques
i la seva absència en els princi-
pals circuits galerístics ha con-
vertit Paradís en una mena de
mite vivent. Va haver d’esperar a
l’arribada del nou mil·lenni per
començar a «renéixer» en comp-
tades exposicions col·lectives.
Roses li fa justícia. E. CAMPS

PARADÍS I PUIG
Ca l’Anita, Roses. Plaça de

Sant Pere, 2 H Fins el 3 de
març. De dilluns a divendres
de 10 a 14 h i de 17 a 20 h. Dis-
sabtes, diumenges i festius de
12 a 14 h i de 17 a 20 h. 


JORDI BOFILL

Mas  Pi, Verges. Cruïlla ctra.
Torroella de Montgrí amb ctra.
La Bisbal H Del 14 de desem-
bre al 15 de març. Dilluns i di-
marts de 8.30 a 17 h. Dijous i
diumenge de 8.30 a 00.00 h. Di-
vendres i dissabte de 8.30 a
3.00 h. Dimecres tancat.


M. MANGRANÉ

Cultural Rizoma, Celrà. Plaça
de l’Església, 8.H Del 18 de ge-
ner al 16 de març. Dijous i di-
vendres de 17 a 20 h. Dissabtes
d’11 a 14 h de 17 a 20 h.



Mercedes Mangrané, expliquen
des de Rizoma, mostra pintures
que treballen la superfície com a
pell que es trenca i es deforma, que
rellisca o és porosa, s’hi veu a tra-
vés d’escletxes, del volum i el re-
lleu. La plasticitat és explorada a
través d’un recull de temes sensi-
bles al fragment i al detall, evocant
paratges naturals i colors que fan
palès l’artifici intermitent del pai-
satge diari. La mirada d’insecte so-
bre la quotidianitat juga amb la irri-
tabilitat de la superfície. L’imaginari
de l’artista desvetlla el paratge me-
diterrani a través d’elements que
aïlla: un sol que es desfà, un grapat
de pinassa sobre un blau piscina o
l’estudi del baf de la finestra en són
alguns dels motius.   E. CAMPS

BOFILL

ESCUDER

E. CAMPS

Hom no pot deixar de notar la
importància que ha tingut la taxi-
dèrmia en l’art contemporani: a
diferència del gènere de la Natura
morta, on allò que compta és as-
senyalar el caràcter fugisser de
l’existència (vanitas), la taxidèrmia
en mans dels artistes apuntaria en
una altra direcció, a saber, la que
no defuig els nostres instints ne-
cròfils més subterranis. Artistes
com Jean Fabre, Rauschenberg,
Edward Kienholz, Daniel Spoerri o
l’alacantina Lorena Amorós (més
propera) han utilitzat en major o
menor mesura la taxidèrmia per
parlar-nos de zones fosques de l’à-
nima humana: en tots els casos, el
preu que han hagut de pagar és el
de ser etiquetats com a política-
ment incorrectes.

Expliquem això perquè molt a
prop de casa tenim el que va ser el
més irreverent dels Museus d’His-
tòria Natural, és a dir, el mític Dar-
der de Banyoles. La transformació
que va patir el 2003 va ser fruit
d’un formidable exercici der cor-
recció política i d’hipocresia mu-
seogràfica, un colossal despropò-
sit destinat a desdibuixar una
col·lecció que representava, millor
que cap altra, la visió eurocèntrica
del món i l’ànima colonialista d’u-
na societat, en el fons, encara vic-
toriana. La bona notícia, en qual-
sevol cas, és l’exposició que es pot
veure al Museu de Banyoles. El
somni del taxidermista és un dibu-
ix i la història que hi ha al darrera:
amb motiu d’un encàrrec de 2016,
l’artista Javier Garcés va visitar du-
rant set mesos el Darder per tal de
documentar-se. Allò que havia de
ser la simple il·lustració d’una pu-
put es va acabar convertint en una
insospitada metàfora de l’acte
creatiu.  E. CAMPS

GARCÉS

Ja ho deia Foix: «És per la Ment que
se m’obre Natura». On no arriben els
nostres sentits, arriba la nostra imagi-
nació i, fins i tot, la nostra intuïció. Per
això la pintura de Jordi Bofill es diri-
geix cap a un espai còsmic que, mal-
grat ser real, sol romandre invisible: a
les antípodes del surrealisme —entes-
tat en fer visibles processos mentals
de naturalesa subconscient—, Bofill
intenta formalitzar un món d’aparen-
ça molecular i espermàtica que por-
tem inscrit en la profunditat micros-
còpica de les nostres cèl·lules i que es
desplega, a l’extrem oposat, en forma
de galàxies i constel·lacions inabasta-
bles.   E. CAMPS

JAVIER GARCÉS
Museu Darder, Banyoles.

Plaça dels Estudis, 2 H Fins el 22
d’abril. De dimarts a dissabte de
10.30 a 13.30 h i de 16 a 18.30 h.



PARADÍS

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.



la supressió de la distribució regular
dels elements plàstics, es potenciava
tot allò referent a l’escriptura —ente-
sa, en especial, com a cal·ligrafia lliu-
re—, a la suggestió i a la matèria. L’ar-
tista català Antoni Llena ho explica-
va perfectament a propòsit de Tàpies:
«Si l’art d’en Tàpies conserva encara
força regeneradora és  perquè man-
té, contra corrent, prioritzant-lo, el
valor de la percepció per sobre el de
la comprensió. Memòria fosca feta de
terra i fem, més que no pas memòria
feta de matèria escrita».

La resposta francesa —en el seu
cas el binomi clau seria el format per
Fautrier i Dubuffet— de seguida tro-
ba en Catalunya un lloc perfectament
apte (recordem les circumstàncies
polítiques del moment) per arrelar. A
casa nostra destaca, per exemple, l’a-
parició de grups com Taüll (1955) in-
tegrats per autors esdevinguts fona-
mentals com el mateix Guinovart, Tà-
pies, Cuixart, Muxart, Jordi Mercadé
o Marc Aleu: el crític d’art Cesáreo Ro-
dríguez Aguilera presentava simbòli-
cament a uns artistes que reivindica-
ven la «modernitat» de la pintura me-
dieval catalana (d’aquí la referència a
Taüll); la dialèctica entre allò local i la
necessària universalització de la pin-
tura esdevenia una constant que no
abandonaria cap d’ells. De fet, una de
les vies més interessants per aproxi-
mar-nos a Guinovart (i a Miró, Tàpies,
Perejaume...) segueix essent justa-
ment aquesta, la de veure com la me-
mòria personal de l’artista, la seva re-

lació immediata amb el territori fa-
miliar, esdevé l’epicentre d’unes re-
flexions de caràcter general que fina-
litzen en una profunda comprensió
de la realitat.

A banda de Rodríguez Aguilera,
qui va fixar amb més determinació l’i-
maginari conceptual informalista,
tanmateix, va ser el també crític d’art
i poeta Juan Eduardo Cirlot. Les se-
ves paraules al llibre de 1959 El Infor-
malismo encara ressonen amb extra-
ordinària vigència: Cirlot es referia a
la nova obra d’art com a un objecte
real que cercava transcendir la tècni-
ca pictòrica tradicional per conferir a
la matèria en ella mateixa «una auto-
nomia expressiva que haurà de con-
nectar amb les capes més profundes
del subconscient [...] Els factors d’o-
riginalitat —escrivia Cirlot—, força,
humanització interna de l’estructura
o expressivitat tenen lloc en l’origen
d’aquest art com, de fet, en el de totes
les modalitats i estils que apareixen
des de l’aurora dels temps».

És en aquest sentit que s’ha de lle-
gir la presència de materials i objec-
tes a les obres de Guinovart: el que es
dissol és l’antiga estratègia mimètica
en benefici de l’inapel·lable autenti-
citat de l’objecte. Valeriano Bozal ho
explica millor: «L’impacte d’autenti-
citat s’obté a partir de dos recursos
complementaris: la presentació de
l’objecte real en l’obra i, en fer-ho, la
seva descontextualització»; una des-
contextualització, afegiríem nosal-
tres, que en el cas de Guinovart de-

semboca en una recontextualització
en el marc d’una lògica pictòrica que
només pot plantejar aquell que co-
neix perfectament el seu ofici. L’artis-
ta, el pictor en sentit estricte, habilita
en la seva obra elements dispersos,
els confereix unitat de sentit, els pro-
blematitza, els encara en una con-
versa interminable que només la ten-
sió de la pintura pot mantenir en per-
pètua latència.

L’exposició que, fins el proper  de
maig, es pot veure als Espais Volart
que la Fundació Vila Casas té a Bar-
celona significa el fi d’una festa on
allò que se celebra és la plàstica vin-
culada a la memòria del territori i a la
poesia. El magnífic catàleg editat per
a l’ocasió, amb aportacions textuals
d’una desena de personalitats, vin-
dria a ser el colofó que, en darrera ins-
tància, romandrà quan el silenci
s’imposi. 

Un catàleg amb
multitud de veus

La Fundació
Vila Casas ha edi-
tat un magnífic ca-
tàleg amb motiu
de la darrera mos-
tra de l’Any Guino-
vart. 
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