
Accents

INGRID GUA.RDIOLA,
JORDI MITJA I
JON URIARTE
¯ casa Ernpord~, Figueres.
Pla~a de l’Escorxador, 2
¯ Fins a131. de mar~.
Horaris: www.fiEueres.cat

¯ La Casa Empord& de Fisueres
acull ~<~sser expropiab~, un pro-
jecte expositiu dels artistes Jordi
Mitj~ i Jon Uriarte i de la cineasta
i assasista Insrid Guardiola, que,
en el marc del Terra-lab, assaja
una mirada alternativa al territo-
ri circumdant.
L’orisen de la iniciativa cal cer-
car-lo, en primer Iloc, en I’enc&r-
rec que se’ls vafer des de Terra-
lab, un projecte <<coral i interdis-
ciplinari de recerca i innovaci6
en el camp de la creaci6 visuab>
que pretkn ~posar en estat de
debat i de creacik el concepte de
paisatge i de territori partint del
treball entre artistes, fot68rafs 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 Opisso i Rom&n
¥ff~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 com pot arribar a ser el de
l’Albera. D’aix6 es tracta: <<El nos-
tre projecte -confessen- es titu-
la ~sser Expropiat, perqu~, d’una
band& ~s el tirol d’una noticia
de11978 del DiariAvui(<{El poble
d’Espolla no vol ser expropiab>).
Oui ~s el poble? Oui expropia a
qui? Corn afecta a la fisonomia i
ales relacions presents i futures
del poble aquesta expropiaci6?
Ouk vol dir expropiar? Hi ha ex-
propiacions passives i d’altres
d’actives? Bones i dolentes? Can-
via, arab el temps, la definiciO i
pr&ctica de l’expropiaci6?>x E,
¢&MP$

COL’LECTIVA
¯ Can Mario, Palafrugell. ~la~a
de Can Mario, 7 ~) Fins al !.9 de
maig. De dimarts a divendres, d’U
a 13.30 h i de 17.30 a 20 h. Diu-
rnenses i festius, d’l]. a ].4 h.

¯ El rostre, colecci#n olorVISUAL,
ks una proposta expositiva que
parteix del forts d’art de la colecci6
olorVISUAL configurat pel perfu-
mista, coHeccionista i artista Er-
nesto Ventks (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 £asas, i £ristina A8&pito, direc-
tora 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, ocultacik i dissolucik,
cada un d’aquests &mbits s’acom-
panya d’un flasc6 que contk una
frag&ncia. ~. c~,~s

CABANYES I BARRACA
¯ Casa de Cultura-Fundaci6 Fita,
Girona. Pla~;a de I’Hospital, 6. ¯
Fins el 11d’abril. De dilluns a di-
vendres, de 9 a 2]. h. Caps de set-
rnana i festius, tancat.

¯ No deixa de ser il’lustrativa la
pres~ncia, en una mateixa mostra,
de dues personalitats aparentment
tan diverses corn les de Barraca
(Banyoles, 1957) i Xicu Cabanyes
(Seriny~., 1946): els uneix umbilical-
ment la cosmovisi6 artlstica de Fita
(ambd6s van ser-ne alumnes en un
determinat moment) i la seva rela-
ci6 amb l’acte creatiu viscut, en es-
skncia, corn a experikncia transit6-
ria que troba en la forma un aixo-
pluc essencial. El masnific cat,leg
editat per a l’ocasi6 (arab textos d’A-
lexandre Roa, Ramon Folch, Josepa
Bru i Kim Bover, comissari del pro-
jecte) esdevk una masnifica eina
per atansar-nos a dos dels ~paisat-
8istes~ mks atipics de l’art catal~t
actual. ~.c~s

ISAKI LACUESTA
¯ B61it, Centre d’Art
Conternporani de Giron~
Rambla, Pou Rod6 i Capella St
Nicolau ¯ Flnsali~@abtll.
Horaris~ www.bolit.cat

¯ 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 Girona (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,
buscant la col.laboraci6 arab crea-
dors d’altres disciplines, corn ara
l’escultor Pep Admetlla, per gene-
rar obres sorprenents per la ri-
quesa de mirades, veus i combi-
nacions. ~.CA~PS

MELA MUTER
¯ Museu @Art de Girona.
Pujada de la Catedral, 12 ̄  Del
24 de novembre a123 d’abril.
Diari, de 10 a 19 h. Diumen~es i
festius, de 10 a 14 h.

¯ Mela Muter (1876-1967), polone-
sa dbrisen i establerta a Paris des
de11901, va esdevenir una de les
pintores inks reconesudes 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 I’artista i d’alsuns dels pin-
tors polonesos establerts a Paris
durant la primera meitat del sesle
XX arab Catalunya i subratlla la
seva relaci6 amb I’art catal& del
moment. L’exposici6, impulsada pel
Museu d’Art de Girona, ha comptat
amb un comissariat compartit de
les historiadores de I’art GI6ria
Bosch i Susanna Portell i el doctor
en hist6ria de I’art polon~s Artur
Tanikowski.
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.~LEX NOGUI~
¯ palau de I’Abadia de Sant
Joan de les Abadesses. ~
De123 de febrer al 5 de maig.
Diari, de I0 a 14 h i de 16 a 19
h. Festius, de 10 a 14 h.

1Fidel al seu particular gui6
pendular, Alex Noguk (Hostalets
d’en Bas, 1953) recuperava el
seu registre inks poOtic, ~s a dir,
aquell que amarava les p~gines
de Dibuixar un arbre (2013), 
Ilibre, en paraules seres, que
tractava ~de les similituds entre
I’emocik que produeix un plan~6
al mig d’un bosc i I’emoci6 de
traslladar-lo fins a I’interior d’una
pres6~. I ks que, en darrera ins-
t~ncia, Noguk no deixa de retie-
xionar sobre els limits d’una dis-
ciplina, el dibuix, essencialment
immediata i que, d’alguna mane-
ra, ~t’obliga -subratlla I’ar tista-
a situar-te en la vida, ja sigui corn
a artista o £om a espectador~.
E. CAMPS

JORDI BOFILL
¯ Mas Pi, Verges. Cru’illa ctra.
Torroella de Montgri arab ctra.
La Bisbal. ~) De114 de d~,sem-
bre a115 de mar~:. Dilluns 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: <~l~s per la Merit
qne se m’obre Natura~x On no arri-
ben els nostres sentits, arriba la
nostra imaginaci6 i, fins i tot, la nos-
tra intd~ci6. Per aix6 la pintura de
Jordi Bofill es diriseix cap a un espai
c6smic que, malgrat 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-
~a molecular i esperm~.tica qne por-
tern inscrit en la profunditat micros-
c6pica de les nostres c~l.lules i que
es desple~a, a l’extrem oposat, en
forma de ~al~xies i constel.lacions
inabastables.

DAMI,~ ESCUDER
¯ Museu d’Hist6ria, GJrona.
Placeta de l’Institut Vell, i. ~
Fins a110 de ~a~. De dimarts
a divendres, de 10.30 a 17.30 h.
Festius, de 10.30 a 13.30 h.

¯ Dami~ Escnder (1934 - 2011) fou
un home inquiet, creatiu i polifa-
c~tic que va actnar en &mbits i dis-
ciplines diversos per6 intercon-
nectats corn l’art, el pensament,
l’activisme politic i social, l’ecolo-
gisme o la pr~ctica relisiosa, tots
els quals va viure arab ~ran inten-
sitar. Aquesta exposici6, comissa-
riada arab extraordin&ria cura per
Llu’isa Faixedas, faun recorregut
per la seva vida, la seva obra i les
seves actions, arab la voluntat que
el redescobriment de la seva tra-
ject6ria personal ens ajudi tambk
a iHuminar aspectes de la nostra
hist6ria cultural i politica recents
que, per la seva heterod6xia, han
restat sovint al marge dels relats
oficials. E. CAMPS

M. MANGRAN~
¯ Cultural Rizoma, Celrit. Pla~a
de I’Esgl~sia, 8. ~) Del J8 de ~e-
her al ~6 de mar~. Dijous i di-
vendres, de 17 a 20 h. Dissabtes,
d’11a 14 hide 17 a20 h.

¯ Mercedes Mangrank, expliquen
des de Rizoma, mostra pintures
que treballen la superficie corn a
pell que es trenca i es deforma, que
rellisca o ks porosa, s’hi veu a tra-
vks d’escletxes, del volum i el re-
lieu. La plasticitat ks explorada a
tray,s d’un recull de temes sensi-
bles al fragment i al detail, evocant
paratges naturals i colors que fan
palks l’artifici intermitent del pai-
satge diari. La mirada d’insecte so-
bre la quotidianitat ju£a arab la irri-
tabilitat de la superflcie, k’imasinari
de l’artista desvetlla el paratge me-
diterrani a travks d’elements que
6illa: un sol que es desf~, un grapat
de pinassa sobre un blau piscina o
l’estudi del baf de la flnestra en s6n
alguns dels motius. E. ¢~s

JAVIER GARC~’S
¯ Museu Darder, Banyoles.
PlaCa dels Estudis, 2 ~) Finsa122
d’abrih De dimarts a dissabte, de
10.30 a 13.30 h i de 16 a 18.30 h.

¯ Horn no pot deixar de notar la
import~ncia que ha tingut la taxi-
d~rmia en I’art contemporani: a
diferkncia del g~nere de la Natura
morta, on all6 que compta ks as-
senyalar el car~cter fugisser de
I’existkncia (vanitas), la taxid~rmia
en marts dels artistes apuntaria en
una altra direcci6, a saber, la que
no defuig els nostres instints ne-
crSfils m~s subterranis. Artistes
corn Jean Fabre, Rauschenberg,
Edward Kienholz, Daniel Spoerri o
I’alacantina Lorena Amor6s (inks
propera) han utilitzat en major 
menor mesura la taxidkrmia per
parlar-nos de zones fosques de I’~.-
nima humana: en tots els casos, el
preu que han hagut de pagar ks el
de ser etiquetats coma politica-
merit incorrectes.

Expliquem aix6 perquk molt a
prop de casa tenim el que va ser el
inks irreverent dels Museus d’His-
t6ria Natural, ks a dir, el mffic Dar-
der de Banyoles. La transformaci6
que va patir el 2003 va ser fruit
d’un formidable exercici de correc-
ci6 politica i d’hipocresia museo-
gr~fica, un colossal desprop6sit
destinat a desdibuixar una coHec-
ci6 que representava, millor que
cap altra, la visi6 eurockntrica del
m6n i l’~nima colouialista d’una
societat, en el fons, encara victo-
riana. La bona noticia, en qualse-
vol cas, ks l’exposici6 que es pot
veure al Museu de Banyoles. El
somni de/taxidermi~ta ks un dibu-
ix i la hist6ria que hi ha al darrere:
amb motiu d’un enc~rrec de 2016,
I’artista Javier Garc~s 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.
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