
Oblidat a la seva Barcelona, es-
tafat a París, enclotat en la invisi-
bilitat i reivindicat mig segle des-
prés a Can Framis. L’obra i la tra-
jectòria de  Laurent Jiménez-Ba-
laguer (l’Hospitalet de Llobregat,
1938) recobren tot el seu vigor i ple-
na vigència en una retrospectiva al
museu d’art contemporani que la
Fundació Vila Casas té al bell mig
del districte tecnològic 22@ de
Barcelona. Una exposició tan in-
teressant com necessària per po-
sar en valor el llegat de qui va ser
considerat un dels vint principals
representants de l’expressionis-
me abstracte a l’estat, segons la llis-
ta que va elaborar el crític José Mo-
reno Galván el 1960.

«Les successives etapes i trans-
formacions que defineixen els dar-
rers lustres les uneix la consecució
permanent de quatre categories
plàstiques, elements que definei-

xen el doll artístic del nostre pintor:
una consciència tragicometafísica,
la subversió matericogestual, l’e-
fusió cromàtica i l’emergència
sígnica». Amb aquestes pa-
raules contextualitza Albert
Mercadé, el comissari de la
mostra, el lloc que ocupa Ji-
ménez-Balaguer en el trànsit ar-
tístic del darrer mig segle. L’e-
mergència del signe presen-
ta al visitant una trentena
de peces, entre pintura,
escultura i ceràmica.

La dècada dels 50 del segle pas-
sat va veure triomfar la proposta
existencialista d’un artista corprès
pels temps que li tocava viure.
Després dels sotracs de la Segona
Guerra Mundial, la pintura es va re-
orientar i Jiménez-Balaguer va tro-
bar el seu lloc en una Barcelona
que donava pas al gust per «l’ex-
perimentació plàstica», novament
citant el text de Mercadé que s’in-
clou en el catàleg de l’exposició. El
1959, però, el creador va marxar a
París i la Galerie de Chaudun, que
li havia d’atorgar dimensió inter-
nacional, el va estafar i l’autor va
perdre la seva producció.

El públic de les galeries d’art no
es va retrobar amb l’obra de Jimé-
nez-Balaguer fins al cap de dues
dècades. Instal·lat a la capital fran-

cesa, va treballar per a arquitectes
i en projectes murals, i fins al 1980
no va «sentir la necessitat de tornar
a entrar en el circuit artístic». Re-
cuperant el fil que havia teixit a Bar-
celona, Jiménez-Balaguer va tornar
«a agafar el tren de l’experimenta-
ció plàstica, prenent un bitllet de no
retorn en què, actualment, enca-
ra està immers».

L’exposició que se li dedica a Can
Framis és la reivindicació d’un ar-
tista que, en un moment donat, va
perdre el pas de la història de la
pintura catalana però, en cap cas,
no mereix ser foragitat de la me-
mòria de l’art d’aquest país. La
mostra, estructurada amb un cert
criteri cronològic, ofereix a l’es-
pectador una primera sala amb un
grup de pintures i ceràmiques del
1956, batejades com Sans titre.

Peces contemporànies de Vila Ca-
sas, Tàpies i Planasdurà, creadors
tots ells que configuren el movi-
ment d’abstracció de tall humà i es-
piritual que es va deixar sentir du-
rant aquell període.

L’evolució creativa de Jiménez-
Balaguer es percep en el segon àm-
bit, amb obres dels anys 60 que pa-
lesen la voluntat d’indagar en les

possibilitats compositives d’ob-
jectes d’ús quotidià, essent la cor-
da una matèria emblemàtica d’a-
quest camí que porta l’artista al ter-
ritori de l’art autre, de l’informa-
lisme. La potència expressiva de Ji-
ménez-Balaguer fa un salt enda-
vant els anys 80, als quals perta-
nyen les peces del darrer espai de
la mostra. L’ús d’elements tèxtils i
orgànics proporciona volumetria
a l’obra, que transcendeix el subs-
trat pictòric i enlaira la seva inten-
sitat matèrica.

Laurent Jiménez-Balaguer és
signe i, des d’aquest pressupost vi-
tal i creatiu, ha elaborat una carrera
que pren de nou protagonisme
gràcies a la voluntat de Can Framis.
Una exposició on l’abstracció es
posa al servei de la dimensió hu-
mana de l’art.
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Foto Art Manresa ha obert portes
al treball d’Antoni Targarona, de qui
la setmana passada va inaugurar la
mostra Barques i pescadors. Aquesta
exposició dóna testimoni de la pro-
ducció de qui va merèixer el premi
d’honor en el Concurs Social de l’en-
titat de l’any passat. Targarona ex-
plora en les seves fotografies les
possibilitats tècniques, compositives
i expressives de l’univers relacionat
amb el mar, el seu paisatge i l’hàbitat
vital que l’home ha construït al seu
voltant. | REDACCIÓ

ANTONI TARGARONA
Foto Art Manresa. C. de Sant

Bartomeu, 50 (Casal de les Escodi-
nes). Manresa. � Fins al 8 de juny.
Dimecres i divendres, de 18 a 20 h;
dijous, de 21 a 23 h. Entrada lliure.



El Comitè Català d’Ajut Humanitari
d’Emergència munta l’exposició Aler-
ta fam, prevenim-la!, amb la voluntat
de conscienciar els espectadors so-
bre el greu problema de malnutrició i
inseguretat alimentària que patei-
xen moltes persones a les regions
de la Banya d’Àfrica i del Sahel. Una
conflictivitat que afecta més de tret-
ze milions d’africans i que causa des-
plaçaments massius de població. La
mostra s’estructura com un super-
mercat i dóna a conèixer el treball de
les ONG. | REDACCIÓ

LA FAM A L’ÀFRICA
Palau Robert. Passeig de Gràcia,

107. Barcelona. � Fins al 30 de
juliol. De dilluns a dissabte, de 10 a
20 h; diumenge, de 10 a 14.30 h.
Entrada lliure.



L’artista nord-americana Rita
McBride ha aterrat al Macba de la mà
de la primera gran retrospectiva que
se li dedica a l’estat. Una exposició
que permet veure una selecció de
les seves escultures més represen-
tatives, obres que qüestionen la pro-
ducció i la percepció pública del fet
cultural. McBride dialoga amb el pro-
pi edifici del museu per aprofundir
en el seu missatge. | REDACCIÓ

RITA MCBRIDE
Museu d’Art Contemporani. Pl.

dels Àngels, 1. Barcelona. � Fins
al 24 de setembre. Dilluns, dime-
cres, dijous i divendres, d’11 a 19.30
h (des del 25 de juny, fins a les 20
h); dissabtes, de 10 a 20 h; diumen-
ges i festius, de 10 a 15 . Entrada: 6
euros. www.macba.cat.



La mostra explica com Barcelona
va esdevenir una potència industrial
a cavall dels segles XVIII i XIX grà-
cies a la manufactura de les teles co-
negudes com indianes. | REDACCIÓ

INDIANES 1736-1847
Museu d’Història de la Ciutat.

P. del Rei. Barcelona. � Fins al 16
de desembre. De dimarts a dissab-
te, de 10 a 19 h (dimecres de juny a
agost, fins a les 22 h); diumenges,
de 10 a 20 h. Entrades: 4 euros.



El Museu d’Història de Catalunya
exposa el coixí que es va col·locar
sota el cap del cadàver del rei Pere II
el Gran quan va ser enterrat el 13 de
novembre del 1285. Després d’un
acurat procés de restauració, la peça,
una de les més ben conservades de
l’aixovar funerari del monarca, es
presenta al públic per conèixer com
era aquell coixí de seda de color car-
mesí, que es creu que tenia propie-
tats aromàtiques. |REDACCIÓ

EL COIXÍ DE PERE EL GRAN
Museu d’Història de Catalunya.

Plaça de Pau Vila, 3 (Palau de Mar).
Barcelona. � Fins al 24 de juny.
De dimarts a dissabte, de 10 a 19 h
(dimecres, fins a les 20 h); diumenge
i festius, de 10 a 14.30 h. Preu: 4 eu-
ros. www.mhcat.cat



El museu de Can Framis reivindica l’obra de
Laurent Jiménez-Balaguer, una referència
oblidada de l’expressionisme abstracte català



L’artista de l’Hospitalet va
marxar a París el 1959 i la
galeria que l’havia de
promocionar el va estafar

La mostra, organitzada per la
Fundació Vila Casas, recorre la
trajectòria del creador des
dels anys 50 fins a l’actualitat
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Museu de Can Framis. Carrer Roc Boronat,
116-126. Barcelona. Dies: fins al 22 de
juliol. De dimarts a dissabte, d’11 a 18 h; diu-
menge, d’11 a 14 h. Preu: 2 euros (no inclou
l’exposició permanent). Consulteu descomptes
a www.fundaciovilacasas.com.  

Laurent Jiménez-Balaguer.
L’emergència del signe

«Intervalles bleus» (1988), una obra de 100 x 120 cm feta amb branques, cordes i acrílic sobre ferro
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