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■L’Espai Art l’Abadia de Sant Joan
de les Abadesses ha reprès l’acti-
vitat després de dos mesos tancat
per la crisi del coronavirus. El cen-
tre exposarà fins al mes d’agost Es-
criure el paisatge, dibuixar l’exis-
tència, una proposta de la Funda-
ció Vila Casas amb obres de dotze
artistes de renom, on cadascun
proposa la seva visió personal del
paisatge. 

La inauguració de la mostra ha-
via de ser un dels actes centrals
per celebrar el desè aniversari de
l’obertura de l’Espai Art l’Abadia
de Sant Joan de les Abadesses,

però la Covid- va obligar a sus-
pendre-la. De fet, els responsa-
bles del centre ja havien acabat de
col·locar les dotze obres que con-
formen la mostra, però al cap de
dos dies es decretava l’estat d’alar-
ma que va fer impossible la inau-
guració. 

«Nosaltres vam deixar-ho
muntat i es va decretar el confina-
ment», explica la directora de pro-
jectes externs de la Fundació Vila
Casas, Natàlia Chocarro, comis-
sària de la mostra.

Inicialment, la proposta havia
d’estar dos mesos a l’Espai Art
l’Abadia i formava part dels dife-
rents actes que es fan per celebrar
el desè aniversari. El centre havia
convidat a la inauguració els prop
de  artistes que en un moment
o altre d’aquesta dècada han ex-
posat i se’ls hi agraïa amb una li-
tografia del pintor Gerard Sala.

Ara, els responsables del recin-
te esperen que aquesta festa
d’inauguració es pugui fer més
endavant, quan les mesures sani-
tàries no siguin tant estrictes i es
permetin reunions es espais tan-
cats amb més públic.

L’exposició va començar a re-
bre els primers visitants aquest di-
vendres, això sí, seguint estrictes
mesures de seguretat: gel hidroal-
cohòlic a l’entrada i un aforament
limitat en els dos pisos de màxim
sis persones. A més, en ser un es-
pai públic, no es pot entrar sense
mascareta.

Chocarro explica que la pro-
posta suposa «una experiència
única», sobretot perquè coinci-
deix en un moment de confina-
ment on els paisatges «no es po-
den veure». «És casualitat, però
contemplar aquestes obres en un
moment de tanta dificultat és un

privilegi», remarca.
Entre els autors que hi exposen

hi ha artistes com Joan Pons, que
presenta un autoretrat inspirat en
els paisatges que l’han marcat; Al-
fons Borrell, que proposa un díp-
tic de fons verd, o l’arquitecta Ste-
lla Rahola Matutes, autora de
l’única peça escultòrica de la
mostra.

Chocarro explica que l’exposi-
ció presenta una «construcció
mental del paisatge» de cadascun
dels artistes. 

«Plantegem un diàleg entre au-
tors que pertanyen a moments ar-
tístics diversos i de diferents cro-
nologies, per tal que les mateixes
obres permetin obrir aquestes no-
ves lectures», detalla.

Els paisatges contemporanis 
de la Vila Casas es desconfinen 
�L’Espai Art l’Abadia de 
Sant Joan de les Abadesses
reobre després de dos mesos
tancat pel coronavirus

Chocarro, a la sala de Sant Joan de les Abadesses. GERARD VILÀ (ACN)
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