
«Los Mercenarios» no era cap
meravella, però sí un autèntic
torrent de nostàlgia per als
amants del cinema d’acció
musculós dels 80: hi eren més
o menys tots, les escenes es-
pectaculars complien uns mí-
nims i el seu sentit de l’humor,
tot i que d’una simplicitat des-
armant, era molt efectiu. La
seva seqüela, rodada amb
més diners, augmenta les dosi
de testosterona i incorpora
dos sonades absències de la
primera entrega: Jean Claude
Van Damme i Chuck Norris.

La seqüela té d’altres novetats
destacades. A banda de canviar
de director (Stallone cedeix les
regnes a Simon West, el molt efi-
caç autor de Con Air i The Mec-
hanic), Arnold Schwarzenegger
i Bruce Willis hi tenen una mica
més de paper, i la història inclou
una picada d’ullet al contrast
generacional gràcies a la pre-
sència de Liam Hemsworth, el
germà petit de Chris. L’arbitra-
rietat de l’argument, en qualse-
vol cas, es manté, i aquest es pot
resumir en què els mercenaris
del títol, després de perdre un
membre de l’equip, recluten
nous actius per venjar-se. L’e-

nemic a batre és l’exèrcit de Jean
Villain, un terrorista belga que
s’acarnissa sense miraments
amb les seves víctimes. Una ex-
cusa com una altra per oferir un
recital de seqüències especta-
culars i plenes de referències al
cinema que va catapultar tots
els seus protagonistes.

Los Mercenarios 2, que con-
fia en el mateix equip tècnic de
la primera, recupera els perso-
natges principals, interpretats
per Sylvester Stallone, Jason
Statham, Jet Li, Dolph Lund-
gren, Terry Crews i Randy Co-
uture, però també s’obre a pre-
sències femenines tan guerre-
res com la de Yu Nan. El film as-
pira a superar els 250 milions de
dòlars que va recaptar l’original
per poder convertir-se en trilo-
gia; de fet, els productors asse-
guren que per a la hipotètica
tercera part esperen poder fit-
xar Nicolas Cage, que ja va estar
a punt de participar en la sego-
na), Wesley Snipes (que encara
és a la presó per evasió d’im-
postos) i, atenció, Clint Eas-
twood. L’únic que continua re-
sistint-s’hi és Steven Seagal, en-
tre d’altres coses perquè està
enemistat amb el principal ins-
tigador de la saga, el productor
Avi Lerner.

PEP PRIETO

LA FITXA
País: Estats Units.
Any: 2012.
Títol Original: «The Expendables 2»
Direcció: Simon West. 
Intèrprets: Sylvester Stallone, Jason
Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Chuck
Norris, Terry Crews, Randy Couture,
Liam Hemsworth, Jean-Claude Van
Damme,  Bruce Willis, Arnold
Schwarzenegger, Yu Nan. 
� Albèniz Centre, Ocine (Girona),
Cinebox (Salt), Lauren (Blanes),
Figueres, Olot, Arinco (Palamós),  Ocine
(Platja d’Aro), Roses.



«LOS MERCENARIOS 2»  CHUCK NORRIS I JEAN CLAUDE VAN DAMME SÓN ELS PRINCIPALS FITXATGES
D’UN NOU «REVIVAL» DEL CINEMA D’ACCIÓ DELS 80, AQUESTA VEGADA DIRIGIT PER SIMON WEST.
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La discreció de «Manolete»
Adrien Brody interpreta el paper
del popular torero, en un film que
ha tardat sis anys a estrenar-se a
les sales de cinema >PÀG 38

LLETRES
Lluny del malson americà
La colombiana Laura Restreppo
publica la novel·la «Hot sur», on
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La vigència del pedestal
El premi d’escultura de la Fundació Vila Casas 2012 reconeix el treball de
Javier Garcés, després de deu anys. L’espai Can Mario de Palafrugell acull
una col·lectiva amb obres d’entre d’altres, del mateix Garcés. >PÀG 43
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GEMMA PICHOT
Societat l’Amistat de Cada-

qués. Plaça Dr. Trèmols, 1.  �
Del 4 al 30 d’agost. De dl a dg
de 18 a 22h.



Gemma Pichot (Barcelona,
1956) presenta al Casino de Ca-
daqués —espai gestionat per la
Societat l’Amistat— una àmplia
selecció dels seus darrers tre-
balls, que ella expressa a través
de múltiples registres i formats.
El recorregut que planteja, com
ella mateixa explica, sorgeix de
les seves darreres estades a
Abéné, una petita localitat de
Casamance, al sud del Senegal.
L'exposició compta amb pintu-
res sobre tela, sobre paper i tau-
la, batiks i joies, sempre des d’u-
na òptica molt personal que
allunya aquesta autora d’allò
que podríem anomenar l’ortodò-
xia contemporània. | E. CAMPS

EVDOKIM PEREVALSKY
Sala d’Exposicions de la

Fundació Germans Vila-Riera,
Camprodon. Plaça de Santa
Maria.  �Del 21 d’agost al 2
de setembre. De dilluns a diu-
menge de 16 a 20h. 



Evdokim Perevalsky (Ucraïna,
1970) torna a exposar a Cam-
prodon una selecció dels seus
darrers treballs, entre pintures i
gravats. Es tracta de paisatges
urbans que, tot i ser perfecta-
ment reconeixedors, suposen
una excusa per portar a terme
una sèrie de jocs formals i plàs-
tics marcats pel signe del des-
doblament. En aquest sentit, la
seva aparent figuració pot tran-
sitar sense problemes cap a la
geometria que regna en la seva
producció gràfica: pintura o gra-
vat, en tot cas, formen part d’u-
na mateixa cosmovisió artística
que arrela profundament en la
seva tradició icònica.  | E. CAMPS

ÀNGELES SANTOS
Museu de l’Empordà, Fi-

gueres. Rambla, 2.  �Del 30
d’abril al 2 de setembre. De
dimarts a dissabte d’11 a 19h.
Festius d’11 a 14h.



La relació que Lluís Vilà (Ba-
nyoles, 1952-2010) sempre va
cultivar amb l’univers literari de
Borges no era tant d’ordre dialò-
gic —interrogant-lo, impel·lint-lo
o escrutant-lo— com la que po-
dria haver mantingut, per exem-
ple, amb un company de viatge
fidel i silenciós. Que el seu
temps s’acabés de sobte, men-
tre treballava en una sèrie inspi-
rada en El congreso del mundo
del mestre argentí, no deixa de
ser una darrera picada d’ull ab-
solutament pertinent i, per des-
comptat, irònica. Retrobar Lluís
Vilà és una gran notícia: veure
el seu Congreso del mundo ínte-
gre i en un mateix espai, encara
ho és més.   | E. CAMPS

La trajectòria artística d'Án-
geles Santos Torroella (Portbou,
1911) és considerada com una
de les més insòlites de l'art es-
panyol del segle XX. Sent molt
jove, va ser capaç de crear una
obra moderna vinculada als cor-
rents d’avantguarda, que busca-
ven noves maneres de copsar la
realitat entre l’expressionisme,
el surrealisme i la nova objecti-
vitat. La mostra que acollirà (a
partir de dilluns) el Museu de
l’Empordà es divideix en dues
parts: la primera, que inclou ob-
res del període 27-30, i la sego-
na, més testimonial, que inclou
pintures realitzades a Figueres
als anys 50 fruit, la majoria,
d’encàrrecs.   | E. CAMPS

LLUÍS VILÀ
El Puntal-Laboratori de les

Arts, Banyoles. Carrer Girona,
155.   � Fins el 7 de setem-
bre. www.espaieatart.com



Joan Rabascall (Barcelona,
1935) és un fotògraf que po-
dríem situar en l’òrbita de l’Es-
cola de Düsseldorf si no fos
perquè la seva filiació pari-
senca l’allunya, per força, de
l’aspror germànica. Potser per
això va optar per la mirada
costumista per enregistrar, l’a-
ny 1982, una dotzena d’in-
drets «no especialment foto-
gènics» de la Costa Brava que
suposaven un àcid contrapunt
al «vedutisme» de postal que
s’havia instal·lat, com una prò-
tesis perceptiva, en l’imaginari
col·lectiu. Tres dècades des-
prés, Rabascall torna a plantar
la càmera al mateix lloc per
certificar uns canvis que vin-

drien a il·lustrar, com ho fan
les arrugues d’un rostre, el
significat del pas del temps
quan aquest es mesura a par-
tir de les empremtes huma-
nes. Ell mateix ho explica: «Si
aquesta sèrie de paisatges de
la Costa Brava planteja un
problema estètic, en relació al
paisatge de la Història de
l’Art, també el vol plantejar al
paisatge real en contra de l’i-
deal. Aquesta revisió no coin-
cidia amb les representacions
de centenars de milers de
postals enviades a tot el món
des d’aquest territori, ni amb
les teles pintades que estan
dintre els apartaments de les
urbanitzacions que paradoxal-
ment han contribuït a la des-
feta del paisatge inicial».
Imatges, en darrera instancia,
realitzades des de la més es-
tricta responsabilitat fotogrà-
fica.   | E. CAMPS

JOAN RABASCALL
Museu de l’Empordà, Fi-

gueres. Rambla, 2.  � Fins
el 14 d’octubre. De dimarts
a dissabte d’11 a 19h. Festius
d’11 a 14h.



COL·LECTIVA
Can Mario, Palafrugell. Pça de Can Mario,

7.  �Del 16 de juny al 16 de setembre. Ho-
raris: www.fundaciovilacasas.com

Molt poques vegades, per no dir gairebé
mai, els jurats dels Premis d’art —en qualse-
vol de les seves modalitats, Biennals inclo-
ses— es prenen la molèstia d’agombolar el seu
veredicte amb un raonament detallat i extens
que permeti a l’espectador, sigui quin sigui el
seu grau d’especialització en la matèria, des-
cobrir el perquè de tot plegat. Es miri com es
miri, no hauria de ser una exigència massa
gran per part de ningú, en especial dels artistes
que, per exemple, ni tan sols han estat se-
leccionats, demanar quins criteris d’avalua-
ció s’han seguit, com i perquè s’han discri-
minat uns treballs enlloc d’uns altres o, en de-
finitiva, quin rumb s’ha pretès donar a un in-

vent —el format premi artístic— que neix i re-
neix amb una obstinació que no deixa de sor-
prendre (no cal dir que un dels principals mo-
tius d’aquesta absència de discurs té un ori-
gen ben prosaic: senzillament, el jurat no en
té ni idea, integrat com està moltes vegades
per personalitats provinents d’àmbits molt di-
versos acompanyats d’un o dos especialistes
que, obligats en la seva solitud a predicar en
el desert, se solen conformar amb el «mal me-
nor» per tal d’evitar que tot plegat acabi es-
sent un ridícul massa vistós).  
A manca de raons, de seguida afloren els tò-
pics: hom sol apel·lar a l’heterodòxia dels
plantejaments artístics per tal d’evitar pro-
nunciar-se en una determinada direcció —
i camuflar, d’aquesta manera, l’al·lèrgia que
provoca la ideologia—, es parla de la trans-
versalitat, de l’eclecticisme, de l’hibridació, i
de tota mena de conceptes igualment vagu-
es que fan les funcions de tallafocs i que, en

el millor dels casos, venen a il·lustrar la in-
capacitat per dir alguna cosa que vagi més en-
llà de les previsibles generalitats. El més sor-
prenent, en tot cas, és que moltes vegades ni
tan sols s’aconsegueix bandejar el principal
risc que sol acompanyar aquest tipus de
certàmens, a saber, el de l’originalitat mal en-
tesa. Ho va explicar amb precisió, ja fa una co-
lla d’anys, el filòsof José Antonio Marina: si l’o-
riginalitat és l’únic criteri estètic, aleshores no
cal dir que el pas següent és la monotonia i
la caducitat en la mesura que l’ingeni, com
les gràcies del graciós, té data de caducitat.  La

sensació de déjà vu és molt més forta davant
aquells treballs que pensen haver descobert
la sopa d’all que no pas davant dels que re-
flexionen o intenten trobar sentit sobre el seu
mateix procedir. Amb paraules de Marina:
«L’artista, si vol ser veritablement innovador,
hauria d’entestar-se a rehabilitar moltes co-
ses, la realitat, la funció transfiguradora i trans-
formadora de la creació, l’esforç exigent».
Per tot això què estem dient, no ha de sor-
prendre’ns retrobar aquesta vella absència —
la dels criteris d’avaluació— en el catàleg edi-
tat pels responsables de la Fundació Vila Ca-



EUDALD CAMPS

La vigència
del pedestal

EL PREMI D’ESCULTURA DE LA FUNDACIÓ VILA CASAS 2012
RECONEIX EL TREBALL MINUCIÓS I REALISTA DE JAVIER GARCÉS. DESPRÉS
DE DEU ANYS, EL GUARDÓ SERVEIX PER CONSTATAR UN PROCÉS DE
REPLEGAMENT CONCEPTUAL DE CARÀCTER NETAMENT CONSERVADOR
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«Tot element  —proclamava
Cage— ha d’existir en ell mateix,
expressar-se amb total inde-
pendència […]. Tot so o material
aïllat, sense tenir en compte la
combinació, és art». L’art, per
tant, entès com un joc gratuït,
una afirmació de la vida desti-
nada només a fer visibles (o au-
dibles) els canvis que inevita-
blement defineixen l’existència
contemporània. Per això la pro-
posta dels responsables de la
Galeria Horizon de Colera encai-
xa perfectament amb l’esperit
del músic: encarregar a una dot-
zena d’artistes que manipulin
un llibre en blanc; acció plàstica
i gràfica sobre un «silenci» que,
com és sabut, va ser el gran
aliat del mestre.   | E. CAMPS

COL·LECTIVA
Galeria d’Art Horizon, Co-

lera. C/ Francesc Ribera, 22.  �
Fins el 29 d’agost. De dimarts
a diumenge de 17,30 a 21,30h.



Altar Ego és un projecte con-
cebut específicament per a la
ciutat de Girona que combina la
cultura i el menjar com a vehi-
cles de comunicació i participa-
ció. Ja des de l'inici del procés de
creació, la proposta de Miralda
integra la contribució de diver-
sos grups i associacions de la
ciutat, per conformar col·lectiva-
ment la festa dels sabers i sa-
bors de Girona. Hi coincideixen
música, menjar, ritual, tradició i
memòria a través d'objectes,
sons i activitats. Antoni Miralda
és un dels artistes catalans més
reconeguts a nivell internacio-
nal, entre altres raons, gràcies a
la seva aportació a l’Eat art i a
tot el que l’envolta. | E. CAMPS

MIRALDA
Bòlit, Centre d’Art Con-

temporani de Girona. Capella
de Sant Nicolau.  � Fins el 16
de setembre. www.bolit.cat



Després de la desaparició de
Zush, Evru ha aprofitat la seva
herència i ha aconseguit conver-
tir-se en el seu millor successor:
de Zush en conserva intacta
una concepció de l’home que
basa bona part de les seves es-
tratègies de comunicació inter-
subjectiva en la pulsionalitat se-
xual. Que presenti una mostra a
la Nau Côclea de Camallera és
una sort que no pot ser passada
per alt: la seva pintura —per dir-
ne d’alguna manera— ens recon-
cilia amb la veritat d’un art fet
de desig i intel·ligència a parts
iguals. | E. CAMPS

EVRU
Nau Côclea, Camallera.

Afores s/n, zona de Lluena  �
De l’11 d’agost al 2 de se-
tembre. De dimarts a diumen-
ge de 18,30 a 21h.



Segons Rodríguex-Amat, els
treballs de Josep Canals són fru-
it d’una síntesi necessària: «La
sensibilitat, conjuntament amb
el coneixement tècnic de l'ofici,
permet a l'escultor d'afrontar
l'acció creativa». No obstant
això, la mostra que presenta a
Capmany suposa una incursió
pels territoris més recòndits de
la geometria: la bellesa inquie-
tant de la coneguda cinta de
Moebius ha fascinat tan a teò-
rics com a artistes, entre altres
raons, pel seu caràcter parado-
xal i contraintuitiu; la geometria
de la cinta ha estat un motiu re-
corrent, sobretot per l’escultura,
que rere les implicacions for-
mals aconsegueix revelar tot un
món de símbols.  | E. CAMPS

JOSEP CANALS
Populart, Capmany. Plaça

del Fort, 5�Del 30 de juny al
23 de setembre. 
Horari: www.populart.cat



Que la memòria, conve-
nientment filtrada pel sedàs
de l’interès, pot ser utilitzada
com a arma política, ho sabem
perfectament. O, en paraules
Jan Patocka: «La història té el
seu origen en la perturbació
del sentit». Per això són tan
necessaris exercicis com els
de Pere Noguera (La Bisbal
d’Empordà, 1941): perquè as-
senyalen els límits del record
i, al mateix temps, en subrat-
llen el seu caràcter ineludible. 
La instal·lació Paper Carbó
que presenta a l’Espai-hall del
MUME, és una variació del
projecte Sèrie Arxiu – Família
Guerra que es va poder veure
l’any 2011 a la Fundació Tà-

pies. A partir de l’ús coherent
de la suggestió que caracte-
ritza el treball de Pere Nogue-
ra, ara en la seva relectura in-
corpora la subtilesa d’un ma-
terial fràgil com és la fotocò-
pia en paper. 112 còpies em-
paperen la paret i envolten
una pantalla que conté unes
imatges fílmiques: «Aquesta
combinatòria d’elements dis-
pars —expliquen els responsa-
bles de la mostra de La Jon-
quera— construeixen una agu-
da reflexió sobre el caràcter
fugisser de la memòria. Clixés
fotogràfics de rostres quasi
fantasmagòrics i paisatges fe-
réstecs que podrien ser fron-
terers es mostren mig esbor-
rats o emmascarats per la si-
mulació tècnica del paper car-
bó i, alhora, en el monitor de
televisió s’entreveuen unes
seqüències ambivalents i in-
quietants».   | E. CAMPS

PERE NOGUERA
Museu Memorial de l’E-

xili, La Jonquera. Carrer Ma-
jor, 43-47.   �Del 2 de juliol
al 4 de novembre. www.mu-
seuexili.cat



Propostes molt
diferents
Diferents tre-

balls exposats.
Mare i filla, l’obra
guanyadora de Ja-
vier Garcés Una
peça molt subtil de
l’artista blanenca
Maite Vieta Un
treball de Ramon
Cerezo. Una
singular proposta
realitzada amb ter-
racota de M. Àn-
gels Domingo.
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sas amb motiu del Premi d’Escultura
d’enguany (un fet que no podem expli-
car a partir de la ineptitud del jurat, ja
que, en el cas que ens ocupa, el perfil de
la majoria dels seus membres, comen-
çant per Francesc Miralles i acabant per
Glòria Bosch, és d’una solvència so-
bradament contrastada). No hi ha rao-
nament detallat però, enlloc seu, hi ha
una altra cosa potser encara més im-
portant: es diu sense embuts —i amb un
to que podria ratllar la incorrecció po-
lítica— quins són els objectius dels Pre-
mis de la Fundació Vila Casas. Ras i curt:
«El fons reflecteix el tarannà del seu crea-
dor, posant a l’abast una col·lecció que
no està supeditada a modes ni èpo-
ques». O, més encara: «Al llarg del re-
corregut per les obres seleccionades […]
es manifesta la visió d’Antoni Vila Casas,
plural i oberta, però sempre fidel a si ma-
teixa». Aleshores, no cal donar-hi més

voltes: el criteri no és altre que el dictat
pel gust del col·leccionista (menys cla-
ra resulta, en canvi, la funció del jurat, so-
bretot si tenim en compte que el pro-
pietari de l’invent és també el propietari
d’una mirada «sempre fidel a si matei-
xa» i que no té en compte els «condi-
cionants externs»).
Antoni Vila Casas és, per tant, la raó de
ser d’uns Premis i d’una Fundació que
neix a partir de la seva voluntat col·lec-
cionista (res excepcional, per altra ban-
da: només cal mirar casos paradigmà-
tics com els que encapçalaria la Fun-
dació Beyeler de Basilea). Si tenim cla-
ra aquesta premissa, aleshores resulta
molt més senzill passejar la mirada
pels deu anys de vida d’una iniciativa
que es va estrenar premiant, l’any 2002,
a Àngels Ribé (Barcelona, 1943), una de
les artistes conceptuals més destacades
del nostre país. La va seguir, tres anys

després, Salvador Juanpere (Vilapla-
na, 1953), un autor que ha fet de l’es-
cultura el centre de les seves reflexions
metalingüístiques; Mònica Uz (Barce-
lona, 1969) i Gabriel (Badalona, 1954)
van ser els escollits l’any 2007, dos per-
sonalitats centrades en les possibilitats
dels materials i hereves d’una determi-
nada mirada formalista; l’any 2009, li va
tocar a Alberto Peral (Santurce, 1966), un
escultor que suposava un pas més en
aquest procés de replegament estètic
destinat, pel què sembla, a retornar
l’escultura lentament a seu pedestal...
Fins arribar a Javier Garcés (Saragossa,
1959): la seva Mare i filla encarnarien
una mena de grau zero per a la pràcti-
ca escultòrica, feta de temps i observa-
ció acurada d’una realitat escàpola com
una quimera, tancada en ella mateixa
fins al punt que l’espectador és l’intrús
que pertorba el diàleg silenciós que
s’escenifica entre la progenitora i la
seva descendent immediata.
La paràbola descrita, en darrera ins-
tància, és realment prodigiosa: del tre-
ball conceptual i quasi intangible d’Àn-
gels Ribé, a la gràvida talla policroma-
da —idèntic el procediment al del ro-
mànic— de Javier Garcés. Una artista de
l’espai i un artista del temps. El què els
separa és una dècada marcada pel gir
conservador, un retorn a la seguretat de
la forma. Ja ho deia Malevitch: «l'home
és prou intel·ligent per colonitzar la
forma». L’interès dels Premis de la Fun-
dació Vila Casas rau, justament, en la ca-
pacitat que mostren per enregistrar
aquest retorn de l’art a la terra ferma, llu-
ny dels pantans que, paradoxalment,
l’han ajudat a créixer i a ser, en deter-
minats moments, una alternativa a
l’implacable llei del mateix.
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