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GORKA CHILLIDA
Galeria Cadaqués 2. Carrer

Hort d’en Sanés, 9, primer pis H

Fins el 31 d’agost. De dilluns a
diumenge de 18 a 21.30h.


COL·LECTIVA

Bòlit, Centre d’Art Contem-
porani de Girona. Bòlit_Pou Rodó
i Sant Nicolau H Fins el 15 de se-
tembre. Dimarts i dimecres de 10
a 15 h. Dijous i divendres de 10 a 15
h. i de 15.30 a 20.30 h. Dissabtes
d’11 a 14 h i de 17 a 20.30 h. Diu-
menges d’11 a 14 h. 



Resignifica, (des)compon i
(re)contextualitza. L'apropiacionis-
me no deixa de ser un palimpsest,
una imatge de la qual hem esborrat
la informació per reescriure-la pos-
teriorment amb unes noves inten-
cionalitats. Així mateix, l'apropiacio-
nisme desmunta les narracions clàs-
siques i anquilosades de l'art, curt-
circuita la —en aparença— indissolu-
ble relació entre icona i significat,
qüestiona el concepte de creació
única, constitueix un acte democra-
titzador i, fins i tot, suposa una ma-
niobra d'estalvi o reciclatge visual:
en una societat farcida d'imatges, és
lògic apropiar-se’n. E. CAMPS

COL·LECTIVA
Casa Empordà, Figueres.

Plaça de l’Escorxador, 2 H Del 6
de juliol a l’1 de setembre.
Horaris: www.figueres.cat



Plantejada inicialment com una
iniciativa limitada per qüestions de
gènere (d’aquí el «dones» inscrit a
«Empordoneses») de seguida va op-
tar per centrar-se en allò realment
capaç de generar «comunitat», a sa-
ber, el sentiment de pertinença a un
col·lectiu que corre el risc de nor-
malitzar la precarietat que afecta el
sector. En paraules de Farrés: «Em-
pordoneses funciona sobre la base
d’un fil conductor que cada any és
diferent, però sempre vinculat al
canvi social que viu el món: els refu-
giats, la crisi, el reciclatge... A partir
d’aquest leitmotiv, els més de cent
participants que en cada edició hi
prenen part, ja siguin artistes con-
solidats o estudiants dels instituts
de Figueres, creen les peces que
s’exposen».   E. CAMPS

A CORPORI, segons els seus
responsables, hi podem veure ex-
posat part del treball més recent
de l'escultor de Palafrugell, Jordi
Gich: «Fascinants figures femeni-
nes sospeses en l’espai, allà on la
matèria es resisteix al buit. Belles
línies que suporten l’estructura
mínima de cossos esfilagarsats
que conviden a l’espectador a res-
seguir-los transitant entre la me-
mòria i l’oblit». En aquest sentit,
el procés de treball és tan o més
important que l’obra finalitzada:
«A en Jordi –expliquen– li donen
troncs de roure, alzina, fusta au-
tòctona del pla de l’Estany, allà on
hi té el taller, o també noguera, o

boix si es dona al cas, o bé en
compra ell per allà on passa i des-
prés, com els bons vins, els deixa
envellir durant anys a l’espera del
seu moment; quan la fusta s’hagi
assentat i estigui suficientment ei-
xuta per a què després no s’obri».
En darrera instància, la imatge
que hi plasma és sempre la d’una
determinada feminitat: «Aquella
dona idealitzada, com una Venus
en lleuger «contrapposto», que
ens arriba del passat, i que serà
encarnada una i una altra vegada
a través d’un joc d’arestes, sem-
pre canviat, però sempre respi-
rant la mateixa essència corpò-
ria». Deesses, figures femenines,
des de la prehistòria i per tota la
conca mediterrània han estat àm-
pliament representades. Relacio-
nades amb el culte i amb l’imagi-
nari, avui les contemplem, mal-
tractades pel pas del temps, i és
aquesta erosió la que, al final,
ens connecta amb el nostre pas-
sat.  E. CAMPS

JORDI GICH
Espai Tònic, Vulpellac (La

Bisbal). Carrer de ponent, 25
H Del 15 de juny al 21 de se-
tembre. Dijous d’11 a 14 h i de
17 a 20 h. Divendres d’11 a 14 h i
de 17 a 20 h. Caps de setmana i
festius tancat. 



A Claudi Casanovas li agrada
portar a col·lació la seva genealo-
gia familiar encapçalada, d’una
banda, per l’escultor noucentista
Enric Casanovas i, de l’altra, per
Ramon Sarsanedas, un artesà laca-
dor que va nodrir de japonismes
aquella voraç Barcelona de la Belle
Époque: dos avis, un artista i un al-
tre artesà que, no obstant això, van
ser igualment llorejats a l’Exposició
Internacional de 1929, un fet que
demostra fins a quin punt no no-
més no es tracta de disciplines an-
tagòniques (art i artesania) sinó
que aconsegueixen excel·lir quan
encaren sense complexos la seva
complementarietat. E. CAMPS

CLAUDI CASANOVAS
Terracota Museu, La Bisbal

d’Empordà. Carrer del Sis D'Oc-
tubre de 1869, 99 H Fins el 6
d’octubre. De dimarts a diven-
dres 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.



GICH

GALERIA CADAQUÉS 2

CASANOVAS

E. CAMPS

E. CAMPS

La mostra de Gorka Chillida
(Donosti, 1981), titulada Hacer
crecer, acull un conjunt de divuit
escultures en acer de diversos for-
mats i més d’una quarantena de
dibuixos recents. Fill i net d’una
nissaga d’artistes bascos de re-
nom internacional, Gorka Chillida
ha començat a mostrar la seva
obra recentment, amb una excep-
cional acollida a Madrid, Donosti,
Barcelona i ara a Cadaqués. En
paraules de la comissària Irene
Altaió: «La seva obra explora el
potencial volumètric de l’espai.
Les escultures s’originen a partir
de petits tubs d’acer, els extrems
dels quals s’expandeixen tot gene-
rant capes, cavitats i obertures
que graviten sobre el seu propi
cos». E. CAMPS

FUNDACIÓ VILA CASAS EL PALAU SOLTERRA ACULL UNA EXPOSICIÓ QUE
TRANSCENDEIX LA FOTOGRAFIA PER PARLAR DE LA MIRADA I DEL TEMPS

MARIA ESPEUS
Palau Solterra, Torroella de Mont-

grí. Carrer de l’Església, 10 H Fins el 17 de
novembre. www.fundaciovilacasas.com

Hi ha una aroma molt subtil, una fra-
gància de grisalla, que ho embolcalla
tot. A voltes, adopta un matís gairebé
sinistre, com el que detectava Rosa Re-
gàs a la sèrie dedicada a les dones
maltractades: «El teu rostre —escriu
l’autora de La cançó de Dorotea—, els
teus ulls, el teu cos, són els que em par-
len, són els que em donen resposta a
tants dubtes sobre com s’ha desenvo-
lupat la teva vida: què vas fer per su-
portar-la, quantes il·lusions perdudes
i sentiments ultratjats vas deixar pel
camí, enterrats sota la terrorífica por
perpètua?»... El sentiment de pèrdua,
amb tot, també pot adoptar un aire més
nostàlgic, una forma de melancolia que
no està renyida amb l’acceptació ma-
dura dels imperatius marcat pel pas del
temps: «Ens vam fer grans —recorda
Ramón de España en un text a propò-
sit de la sèrie Hola Barcelona— mentre

la ciutat es convertia en una cosa que
no era ben bé el que teníem planejat
[…]. Sospito que no ens en vam sortir.
Continuem estimant Barcelona, però
ja no tenim la sensació d’alegre pro-
pietat que ens caracteritzava a princi-
pis dels vuitanta». 

Ni més ni menys: com a bona fotò-
grafa que és —de fet, és excel·lent—,
Maria Espeus s’ha dedicat a conjurar
el pas del temps a través de les imatges
assolint, paradoxalment, uns resultats
de vigència atemporal. D'això es trac-
ta: el temps (tant si es tracta d’aquell a
priori Kantià com de l’incommensu-
rable paràmetre descrit per Poincaré)
és el nostre soci més íntim, l’ombra po-
limòrfica que ens acompanya des de
l’inici fins al final d’aquest segment
que anomenem vida. O, seguint al fi-
lòsof i esteta Merleau-Ponty: el temps
no és «una successió efectiva que jo em
limitaria a enregistrar», sinó que és «el
teixit de l’experiència» que sorgeix de
la meva relació amb les coses: «en les
mateixes coses, el futur i el passat es
troben en una mena de preexistència
i de supervivència eternes». És a dir:
mitjançant l’experiència ens incorpo-
rem a una tradició sensorial que ens
precedeix i que ens sobreviu, ja que en
el meu tracte amb les coses s’obre una
dimensió temporal on «allò que és
passat i futur per a mi, és present pel
món», un fet que permet que ens

EUDALD CAMPS

Una fotògrafa de
referència   

La Fundació
Vila Casas vol re-
conèixer la llarga

trajectòria de la
prestigiosa fotò-

grafa Maria Espeus
(Suècia, 1949): a

l'exposició Una mi-
rada es mostren

55 instantànies de
diferents etapes

de l'autora com és
una sèrie de l'Ha-

vana, una campan-
ya que visualitzava
la problemàtica de
les dones maltrac-
tades i també una

part de la sèrie
d'instantànies Oh

Barcelona dels
anys 80.



Amb el cor als ulls
ESTELA DE CASTRO

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ACCENTS

26000

4854

Diario

907 CM² - 81%

1909 €

44-45

España

23 Agosto, 2019



Diari de Girona

Taules de totes les mides i for-
mes però, al cap i a la fi, taules.
Quan Isabel Banal va fer la crida
als habitants de Torroella de
Montgrí per tal que cedissin al-
gun moble en desús, activava un
joc col·lectiu (de sobretaula) que,
com tots els jocs, conjugava l’es-
fera lúdica amb la transcendent.
Per entendre’ns: Isabel Banal,
amb els seus «ponts» torna a re-
galar-nos un paisatge obert a la
reflexió que, paradoxalment, no-
més comprendrem si deixem que
les seves imatges ens afectin epi-
dèrmicament, com una carícia
que, mentre es fa, s’explica. La
mostra és part d’un cicle comis-
sariat per Mar Serinyà. E. CAMPS

ISABEL BANAL
Museu de la Mediterrà-

nia, Torroella de Montgrí.
Carrer d’Ullà, 31 H Fins el 2 de
setembre. De dilluns a dissab-
te de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Festius de 10 a 14 h.


COL·LECTIVA

Galeria Richard Vanderaa,
Girona. Carrer Auriga, 3 bxs
H Fins el 7 de setembre. De di-
marts a dissabte d’11 a 13.30 h i
de 17 a 20.30 h. Festius tancat.


COL·LECTIVA

Espai 59, Sant Feliu de Guí-
xols. Carrer Joan Maragall, 59
H Del 13 de juliol al 15 de se-
tembre. De dijous a dissabte de
17 a 20 h. Diumenges i festius
d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. 



L’obertura, el passat 13 de ju-
liol, d’una nova galeria (l’Espai 59
ocupa la sala d’una històrica com
la Carme Tatché) és, es miri com
es miri, una magnífica notícia que
resta confirmada a la llum de
mostres com la dedicada a la
Bauhaus (fins el 15 de setembre).
Segons Gerda Siebelt (responsa-
ble de l’Espai 59 juntament amb
Salvador Sabater i Mònica Pallí)
«en aquesta exposició ens podem
adonar com Heinrich Neuy, artis-
ta de la Bauhaus juntament amb
Kandinsky, Albers i Mies van der
Rohe, dialoga amb cinc artistes
contemporanis i dos fotògrafs en
aquest meravellós i antic edifici
del poble». E. CAMPS

RUBERT (DETALL)

RIVERA

ESPAI 59

Avís per a navegants: no es pot
ser i no ser al mateix temps (per
això Hamlet embarranca en una
disjuntiva). En aquest sentit (i per
més que el text curatorial de la
mostra plantegi coses com ara que
«Aparences convida l'espectador a
entrar en el joc infinit entre apa-
rença i realitat: entre coneixement
superficial i coneixement profund,
entre el que és i alhora no és»), el
que s’estaria negociant, per dir-ho
d’alguna manera, és el concepte
de «real» associat a la fotografia
(no es tracta de determinar si és
real o no sinó de saber, per contra,
quin grau de realitat representa). 
Sigui com sigui, com afectaria a la
fotografia el «problema de la reali-

tat»? De la mateixa manera que,
amb el seu naixement, ella sem-
blava voler proscriure definitiva-
ment a la pintura (en opinió de
Paul Delaroche), des de la irrupció
dels procediments digitals de retoc
d’imatges, és ella, la fotografia, la
que s’instal·la a la unitat de cures
intensives. De veus que constaten
aquest fet no ens en manquen:
Tim Druckrey, per exemple, opina
que «estan en entredit els matei-
xos fonaments i l’estatus del docu-
ment [fotogràfic]»; Fred Ritchin
parla del «profund soscavament
de l’estatus de la fotografia com a
forma visual intrínsecament ve-
raç»; Anne-Marie Willies especula
sobre la possibilitat que la fotogra-
fia desaparegui «com a tecnologia
i com a estètica específica del mit-
jà»; o William J. Mitchell, conven-
çut de que «en 1989, sesquicente-
nari del seu naixement, la fotogra-
fia ja estava morta o, més concre-
tament, radicalment i permanent-
ment desplaçada».  E. CAMPS

E. CAMPS

Si l’objectiu de la darrera exposi-
ció col·lectiva de la Galeria Richard
Vanderaa era rememorar el grup
d’artistes catalans que van treballar
a París durant la dècada dels sei-
xanta del segle passat, en aquesta
ocasió el fil conductor no és tan
conceptual com, per dir-ho d’alguna
manera, marcat per les afinitats
electives: autors com Pic Adrian
(1910 - 2008), Arman (1928 - 2005),
Teo Asensio (1935 - 2016), Manel
Bea (1934 - 1996), Modest Cuixart
(1925 - 2007), Evru / Zush (1946),
Jaume Faixó (1952 - 1998), R.B. Kitaj
(1932 - 2007), Lluís Lleó (1961) o
Gino Rubert (1969) comparteixen
una estètica que no es resisteix a
l’encaix en les grans famílies abs-
tracta i figurativa.   E. CAMPS

COL·LECTIVA
Bòlit, Centre d’Art Contem-

porani de Girona. Bòlit_LaRam-
bla H Fins el 15 de setembre.
De dilluns a divendres de 9 a 19
h. Dissabtes de 9 a 14 h i de 15 a
20 h. Festius de 9 a 14 h.



BANAL

A diferència de molts artistes,
que remoregen a l’hora d’explicar
els seus treballs i processos creati-
us, Mapi Rivera sol regalar-nos ri-
ques (i sovint extenses) reflexions
sobre els seus plantejaments artís-
tics que, d’alguna manera, acaben
formant part del projecte expositiu
mateix. En aquest sentit, és l’auto-
ra qui millor pot explicar el rere-
fons conceptual de la seva mostra:
«El meu treball és un procés de de-
puració, de dilatar la pell, d’obrir-la
visualment per veure i deixar veu-
re, mostrant-me en el recollir-me i
recollint-me en el mostrar-me. Vaig
haver de fer un procés de nuesa,
de descobriment, d’il·luminació,
per no tenir la pell coberta i poder
veure».   E. CAMPS

MAPI RIVERA
Palau de l’Abadia de Sant

Joan de les Abadesses. H Del
27 de juliol al 13 d’octubre.
Diari de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.
Festius de 10 a 14 h.



PEREVALSKY
Sala d’exposicions Fundació Ger-

mans Vila-Riera, Camprodon. Plaça San-
ta Maria, 9 H Fins el 31 d’agost. De dilluns a
divendres de 17.30 a 21 h. Caps de setmana
i festius de 12 a 14 h i de 17.30 a 21 h.

Camprodon, segona residència de
l’artista d’origen ucraïnès però, a la
pràctica, gironí d’adopció, s’ha conver-
tit, al llarg dels anys, en el lloc on, amb
certa periodicitat, Evdokim Perevalsky
fa balanç del camí recorregut mitjançant

una exposició de format, diguem-ne, do-
mèstic o íntim. Es tracta d’un grapat de
pintures (en aquesta ocasió, una quin-
zena) que aprofundeixen en les seves
dèries característiques, començant per
la pràctica de la pintura mateixa (la re-
ivindicació activa d’un ofici impensable
al marge d’una concepció pausada del
pas del temps) i acabant per un univers
crepuscular on la llum física i la meta-
física semblen voler-nos desvetllar els in-
tersticis de la realitat. Sigui com sigui,
sempre suggeridor i d’una pulcritud for-
mal inqüestionable. 

EUDALD CAMPS



Una català
d’adopció  

Instal·lat des
de fa anys a Catalun-

ya, Perevalsky ha
sabut incorporar un

cert mediterranisme
a la seva sensibilitat

eslava.   



CAMPRODON EVDOKIM PEREVALSKY PRESENTA UNA
QUINZENA DELS SEUS DARRERS TREBALLS MÉS ÍNTIMS

orientem en aquest instant que re-
uneix l’objecte i el subjecte...   

Justament per això Espeus pot fo-
tografiar persones i coses sense alte-
rar, en essència, el pinyol del seu dis-
curs: del que es tracta, sembla que vul-
gui dir-nos cada imatge, és de repetir
mentalment com un mantra «allò que
és passat i futur per a mi, és present pel
món» i, de passada, aprendre a mirar
amb el cor («més val no res / que dir
evidències / que mostrin tan sols la su-
perfície», diu el poeta-pintor Gerard
Sala a Amb la veu als ulls). I és que, en
el fons, tota la trajectòria professional
de Maria Espeus ens remet a un temps
en què la feina del fotògraf es consi-
derava imprescindible (avui només
són imprescindibles les imatges, vin-
guin d’on vinguin) i on aquesta ma-
teixa professió evolucionava paral·lela
a la del periodista o escriptor de torn
capaç d’actualitzar, en forma de re-
portatges memorables, una relació
simbiòtica (en el sentit de profitosa per
a tothom) que l’individualisme utili-
tari actual ha proscrit, potser definiti-
vament, de la immensa majoria de pu-
blicacions (diàries, però també de les
especialitzades). Allò que perdem pel
camí, no cal dir-ho. És la vida...

O, com diria el gran William Faulk-
ner: «La finalitat de tot artista és atu-
rar el moviment, és a dir, la vida, amb
mitjans artificials i mantenir-lo fix de
tal manera que, cent anys més tard, si
un estranger el mira fixament, es mo-
gui altra vegada, perquè és, precisa-
ment, vida».

MARIA ESPEUS

PEREVALSKY PEREVALSKY

La llum i la pintura
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