
INGRID GUA.RDIOLA,
JORDI MITJA I
JON URIARTE
¯ Casa Empord~, Figueres.
Pla~a de l’Escorxador, 2
¯ Fins a131de mar~.
Horaris: www.figueres.cat

¯ La Casa Empord~ de Figueres
acull <<~sser expropiab~, uu pro-
jecte expositiu dels artistes Jordi
Mitj~ i Jon Uriarte i de la cineasta
i assagista Ingrid Guardiola que,
en el marc del Terra-lab, assaja
una mirada altemativa al territo-
ri circumdant.
L’origen de la iuiciativa cal cer-
car-lo, en primer Iloc, en I’enc~r-
rec que se’ls vafer des de Terra-
lab, uu projecte <<coral i interdis-
ciplinari de recerca i innovaci6
en el camp de la creaci6 visuals>
que pretkn ~posar en estat de
debat i de creacik el concepte de
paisatge i de territori partint del
treball entre artistes, fot6grafs i
pensadors nascuts a partir de I’a-

ny 1968>>. Fidels, per rant, a l’es-
perit d’una empresa cultural ca-
pitanejada per Vicen{; Altai6, 18-
nasi Lkpez, Sersi 0pisso i Rom&n
¥5~n, el trident Mitj&-Uriarte-Gu-
ardiola va fer all6 que millor sap,
ks a dir, arremangar-se i afinar
els sentits arab l’objectiu de cap-
tar (i capturar) les pulsions sub-
terr&nies d’un territori tan sinsu-
lar corn pot arribar a ser el de
l’Albera. D’aix6 es tracta:
nostre projecte -confessen- es
titula ~sser Expropiat, perquk,
d’una banda, ~s el tirol d’una no-
ticia de11978 del Diari Avui (<<El
poble d’Espolla no vol ser expro-
piab>). Oui ~s el poble? Oui ex-
propia a qui? corn afecta a la fi-
sonomia i ales relacions pre-
sents i futures del pone aquesta
expropiaci6? Qu~ vol dir expro-
piar? Hi ha expropiacions passi-
ves i d’altres d’actives? Bones i
dolentes? Canvia, amb el temps,
la definici6 i pr&ctica de I’expro-
piaci6?>~, e. CAMPS

COL’LECTIVA
¯ ran Idario, Palafrugell. Plata
de Can Mario, 7 ~) Fins a119 de
maigo De dimarts a divendres d’t]
a 13.30 h i de 17.30 a 20 h. Diu-
menges i festius d’11 a 14 h.

¯ El rostre, colecci#n olorVISUAL,
ks una proposta expositiva que
parteix del forts d’art de la colec-
ci6u olorVlSUAL configurat pel per-
fumista, col’leccionista i artista Er-
nesto Vent6s (Barcelona, 1945). 
travks de la mirada de les dues co-
miss~ries, Nat~lia Chocarro, adjun-
ta de direcci6 d’art de la Fundaci6
Vila Casas, i Cristina Ag~pito, direc-
torn d’olorVlSUAL, la mostra retie-
xiona entorn del rostre i reuneix
una cinquantena d’obres d’artistes
de gran rellev~ncia dins del pan-
orama contemporani actual. Arti-
culada al voltant dels conceptes de
mem6ria, ocultaci6 i dissolucik,
cada un d’aquests &mbits s’acom-
panya d’un flasc6 que contk una
frag&ncia. E.CA~S

JOANA BIARNI~S
¯ Casa de CuItura de la DJputa-
ci6 de Girona. Pla~a de I’Hospital,
6 ~ Fins al 2 de mar~;. De di-
marts a divendres d’11 a 20 h.
Dissabtes d’11 a 18 h.

¯ L’exposici6 oisparant amb el cot
compta arab una seixantena de fo-
tosrafies en blanc i negre i gelatina
de plata, triades personalment per
I’autora, i realitza un recorregut per
tota la seva carrera des de rinici en
la dkcada dels anys 50 (sota I’auspi-
ci del seu pare, tambk un conegut
fot6graf de Terrassa) fins als seus
6ltims treballs, quart abandona la
professiO I’any ]985, pel seu total
desacord arab la nova deriva groga i
sensacionalista de bona part del fo-
toperiodisme.
Joana Biarn~s (1935-2018), conside-
rada la primera fotoperiodista d’Es-
panya, ks representada per Photo-
graphic Social Vision, que treballa
per al reconeixement de la seva
obra i traject6ria. E. CAMPS

ISAKI LACUESTA
¯ B61it, Centre d’Art
Contemporani de Girona.
Rambla, Pou Rod6 i Capella St
Nicolau ̄  Flnsali~d~abdl.
Horaris: www.bolit.cat

MELA MUTER
¯ Mussu d’Art de 61rona.
Pujada de la Catedral, 12 ̄  Del
24 de novembre a123 d’abril.
Diari de 10 a 19 h. Diumenges i
festJus de 10 a 14 h.

¯ La trilogia de videoinstal’la-
cions de gran format i el video-
poema que Isaki Lacuesta presen-
ta al B61it Centre d’Art Contempo-
rani de Giroua (previ pas pel Cen-
tre Pompidou de Paris) posen en
relleu la capacitat creativa i pluri-
disciplinar d’aquest cineasta corn
a artista visual, una faceta que ha
desenvolupat des dels inicis de la
seva carrera artistic& Isaki Lacu-
esta parteix del cinema i les arts
visuals per investigar nous for-
mats de presentaci6 de les obres,

¯ Mela Muter (1876-1967), polone-
sa dbrigen i establerta a Paris des
de11901, va esdevenir una de les
pintores inks reconegudes durant
la primera meitat del sesle XX. La
mostra, la inks complerta d’aques-
ta artista polonesa presentada a
Catalunya fins ara, explora la rela-
ci6 de rargsta i d’alguns del pintors
polonesos establerts a Paris durant
la primera meitat del sesle XX arab
Catalunya i en subratlla la seva re-
laci6 arab I’art catal& del moment.
L’exposici6, impulsada pel Museu

buscant la col.laboraci6 amb crea- d’Art de Girona, ha comptat arab
dors d’altres disciplines, corn ara un comissariat compartit de les
l’escultor Pep Admetlla, per gene- historiadores de l’art Gl6ria Bosch i
rar obres sorpreuents per la ri- Susanna Portell i el doc[or en his-
quesa de mirades, veus i combi- toria de l’art polonks Artur Tani-
nacions. E.CAMPS kowski. E.C~UPS
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PARAD|S I PUIG
¯ Ca I’Anita, Roses. Plata de
Sant Pere, 2 ~ Fins al3de
mart, De dilluns a divendres
de 10 a14 h i de 17 a 20 h. Dis-
sabtes, diumen~es i festius de
12 a 14 hide 17a20 h.

1Joan Paradis (Figueres, 1941-
2019) fou un artista inexplicable-
ment secret. Arab nora,s 21 anys
va exposar al Museu de l’Empor-
d~ on eucara es couserva ~La
vetlla de la m o nja~, uua pintura
fundacioual que se~ueix reverbe-
rant amb for~a (es pot veure a la
col-lecci6 permanent).
Si~ui corn si~ui, la manca de
3rans exposicions mono3r~,fiques
i la seva abs6ucia eu els princi-
pals circuits 3alerlstics ha con-
vertit Paradis en una mena de
mite vivent. Va haver d’esperar a
l’arribada del nou mil.leuni per
comeu~ar a <<ren6ixer>> en comp-
fades exposicions col.lectives.
Roses li fajusticia, e. CAMPS

JORDI BOFILL
¯ Mes Pl, Verges. Crui’lla ctra.
Torroella de Montsri arab ctra.
La Bisbal ~) De114 de desem-
bre a115 de mar~:. 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.

¯ Ja ho deia Foix: <~l~s per la Merit
que se m’obre Naturals. On no arri-
ben els nostres sentits, arriba la
nostra imaginaci6 i, fins i tot, la nos-
tra intd~ci6. Per aix(~ la pintura de
Jordi Bofill es diri8eix cap a un espai
c6smic que, malsrat set real, sol ro-
mandre invisible: ales antipodes
del surrealisme -entestat en fer vi-
sibles processos mentals-, Bofill in-
tenta formalitzar un m6n d’aparen-
sa molecular i esperm&tica que por-
tern inscrit en la profunditat micros-
c6pica de les nostres c61.1ules i que
es desplesa, a l’extrem oposat, en
forma de 8al&xies i constel.lacions
inabastables, e. CAUpS

DAMI.~ ESCUDER
¯ Museu d*Hist6ri~, Girona.
Placeta de l’Institut Veil, i. (~
Fins a110 de ma~. De dimarts
a divendres de 10.30 a 17.30 h.
Festius de 10.30 a 13.30 h.

¯ Dami~ Escuder (1934 - 2011) fou
un home inquiet, creatiu i polifa-
c6tic que va actuar en ~mbits i dis-
ciplines diversos per6 intercon-
nectats corn l’art, el pensament,
l’activisme politic i social, l’ecolo-
gisrne o la pr~ctica religiosa, tots
els quals va viure arnb gran inten-
sitar. Aquesta exposici6, comissa-
riada arnb extraordin~ria cura per
Llu’~’sa Faixedas, faun recorregut
per la seva vida, la seva obra i les
seves actions, arab la voluntat que
el redescobriment de la seva tra-
ject(~ria personal ens ajudi tamb~
a iHuminar aspectes de la nostra
hist~)ria cultural i politica recents
que, per la seva heterod6xia, han
restat sovint al marge dels relats
oficials, e. CAMPS

M. MANGRAN~:
¯ Cultural Rizoma, Celril. Pla~a
de l’Esgl~sia, 8. ~) De118 de ge-
ner 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 superficie corn a
pell que es trenca i es deforma, que
rellisca o ~s porosa, s’hi veu a tra-
y,s d’escletxes, del volurn i el re-
lieu. La plasticitat ~s explorada a
trav6s d’un recull de temes sensi-
bles al fragment i al detail, evocant
parat3es naturals i colors que fan
pal~s l’artifici intermitent del pai-
sat3e diari. La mirada d’insecte so-
bre la quotidiauitat ju£a arab la irri-
tabilitat de la superflcie, k’imasiuari
de l’artista desvetlla el parat3e me-
diterrani a tray,s d’elemeuts que
6illa: un sol que es desf~, un 3rapat
de pinassa sobre uu blau piscina o
l’estudi del baf de la finestra en s6n
al3uns dels motius. E. ¢~M~S

JAVIER GARCI[’S
¯ Museu Darder, Banyoles.
Pla~a dels Estudis, 2 ~) FJflsa122
d’abrih De dimarts a dissabte de
10.30 a 13.30 h i de 16 a 18.30 h.

¯Hom no pot deixar de notar la
import~ucia que ha tingut la taxi-
d6rmia en l’art coutemporani: a
difer~ncia del g6uere de la Natura
morta, ou all6 que compta ~s as-
senyalar el car~cter fugisser de
l’exist~ncia (vanitas), la taxid6rmia
en roans dels artistes apuntaria en
una altra direcci6, a saber, la que
no defuig els nostres iustints ne-
cr6fils m6s subterranis. Artistes
corn Jean Fabre, Rauschenberg,
Edward Kienholz, Daniel Spoerri o
l’alacantiua Lorena Amor6s (m~s
propera) han utilitzat en major 
meuor mesura la taxid~rmia per
parlar-uos de zones fosques de l’~.-
nima hurnana= eu tots els casos, el
preu que han hagut de pagar ~s el
de ser etiquetats coma politica-
meut iucorrectes.

Expliquem aix5 perqu~ molt a
prop de casa tenim el que va ser el
m~s irreverent dels Museus d’His-
t6ria Natural, ~s a dir, el mffic Dar-
der de Banyoles. La transformaci6
que va patir el 2003 va ser fruit
d’un formidable exercici der cor-
recci6 politica i d’hipocresia mu-
seo3r~fica, un colossal desprop6-
sit destinat a desdibuixar uua
col.lecci6 que representava, millor
que cap altra, la visi6 euroc6ntrica
del rn6n i l’~nima colonialista d’u-
na societat, en el fons, encara vic-
toriana. La bona noticia, en qual-
sevol cas, 6s l’exposici6 que es pot
veure al Museu de Banyoles. El
5omni de/taxidermi~ta ~s un dibu-
ix i la histSria que hi ha al darrera:
amb motiu d’un enc&rrec de 2016.
I’artista Javier Garc6s va visitar du-
rant set mesos el Darder per tal de
documentar-se. All6 que havia de
ser la simple iHustraci6 d’una pu-
put es va acabar convertint en una
insospitada met&fora de I’acte
creatiu. ~.~s
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