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JOAN VILAJOANA
Sala d’Exposicions Dolors

Xabé, Sarrià de Ter. Plaça de la
Renaixença s/n.HDel 14 de se-
tembre al 31 d’octubre. De di-
lluns a divendres de 16 a 21 h.
Festius tancat.


DIDIER LOURENÇO

Galeria d’Art l’Arcada, Bla-
nes. Passeig de Dintre, 11 HDel
13 de setembre al 10 d’octubre.
Diari de 17,30 a 20,30 h. Dissabtes
d’11 a 13 h. i de 17,30 a 20,30 h.
Festius tancat.



Didier Lourenço (Premià de Mar,
1968) no es conforma amb anar ge-
nerant icones més o menys adapta-
des al gust del consumidor sinó que
opta per desplegar-se, fidel a la
seva particularíssima iconografia,
per multitud de formats i suports
que poden anar des de la il·lustració
periòdica, passant per la policromia
de pedres de riu, fins als políptics
inclassificables i, sovint, amarats d’i-
ronia gràfica. I és que Lourenço —de
la mateixa manera que fan autors
propers com Marc Jesús o Manel
Anoro— aposta pel goig visual sense
tenir en compte condicionaments
de cap altra mena.  L’indissimulat
regust decoratiu de les seves obres
no és cap inconvenient. E. CAMPS

MANUTRILLO
Museu del Suro, Palafrugell.

Plaça del Museu del Suro H De
l’11 de maig al 31 de desembre.
De dimarts a divendres 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 a
14 h. (a partir de setembre).



Súber és una exposició que ser-
veix per posar en valor el mediter-
ranisme present en els treballs de
Manutrillo: «La sureda —expliquen
els responsables de la mostra— no
es pot entendre sense els homes i
les dones del camp. Ni ells sense el
seu entorn. Darrere de cada tap de
cada ampolla de vi, no només que-
da l’imaginari buit que va deixar en
la pell de l’arbre. En ell, també hi
habiten les mans, els braços, els
cossos, les vides dels artesans que
el varen despullar». D’això es tracta:
a nivell estrictament fotogràfic, des-
taca la capacitat del sevillà per en-
carnar un inventari de cossos i mi-
rades extraordinari.   E. CAMPS

Les diferències entre ambdues
artistes, d’entrada, és el que més
sobtarà a l’espectador: per una
banda, Clara Oliveras, una artista
que poua sense complexes en el
bigarrat univers domèstic assu-
mint una estètica «impura» que
la pot portar a territoris tan dis-
pars com els de la ceràmica deco-
rativa (pensem en Lladró, mes-
tres fallers de la terracota)  o en
la iconografia mel·líflua de Dis-
ney; i, per altra banda, Roser Bo-
ver, enemiga de tota forma d’es-
tridència que basa tot el seu peri-
ple creatiu en un joc de subtilíssi-
mes insinuacions gràfiques i d’in-
tervencions físiques (tallar, en-
ganxar, sargir) tan imperceptibles

i definitives com una ferida mor-
tal...     
Atès, per tant, que les diferèn-
cies, des d’una perspectiva for-
mal, són més aviat evidents, la
pregunta que cal fer (que, en el
fons, serveix per identificar el
«lloc» on s’esdevé el diàleg) és:
Què tenen en comú Oliveras i Bo-
ver? La resposta, ens la regala
Magdala Perpinyà que, com una
mena de cor antic (o moderadora
omniscient contemporània) s’afe-
geix a un diàleg que, en darrera
instància, és triangular: «D’alguna
manera —reflexiona Perpinyà al
magnífic text que acompanya la
mostra—, ambdues artistes con-
ceben el llenguatge artístic com
una forma de col·locar-se en la
ferida i convertir-la en un espai
de conflicte i resistència. Els seus
projectes visuals deixen entreveu-
re aquesta esquerda del temps,
aquest malestar provocat pel des-
encaixament del subjecte amb el
món contemporani».    E. CAMPS

ROSER BOVER I 
CLARA OLIVERAS

Casa de Cultura-Fundació
Fita, Girona. Plaça de l’Hospital,
6.HDel 20 de setembre el 20
de novembre. De dilluns a di-
vendres de 9 a 21 h. 



A Claudi Casanovas li agrada
portar a col·lació la seva genealo-
gia familiar encapçalada, per una
banda, per l’escultor noucentista
Enric Casanovas i, per 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 HFins 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.



CLARA OLIVERAS

VILAJOANA

CASANOVAS

E. CAMPS
LOURENÇO

Com ell mateix sol explicar, Vi-
lajoana és un artista que «pinta
sense pintar»: si ho pot fer és per-
què confia en les possibilitats del
paper amb el que treballa; les se-
ves obres són fruit d’una íntima
comprensió del material que no-
més pot aconseguir aquell que
porta gairebé dues dècades explo-
rant-ne les possibilitats. Sigui com
sigui, Vilajoana destaca per la
seva capacitat per reduir els seus
plantejaments formals a una
mena de dialèctica ancestral que
no és altra que la que s’estableix
entre l’atzarositat dels ritmes dic-
tats pel mateix procés de sedi-
mentació i l’ordenació geomètrica
d’origen humà. E. CAMPS

COL·LECTIVA
Centre Cultural la Mercè, Girona.

Pujada de la Mercè, 12. H Del 19 de se-
tembre al 15 de novembre. De dilluns
a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 21 h.
Caps de setmana i festius tancat.

La pregunta no és retòrica: a casa
nostra, quants responsables de centres
o museus d’art contemporani serien
capaços de deixar la seva visibilitat ex-
terior en mans de la pintura? Dit d’u-
na altra manera: quines possibilitats re-
als tenen autors com Xevi Solà o Ma-
nolo Sierra (per citar un parell de ca-
sos prou significatius) de figurar en una
hipotètica mostra col·lectiva destina-
da a ser exportada més enllà de les nos-
tres fronteres? A Catalunya, l’ombra del
«monocultiu conceptual poc estimu-
lant» —en paraules de Catalina Serra—
segueix eclipsant multitud de pràcti-
ques artístiques que, per entendre’ns,
continuarien explorant les possibilitats
dels materials i dels procediments
amb certa càrrega de memòria. És
allò sobradament conegut del «model

MACBA» i de tota una generació de-
sinfectada que somia en subvertir
«des de dins» la mateixa institució
que l’aixopluga (de fet, la naturalesa ne-
tament conceptual de les seves pro-
postes fa que siguin impensables sen-
se suport i finançament públics). I
encara més: com li hauria anat aquí a
una artista com Nate Lowman (la jove
pintora de Las Vegas ha exposat a
llocs com el MOMA, el Pompidou o el
Palais de Tokyo)? I a un «paisatgista»
com el brasiler Lucas Arruda? (per cert,
tan Lowman com Arruda estan re-
presentats per la David Zwirner galle-

ry, una de les més prestigioses del
món). La resposta és evident: haurien
passat pràcticament desapercebuts o,
com a molt, haurien exposat a la Fun-
dació Vila Casas. 

Diem tot això —no és un lament: és
una constatació— per posar en valor
aquesta mena de «políptic desacom-
plexat» que ens arriba des de terres
finlandeses: que un terç dels artistes
escollits facin pintura més o menys fi-
gurativa (en qualsevol cas, ni rastre
d’art concret o d’abstraccions decora-
tives) és un fet indicatiu d’una ten-
dència a nivell global que aquí, pel què
sembla, es resisteix a arrelar, a saber,
la del ressorgiment d’un cert tipus de
pintura netament contemporània
(pels seus temes i formats) que no re-
nuncia a una genealogia que, per des-
comptat, transita per multitud de se-
gles precedents. La idea, relativament
senzilla, segueix resistint-se a molts:
de la mateixa manera que es va segu-
ir escrivint poesia després d’Ausch-
witz, també s’ha seguit pintant des-
prés de la mort de la pintura (assassi-
nada, per cert, diverses vegades al llarg

EUDALD CAMPS



GIRONA EL CENTRE CULTURAL LA MERCÈ ACULL UNA MOSTRA
COL·LECTIVA AMB UNA QUINZENA D’ARTISTES ARRIBATS DE FINLÀNDIA

Tres dècades amb
l’art contemporani  

L’Associació d’Ar-
tistes Visuals de Ca-
rèlia del Sud Etelä-
Karjalan Taiteilija-

seura Ry, amb seu a
Lappeenranta, va

ser fundada per sis
artistes el 14 d’agost
del 1989. Avui comp-
ta amb cent vint afi-
liats. El seu objectiu

és «difondre l’art
contemporani a la

ciutat i el seu entorn
a través de la col·la-

boració amb enti-
tats públiques i pri-
vades». El finança-

ment de l’Associació
es basa en les quo-
tes anuals dels afi-

liats i els ajuts de
l’Estat, l’Ajuntament

i també d’institu-
cions privades.

 Políptic desacomplexat
ARJA MARTIKAINEN
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Diari de Girona

Com molt bé assenyala Pilar
Parcerisas al text del catàleg,
amb aquesta exposició es pal·lia
una mena de deute històric amb
l’art català: «L’art concret  —es-
criu la historiadora de l’art—, ba-
sat en la geometria no ha tingut
gran predicament a Catalunya ni
massa practicants durant el se-
gle XX. El pensament racionalis-
ta ha pesat poc enfront de l’art
orgànic, gestual o mentalment
surrealista. Per això encara té
més valor el fet de trobar artis-
tes de la talla i el rigor d’Artur
Aguilar, capaç de desmaterialit-
zar l’espai pictòric i desconstruir
els elements bàsics de la pintu-
ra». E. CAMPS

ARTUR AGUILAR
Fundació Valvi, Girona.

Avda. Jaume I, 42 baixos. H

Fins el 9 de novembre. De di-
lluns a divendres de 18 a 20,30
h. Dissabtes d’11,30 a 13,30 h i
de 18 a 20,30 h.


DOLORS BOSCH

Museu de la Terrissa, Quart.
Plaça de la Vila, 2. H Del 7 de
setembre al 13 d’octubre.
Dissabtes de 10,30 a 14 h i de
16,30 a 20 h. Diumenges i fes-
tius de 10 h a 14 h.


COL·LECTIVA

Museu de la Mediterrània,
Torroella de Montgrí. Carrer
d’Ullà, 31 H Fins el 28 d’octu-
bre. De dilluns a dissabte de 10
a 14 h i de 17 a 20 h. Festius de
10 a 14 h.



Maap. va néixer ara fa dos anys
com un estudi jove dedicat al dis-
seny i a la concepció d'espais. En
aquest cas, i amb l'ajuda inestima-
ble d'Helena Moreno Mata com a
investigadora del vincle entre art i
territori, el col·lectiu actua ara com
a responsable d'una heterodoxa
exposició on hi participen diversos
creadors i artistes: Marta Aguilar
(actriu i dramaturga), Jordi Alomar
(musicòleg i gestor cultural), Luce
(artista visual), Lluís Tudela (fotò-
graf) i Antonio Iannola (músic). La
idea, molt oberta segons els seus
responsables, és «realitzar una ac-
ció artística per a la conscienciació
i assimilació del territori del Baix
Ter».   E. CAMPS

D. BOSCH RIVERA

D’alguna cosa ens hauria de
servir, a l’hora d’encarar els tre-
balls d’artistes com Joan Claret
(Barcelona, 1929 - 2014), l’expe-
riència d’autors com Joan Puig Ma-
nera (Olot, 1921 - 2013): la historio-
grafia de l’art més estantissa ens
l’ha etiquetat com a cinètic o com
a abstracte geomètric, dos ismes
pictòrics que van sorgir per oposi-
ció a l’informalisme i l’expressio-
nisme de la immediata postguerra,
durant aquella llarguíssima segona
meitat de segle XX polaritzada en-
tre el compromís polític i el reple-
gament esteticista als territoris de
l’art per l’art. Sigui com sigui, tan
Manera com Claret van passar per
París: el primer, ho va fer per afi-
liar-se a les files dels hereus del

cubofuturisme i, d’aquesta mane-
ra, passar a formar part de la nò-
mina d’artistes que podien ser lle-
gits en clau netament formalista
(atès el rigor de la seva sintaxi pic-
tòrica i la claredat de la seva se-
màntica espacial); el segon, que és
el que ara exposa a Girona, per
aprofundir a la Sorbona els seus
estudis de filosofia (aleshores
comptava amb figures de referèn-
cia com el gran Gaston Bachelard)
i, només després, traduir en llen-
guatge plàstic una concepció de-
purada de l’estètica que, per a ell,
no deixava de ser una forma de
pensament.     
Què tenien en comú autors com
Manera, Claret o el tortosí Jaume
Rocamora (1946)? Doncs que, mal-
grat el seu formalisme obvi (les se-
ves obres es construeixen a partir
d’una sintaxi ben definida), no dei-
xen mai de banda una concepció
de la pintura entesa des de la seva
vessant més sensualista o de pur
misteri visiu.  E. CAMPS

CLARET

Que la terracota es troba als al-
bors de la civilització és un fet evi-
dent: la síntesi de terra i foc té algu-
na cosa d’exercici alquímic que ens
remet a l’inveterat somni de perma-
nència. Amb tot, la voluntat d’afai-
çonar és el que ens fa diferents:
aquest és el verb que descriu l’acció
de donar forma a la matèria. Quel-
com tan senzill com agafar un munt
d’argila i, ajudant-nos del palmell de
la mà, convertir-lo en una concavi-
tat. Sigui com sigui, reflexiona
Bosch, «la vida no segueix un sol fil
conductor per poder-la explicar,
sinó que és complexa […] En un sol
dia, podem copsar una infinitat d’e-
mocions i sensacions que entre elles
es poden contraposar».   E. CAMPS

JOAN CLARET
Galeria Richard Vanderaa,

Girona. Carrer Auriga, 3 bxs H

Del 14 de setembre al 19 d’octubre.
De dimarts a dissabte d’11 a 13,30
h i de 17 a 20.30 h. Festius tancat.



AGUILAR

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 a veure i deixar
veure, mostrant-me en el recollir-
me i recollint-me en el mostrar-me.
Vaig haver de fer un procés de nue-
sa, de descobriment, d’il·luminació,
per a no tenir la pell coberta i po-
der 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.



dels darrers dos-cents anys). S’ha se-
guit pintant i, de fet, avui en dia la
«convalescent» —com a mínm lluny
de les nostres fronteres— gaudeix d’u-
na salut excel·lent: una fornada d’ar-
tistes, nascuts tots ells a la segona mei-
tat del segle XX, aposten pels llengu-
atges figuratius per mostrar el seu des-
concert (i a voltes malestar) amb una
modernitat que es percebuda, sense
massa pal·liatius, com a projecte fallit
(és com si la pintura escenifiqués un
cant del signe sostingut en el temps
que, en darrera instància, vindria a en-
carnar la darrera gran utopia visual de
l’art occidental). 

D’això es tracta: sense menystenir
la notable aposta per la fotografia pre-
sent a la mostra de La Mercè (amb
noms com Emma Lappalainen, Jyrki
Märkkänen, Susan Lankinen i Janette

Holström), el gravat i el dibuix (amb
Henrik Härkönen i Susa Walve) o els
treballs que es relacionen activament
amb l’espai (amb Arja Martikainen,
Jouko Lempinen, Tiina Rajakallio, Pir-
jo Tikkinen i Jussi Nykänen), la pintu-
ra, insistim, regala a l’espectador el po-
líptic més insòlit gràcies a unes mira-
des que no només no defugen l’exer-
cici introspectiu sinó que el conver-
teixen en l’eix dels seus plantejaments.
Encapçalaria aquesta mena de ràn-
quing simbòlic Tuulia Iso-Tryykäri
(), una autora que viu la pintura
en tots els seus registres, començant
pel representacional i finalitzant per
la seva estricte materialitat. En parau-
les seves: «El meu procés de treball és
físic, em poso al lloc de la pintura i bus-
co sentir la composició al meu cos.
Pinto el que sento i sento el que pin-

to». La importància del «cos a la pin-
tura» també és un dels fils conductors
que explicarien la inquietant presèn-
cia de les obres de Jussi Pirttioja ()
o, juntament amb l’arquitectura, dels
de Tapio Mömmö (), un autor en-
tregat a la recerca «d’ambients pecu-
liars i estranys». Tancaria el grup de
«pintors-pintors» Arto Kettunen
(), potser el més convencional
però amb un innegable interès fruit,
en gran mesura, d’un indissimulat vir-
tuosisme que l’artista sap administrar-
se amb dosis homeopàtiques. Ja ho
deia la incommensurable María Zam-
brano: «Se podría, se puede hacer todo,
hasta pintar. Y quizá de inmediato más
que cosa alguna pintar. ¿Y quién alguna
vez agudamente y a menudo callada-
mente y hasta sordamente no ha sentido
el anhelo de pintar?». 

Una oferta
pedagògica

Les exposicions
de La Mercè tenen
el doble interès de
ser artísticament
rellevants i, a més,
d’atansar-se a un
públic que s’està
formant a les aules
del centre.
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