
ESPAI D’ART

Compromis amb
l’art, en femeni

Glbria Bosch 6s la directora dels espais d’art de la
Fundaci6 Vila Casas des de l’any 2001, una

fundaci6 que actualment amplia la seva expansi6
territorial fins ara gironina ales comarques de

Tarragona, amb el castell de Vila-Seca.

Per Pil~r Parc, erisas

G
15ria Bosch ha estat sernpre al costat de
la recerca, ha intentat rescatar els artis-

"tes de valor oblidats, ha creuat disci-
plines arab creativitat i imaginaci6 i ha

maldat per posar en escena dones artistes, corn
~s el cas de la phatora Mela Muter, arab una ex-
posici6 que ha comissariat per al Museu d’Art de
Girona arab Susanna Portell.

--D’on live 1’ interns per l’art?
--Sempre he creuat hist6ria de l’art i !itera-

tufa, que no he deixat mai. Crec que em ve del
meu avi. Era d’Olot i es dedicava rant a escriure
com pintar. Va ser fundador de la Revlsta d’Olot
i fins als 12 o 13 anys em portava a veure rnu-
sans i rne n’explicava les obres. $6c molt curi-
osa, rn’ha interessat lligar diferents mons. Els
projectes que m~s rn’han agradat hart estat en
espais de ffontera. M’ha interessat la diversi-
tat, diferents conceptes i llenguatges. Quan vaig
poder comen9ar a fer-ho arab rn~s profunditat
va ser al Museu d’Atr de Girona, que vaig tenir
l’opormnltat de dirigir entre 1995 i el 2061. Per
exemple, "Cegueses" el 1997, "Una cambra prb-
pia. Virginia Woolf’~ el 1999 o "M’escdur~ts una
carta’: l’any 2000.

--Perb va comen~ar als anys 80... Recor-
do que vost~ i jo vol/ern fer una revlsta d’art.., i
se’ns va afegir la Beatriu Malaret que ja tenia la
revista Dansa- 79.

FU NDACI(~ VILA CASAS.
Exposid6 Rogent a la Fundaci6
Vila Casas, arab Susanna

--Era rn~s cornpllcat perqu~ eren els meus
inicis. Exposicions corn "Nits’; a l’espai Montca-
da de La Caixa el 1985, arab el m6sic Iep Nuix. El1
va crear la rn6.sica a partir de diferents autors que’
havien escrit sobre la nit. Sempre he volgut ca-
valcar sobre l’art conternporani, per6 tamb~ rn’ha
agradat anar enrere i establir lligams entre gene-
racions. "Nits" java relligar Pan9, Brossa, T~tpies,
Pazos, Perejaume, Santos i Benito. Tamb~ vaig fer
una exposici6 monogrb.fica sobre un objecte, "La
cadira, f6rmules visuals’~ que va n~ixer corn a ini-
ciativa murticipal a Tossa i, despr~s de viatjar per
diferents llocs, es va presentar a la desapareguda
galeria Sfibex. Tamb~ ern va cornenqar a interes-
sat molt la fotografia i vaig establir contactes arab
lordi Gnillumet, Eduard Olivella, Ioan Fontcuber-
ta, America S~inchez, Manalo LaguilIo, Humberto
Rivas, Pep Pdgol, Toni Catany.

--Com va ser la seva ~poca al capdavant
d’Espais, a Girona?

--EI projecte expositiu interdisciplinari amb
l’inici de I’arxiu i la biblioteca va cornensar
el 1986. Es va inaugu~ar el mars de 1987 arnb
"Moda/Antimoda" i vaig let-hi l’ffhima exposi-
ci6 la temporada 1989-90, arab Francesca Llopis
i Peter Sinclair. Tamb~ yam k~npulsar, amb Carme
Ortiz, la revista Papers d’Art, que s’encea’tava a E1
Punt, i els Premis de la Crftica d’art. Despr~s, en
lordi Vidal volia grans noms, rn~s reconeguts que
els joves que promov/em, amb individuals com la
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ESPAI O’ART

Exposid6 Coma Es~adella al Centre d’Estudis Catalans
de Par(s, A la imatge de la dreta, GI6ria

d’Antonio Saura, i a mi em va deixar d’interessar.
V’arem fer moltes acdvltats, corn dansa, poesia i
performance.

--Va treballar en el m6n de les galeries amb
la m/tica Salvador Riera..

--De 1990 a 1994 vaig treballar en aquesta ga-
leria de Consell de Cent, de let fins que va morlr
en Salvador, i despr~s em valg ocupar de deixar
organitzat el seu a~xiu. V’arem fer Barcel6, Geor-
ge Condo, Xavier Gmu, Tom Can-, Ioaquim IAucih,
Llu/s Claramunt, Natividad Naval6n, que va buidar
la galerla arab una instal.lacid, una col.lec~va d’es-
radiants de la Massana a Ia mostra "Ex-cursus’; a
cura d’Ignasi Aball/, arab unes ioverdssimes Maybe
Vieta i Begofia Montalb fro. Arab la Teresa Grandas
pod/era organltzar "Situacions contemporknies’;
barrejant camps: un escriptor, tun anttopbleg, un
artista, per exemple. Tamb~ yam fer Rainer Fetting
ixerrades sobm art per al pf~blic en general.

--Vost~ va n~ixer a Girona i de petita va a
Tossa, un bressol inspirador del surrealisme i
l’art d’avantguarda, que va atravLre Chagall, i
que va inspirar Andr6 Masson, Georges Batai-
lie, Dora Maar i rants altres...

--A Tossa vaig col-laborar a partir de 1978 i,
entre el 1991-1994, en el patronat del museu.
Hi havia tm cat’leg de les obres fet l’any 1938.
Va set un treball galreb~ d’arqueologia. Men-
tre acabava la carrera, em dedicava a ar’xivar i
fer el nou cat,leg de les peces. Vaig fer algunes
exposicions, corn la de Georges Kars, i arab la
Susanna Portell la de Cr~ixams, l’Olga Sacha-
roff i el llibre compartit arab Otto Lloyd. Vain

 ,Amb la Fundaci6 Vila Casas s’ha fet
una bona feina i es vol mantenir
la independ ncia com a fundaci6 privada 

proposar-ne un darter sobre els cubistes, Albert
Gleizes i lean Metzinger, perb ua canvi pol/-
tic va aturar la publicacid. Arab Teresa Gran-
das, la complicitat entre Masson i Bataille, amb
una exposici6 organitzada arab el Museu d’Or-
leans, i un llibre. Finalment, arab la Susanna,
yam poder ampliar i desplegar aquesta inves-
tigaci6 a Calxa Girona el 2007 arab l’exposici6
"Berl/n >Londres >Par/s >Tossa. La tranquil.li-
tat perduda". En treballar aquest tema tamb6

em vaig adonar que la visibilitat de la dona era
nuJ.la. Eren turistes o "dones de". En els articles
del cr/tic Rafael Benet a penes hi sdn presents.
M’interessa el tema de la dona. En el cas de la
Mela Muter, veure els punts forts i cliferents dels
que s6n commas a la visi6 convencional de la
dona. No n’hi ha prou amb dir que era maa bona
retratista i accentuar la misoginia crftica client
que pintava corn un home.

--Qu~ Ii ha aportat la figura d’Italo Ca]vino,
un dels seus grans admirats?

--Abans d’entrar aI Museu d’Art de Girona,
valg demanar una beca al Ministeri de Cultu-
ra l’anyI993-94,que desprds em va servir per fer
el projecte d’exposici6 itinerant "Les ciutats in-
visibles" amb La Caixa. M’interessava el Calvi-
no corn a lector en un sentit plural, els ~libres, el
cinema, els seus comentads sobre exposicions. Li
interessaven les exposicions de concepte i aquest
espai de frontera sense 1/mits, connectant la pin-
tufa amb rescriptura d’alguns autors, o b6 artis-
tes corn Paolini, On Kawaxa, Steinberg, Melotti,
Matta. I a mi els aspectes que anaven de l’obra
literkria a la recepci6 crhica de Calvino i als qui
l’havien treballat a fons. A partir dels seus llibres
vaig muntar una exposici6 amb la particlpaci6 de
Francesc Abad, Eva Loot.z, Isabel Banal, Pep Ad-
media, entre altres artistes.

--Abordem els seus gaireb~ vint anys diri-
gint els espais de la Fundaci6 Vtla Casas, ara
ampliats arab el castell de V’da-Seca en terres
tarragonlnes.
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--Arab la Fundacid Vlia Casas hem anat a poc
a poc, perb fent fe’ma, com Machado: "... se hace
camlno al andar’: AI Palau Sokerra vaig buscar
conceptes per plantejar la co1-1ecci6 de fotogra-
fia (primer hi havia pintum) i, de manera rotati-
va, expressar di~degs arab diferents autors, com el
d’aquest any, "Nos-altres. Espals de frontera’~ en el
qual dones de diverses proced~ncies, disciplines
i generacions, donen veu ales obres exposades
en cada sala. Per5 tamb6 vaig voler introduir-hl
exposicions temporals, convidar artistes a fer dih-
legs amb la col.lecci6, i fer participar en les acfivi-
tats gent del m6n del teatre i de la dansa, A partir
d’obres del fons, es dedicaven unes sales mono-
g~fiques a l’autor, es demanaven algunes peces
i es feia una exposici6. Un dels records esth-nats,
entre altres, va ser la de Benet Rose11. Torroella 6s
l’~ic lloc que ~s internacional i on es treballan
conceptes, connections, d’una manera m~s oberta.
A PaJs, es va comen~ar arab l’escukura, per5 a Can
Mario s’ha pogut ampliar i, arab les sales tempo-
rals, es poden integrar altres disciplines.

--Quines coses ha pogut fer a la Fundaci6
3F~la Casas que liinteressin personalment.¯

--Quan la Fundaci6 va comenqar, hi havia
pocs llocs i espais per let-hi exposicions. S’ha let
una bona feina i es vol mantenir la independ~n-
cia corn a fundaci6 privada. En primer lioc, he
pogut recuperar alguns autors. Quan treballes en
un lloc on el president t6 el seu gust, has de bus-
car un consens. Fer aquelIes coses que t’agraden
i que a]hom ell et validarh. Un~ part positiva han

estat les recuperacigns histbriques: Lluci~, Faixd,
dues generacions importants. Per exemple, mos-
trar Tarres Mons6, perb arnb m~s joves com Mar-
garita Andreu, Maybe Vieta, Salvador Juanpere,
Isidre Mantis, Jordi Fulla o Jo Mllne, enO’e molts i
molts alt~es. L’Espai Volart 6s el lloc de les tempo-
rals que no sempre tanen a reuse arab la col.lec-
ci6 i s’hi combinen autors m6s joves arab recupe-
racions histbrlques. A Can Frarnis ~s on hi ha la
col.lecci6 de pintura, on fem exposicions d’autors
del fons, algunes recuperacions, corn per exem-
ple Bigas Luna o R~ols Casamada, i els artistes
prerniats de les diferents disciplines.

--Creu que Fart t6 una funci6 social o tera-
p/~ufica?

--Atesos els odgens de la Fundaci6 V’da Casas
i la vinculaci6 al m6n dels laboratoris farmac~u-
tics, fern debats sanitaris a Quiral Salut. En un
prlnclpi s’hi va uactar l’art i la sanitat, amb pro-
jectes corn "Llistes d’espera". De let, quart valg sar
al Museu d’Art de Girona ja m’interessava impll-
car-hi la ciutat, rant amb "Cegueses", com amb
"Una carnbra prbpia. Virginia Wolf’~ en qu~ yam
col.laborar arab la pres6 i un centre psiqui~tric.

--Per qu~ has volgut explorar Mela Muter?
--Per la seva implicaci6 social i polltica. No ~s

nora,s una pintora. M’intaressa la seva implica-
ci6 arab col.lectius d’anistes abans i despr~s de
la Primera Guerra Mundial, la col.laboraci6 con-
tra la faro a Rfissia o arab el suport als nens re-
publicans duraut la Guer~a Civil, la relaci6 arab
Raymond Lefebvre i la freqfient correspond~ncia
entre ells durant els tres anys de relaci6. Volem
far-ne una tria per a tun lllbre. Era una persona
molt obsarvadora i culta, visitava els museus i es-
crivia reflexions sobre la mateixa actitud de l’ar-
tista i corn esdevenia una mena de mercaderia,
donant suport al treba]l anbnirn, col-lectiu, dels
constructors medievals. Far~ uns retrats fant~s-
tics, que ~s un g~nere burghs, per/) el seu plante-
jament i el forts no hi tenen res a veure.

--Qu~ li interessa de la creacid actual?
--Veig menys coses que m’interessin que

abans. A vegades, tens acc~s a treballs interes-
sants perb que, sovint, no tiren endavant. Caldria
ajudar a produlr projectes, oferir m6s estlmuls a
la creativitat. A la Fundaci6 t enLrn els premis de
pintura i d’escultura i veiem que hi ha una gran
quantitat de gent que treballa, arnb obres interes-
sants, perb tamb~ un exarcicl repetitiu que esgo-
ta. Aquestes f6rmules no sempre s6n justes, per-
qu~ no es pot valorar b~ tun conjure de m~s de
tres-centes peces a tray, s d’una obra per autor.

--Quina ~s la seva principal premissa de tre-
ball?

--Intentar fer el que creus, abocar-te a allb
que vols i sents, el m6n que t’interessa. AI capda-
vail, ~s el que 6s m~s creatiu perqu~ aprens iet
transforma a mesura que avarices. *
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