
ROGELIO LÓPEZ CUENCA
MARCEL DALMAU

Museu Empordà, espai ca-
saEmpordà, Figueres. Plaça
de l’Escorxador s/n.  �Del 18
de maig a l’1 de setembre. De
dimarts a dijous de 16 a 20h.
Divendres i dissabtes d’11 a
14h i de 16 a 20h.



L’exposició que acull l’Escor-
xador de Figueres està protago-
nitzada per Rogelio López
Cuenca i Marcel Dalmau, dos ar-
tistes que, entre moltes altres
virtuts, tenen les de saber es-
corxar la cultura massificada.
Agermana els seus treballs,
també, el rerefons lingüístic, la
reflexió semiòtica, la profanació
semàntica, la denúncia velada
d’unes sintaxis encaminades a
satisfer interessos aliens a la
cultura però que, després d’anys
d’actuar com a infiltrades, han
acabat per suplantar-la. Impres-
cindible. | E. CAMPS

MONTSERRAT COSTA I
MARC PADROSA

Fundació Valvi, Girona.
Avda. Jaume I, 42 baixos  �Del
9 de maig al 22 de juny. De
dilluns a divendres de 18 a
20,30h. Dissabtes d’11,30 a
14h. i de 18 a 20,30h.         



Aquesta seria possiblement
la característica més remarcable
del recorregut realitzat pel bino-
mi Costa/Padrosa: el que amb-
dós autors han volgut expressar
no és tant un punt d’arribada
com un punt de partida, essen-
cialment diferent i complemen-
tari. És a dir: Costa cedeix tot el
protagonisme a unes formes
que, des del pur dinamisme, es
despleguen en l’espai, sempre
parcial, de l’obra d’art; Padrosa,
en canvi, parla d’aquella llum
quasi fantasmagòrica i estàtica
que ens revela les formes grà-
cies als processos que l’artista-
alquimista custodia.    | E. CAMPS

COL·LECTIVA
Museu Darder, Banyoles.

Plaça Estudis, 2.  �De l’1 de
juny a l’1 de setembre. Hora-
ris, només caps de setmana:
www.museusdebanyoles.cat



Jordi Pagès (Granollers, 1951)
és un artista que mig viu a Ca-
daqués i que ha convertit la
seva faceta de lector apassio-
nat –en especial, de poesia– en
el principi rector d’un diàleg
creatiu de conseqüències quasi
sempre imprevisibles. I diem
«diàleg» de manera molt cons-
cient: enfront del risc simplifica-
dor de veure els seus treballs
com a meres «traduccions plàs-
tiques», hi batega la possibilitat
de sumar-nos, també nosaltres,
a una mena de diàleg silenciós
on la paraula escrita o el poema,
el grafisme immediat, la pinze-
llada alliberada i, en darrera ins-
tància, la imatge reciclada, con-
flueixen en un mateix espai de
significació.   | E. CAMPS

Arran de la proposta d’il·lus-
trar un poemari de Jordi  Colo-
mer inspirat en el Darder, expli-
quen les autores del projecte,
«varen decidir fer aquesta refle-
xió conjunta sobre el fons del
Museu: Rosa Brugat dóna la
seva visió irònica del procés de
regressió de les espècies;  Elena
Font elabora el seu bestiari per-
sonal; i Clara Oliveres copsa, en
les seves fotografies, aquest
univers narratiu de fantasia, de
joc i de irrealitat». Sigui com si-
gui, es tracta de repensar un es-
pai creat a partir d’aquella mira-
da decimonònica decididament
etnocèntrica i taxidermista que
reduïa la diferència a la catego-
ria de curiositat.   | E. CAMPS

JORDI PAGÈS
Vitel·la Llibreria d’Art,

L’Escala. Enric Serral, 13.  �
Del 8 de juny al 28 de juliol.
www.edicionsvitella.com



El títol de l’exposició fa refe-
rència a una reflexió plantejada
per Antonio Donaire, expert en
turisme i professor de la Univer-
sitat de Girona: «un itinerari,
una ruta o un viatge pot ser,
com tota acció humana, una ex-
periència plana o una cerca in-
tencionada de coneixement».
En aquest sentit, Donaire reco-
neix almenys sis significats dins
de la taxonomia «turisme cultu-
ral»: el turisme culte, el turisme
de la cultura (o monumental), el
turisme del patrimoni, el turis-
me de les cultures (o etnològic),
la cultura turistificada i/o el
viatge extra-ordinari.
L’exposició que acull el renovat

Bòlit –sense Rosa Pera– vol fo-
mentar la participació ciutadana
així com la presència d’autors
de les comarques gironines:
«Partim de les pràctiques prò-
pies de l’art contemporani –ex-
pliquen els seus comissaris– per
aprofitar la capacitat d’anàlisi
crítica dels artistes però també
per contrastar les seves aporta-
cions amb el coneixement dels
professionals d’aquest sector i
els mateixos usuaris. Hi ha tre-
balls de Roser Bover, Rosa Bru-
gat, Pep Camps, Marcel Dalmau,
Jordi Isern, Rogelio López Cuen-
ca, Kenneth Russo, Pere Bellés,
Cristina Fontseré, Jana Leo, Au-
reli Ruiz, Ivó Vinuesa, Pep
Camps, Quim Corominas, Mim
Juncà,  Àlex Nogué, Manolo Sier-
ra, Xavi Solà, Hannah Collins,
Rafel G. Bianchi i del col·lectiu
Urban Scketchers.   | E. CAMPS

COL·LECTIVA
Bòlit, Centre d’Art Con-

temporani de Girona. Sala Fi-
del Aguilar / Capella de St. Nico-
lau.  �Del 21 de març a l’1
de setembre. Horaris: consul-
tar a www.bolit.cat
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MUSEU D’ART DE GIRONA  L’EXPOSICIÓ QUE ES VA INAUGURAR DISSABTE PASSAT SERVEIX DE COROL·LARI PER AL
CONJUNT DE MOSTRES QUE, DES DE L’OCTUBRE PASSAT, HAN SERVIT PER CELEBRAR EL SEU NORANTÈ ANIVERSARI

TORRES MONSÓ
Museu d’Art de Girona. Pujada de la

Catedral, 12 .  �Del 15 de juny al 29
de setembre. Diari de 10 a 18h. Festius
de 10 a 14h. Dilluns tancat.

L'única heroïcitat remarcable és viu-
re noranta anys sense defallir en l’in-
tent. I no només viure'ls: intentar mu-
nyir-los com es munyiria una vaca
distant que fes veure que remuga tot i
tenir el braguer a punt d’esclatar. I és
que, per a l’art, no hi ha hagut mame-
lles més plenes de (mala) llet que les
del segle XX (al qual, per cert, tot just
assagem de deixar enrere); un segle
que és el de Torres Monsó (Girona,
1922), el degà de l’escultura a casa nos-
tra que, per raons explicables, ha estat
a punt de restar ocult sota el pes im-
placable d’un «anar fent i prou» de res-
sonàncies antibartlebianes –el perso-
natge de Melville «preferia no fer-
ho»– i d’un sentit tan afinat de la iro-
nia que massa sovint ha passat des-
apercebut (o ha sigut malentès) per
una societat víctima de la pitjor forma
de sordera. D’això es tracta: els clàssics
grecs –que són els únics clàssics– van
ser els primers en adonar-se que per
veure-hi –més enllà dels propis nassos–
no hi havia res millor que ser cec,
com el malaguanyat Edip condemnat

a vagar per Colona –després del par-
ricidi– o, encara més, com el savi Ti-
rèsies, que rep –a canvi de perdre els
ulls– el do de la vidència i el de la lon-
gevitat. Torres Monsó no és cec però si
una mica sord: la seva «vida en sordi-
na» –parafrassejant a Lodge– ens regala
una síntesi precisa (i preciosa) de la for-
midable transmutació que ha patit



EUDALD CAMPS
La feina feta des
de la Fundació

Vila Casas
Glòria Bosch i

Pep Admetlla són
els comissaris d’un
projecte que es va
iniciar l’octubre
passat amb una

mostra a Can Mario
de Palafrugell.

L’objectiu és vindi-
car la figura d’un
dels escultors im-
prescindibles per

entendre l’art de la
segona meitat del

segle XX. 
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Pep Admetlla (Girona, 1962)
afirma cercar permanentment
un entorn de «silenci i lentitud»
per a fer possible la seva tasca
com a artista: des del seu estudi
planifica les escultures amb me-
ticulositat d’orfebre tot i saber
que el destí de les seves obres
s’expressarà en una altra escala.
Per això treballa en «silenci i
lentitud» a la recerca de l’exper-
tesa reclamada per Quim Espa-
ñol: metalls, plastilina, cartró,
fusta, llautó o sabó de glicerina
(per una banda), i tisores, cúter,
llapis o peus de rei (per l’altra),
conformen aquell paisatge do-
mèstic de l’escultor que, en part,
ara s’exposa a Sant Joan de les
Abadesses.   | E. CAMPS

PEP ADMETLLA
Palau de l’Abadia de Sant

Joan de les Abadesses. �

Del 27 d’abril al 24 de juny.
Diari de 10 a 14h i de 16 a 19h.
Festius de 10 a 14h.



«Per a l’Emili Armengol –expli-
ca Daniel Giralt-Miracle– l’escul-
tura no es limita a ser un volum,
perquè també hi aflora una for-
ma, un conjunt de signes i seny-
als que prenen corporeïtat i que
cada vegada són més abstrac-
tes que figuratius». De fet, se-
gueix explicant l’esteta, «Ale-
xandre Cirici en un dels primers
catàlegs dedicats a Emili Ar-
mengol va escriure que aquest
artista es debatia entre les geo-
metries naturals i les geome-
tries matemàtiques, que sense
ser minimalista depurava les
formes i buscava des de l’essèn-
cia de les coses el màxim sim-
bolisme». | E. CAMPS

EMILI ARMENGOL
Museu de la Mediterrània,

Torroella de Montgrí. Carrer
d’Ullà, 31� Del 4 de maig al
24 de juny. De dilluns a dissab-
te de 10 a 14 h i de 18 a 21 h.
Festius de 10 a 14 h. 



«És un llenguatge que beu de
moltes, moltíssimes, fonts –ex-
plica Sanglas– però que avança
cap endins i, encara que sembla
el mateix a d’altres treballs an-
teriors i no presenta canvis for-
mals remarcables, acaba evolu-
cionant cap a solucions impre-
vistes i troballes que duen nous
registres, noves explanacions, i
molts més interrogants»; per
això l’artista pot endinsar-se
sense por per territoris vagues –
no confondre amb «ambigus»–
on allò vist es confon amb allò
sentit. La mostra que presenta
a l’espai de Torroella de Montgrí,
és la primera de la temporada
expositiva d’enguany.  | E. CAMPS

CARME SANGLAS
Galeria Michael Dunev, To-

rroella de Montgrí. Carrer Ma-
jor, 28.  � Del 15 de juny al
10 de juliol. De dimarts a dis-
sabte de 17,30 a 21h.  



Què fer davant de la còpia
d’una obra inexistent (la Batalla
de Cascina) poblada per perso-
natges anònims víctimes de to-
tes les passions humanes? Se-
gons Juncà –«ninotaire» avant
la lettre–, en primer lloc, es trac-
taria de tornar-los a dibuixar
«sols», un a un, en un intent
d’esbrinar la veritat d’un cos i
d’un escorç que el pas del
temps no aconsegueix apaiva-
gar. Interrogats per separat –i
espremuts pel tòrcul–, potser
encara es resistiran a confessar
la seva història. Tant s’hi val:
Juncà ens la revela en la huma-
nitat descarnada dels seus «ho-
menots» entotsolats.  | E. CAMPS

MIM JUNCÀ
Centre Cultural la Mercè

de Girona. Pujada de la Mercè,
12.  � Del 25 d’abril al 27 de
juny. Feiners de 10 a 14h. i de
16 a 21h. 



«Però què li interessava real-
ment a RosaTorres –es pregun-
tava Romà de la Calle en un lli-
bre dedicat a la pintora editat
per l’Ajuntament d’Alzira–   a
l’entrar en el joc de centrar el
seu interés en un gènere tan
institucionalitzat i clàssic com
és el paisatge?». La resposta és
aparentment desconcertant: el
què li interessa no és el paisat-
ge pròpiament dit sinó la mane-
ra de representar-lo. Ni més ni
menys: cal entendre que, per a
Rosa Torres, l’entorn natural no-
més és una excusa, una mena
de pretext visual per tal d’ex-
plorar les possibilitats d’un tipus
de pintura que, al final, acaba
dictant de manera invariable les

seves pròpies lleis. 
Llicenciada en Belles Arts, Tor-
res, a la dècada dels 70, va en-
trar en contacte amb les avant-
guardes valencianes (Equip Crò-
nica, Equipo Realitat, etc); des
d’aleshores, ha realitzat mes de
cinquanta exposicions individu-
als, destacant la Biennal de Ve-
nècia,  una antològica itinerant
organitzada per la Conselleria
de Cultura valenciana, dues ex-
posicions simultànies al Parla-
ment Europeu i a la Fundació
Comunitat Valenciana, Regió
Europea, entre moltes altres.
L’artista exposa fins a finals de
mes a la Galeria d’Art Joan Pla-
nellas de Tossa de Mar, una de
les darreres supervivents –en
aquest sector especialment de-
vastat per la crisi– que aposta
per la qualitat a la demarcació
de Girona.   | E. CAMPS

ROSA TORRES
Galeria d’Art Joan Plane-

llas, Tossa de Mar. Sant Pere,
10.  � Del 1 al 30 de juny. De
dimarts a diumenge d’11,30 a
13,30h i de 18 a 21h. 



Diari de Girona ■

l’escultura el darrer mig se-
gle llarg, des de Maillol fins
a Penone –per dir un pa-
rèntesi qualsevol– o, tam-
bé, des de la forma entotso-
lada fins al concepte expan-

dit en l’espai i la reflexió metalingüís-
tica sobre el propi mitjà. Ni més ni me-
nys: el gran mèrit de Torres Monsó –a
banda de la seva humanitat tran-
quil·la– és haver-se reinventat amb
regularitat profilàctica sense renunciar
mai, però, a una genealogia artística
pròpia que, en darrera instància, defi-
neix una possible cartografia moral i

una col·lecció de mites, màscares i
fetitxes on escrutar-se i, donat el cas,
poder-se ocultar. Hi ha molts Torres
Monsó i, en canvi, només una obra: la
seva obra és una cosmovisió radical-
ment lúcida basada en la immanència
de l’esperit en relació a la matèria o, si
ho preferim, del concepte amb la for-
ma; cada escultura de Monsó és allò
que Àngel Guimerà anomenava una
«volva humana», un gra de pols que va
«pels espais sens termes» vindicant,
sense descans, la seva dignitat de par-
tícula elemental (com diria Houelle-
becq, un altre «soci» de Monsó).

PACO FERRANDO
Galeria d’Art El Claustre, Girona. Ca-

rrer Nou, 9  � Del 14 al 29 de juny. Ho-
raris: www.elclaustre.com

L’excusa, la «cosa» representada, re-
sulta secundària en relació al llengu-
atge mimètic adoptat per aquest ala-
cantí que, amb només un any d’edat,
va seguir la seva família cap a Cabrils,

prop de Barcelona, on va portar a ter-
me el gruix de la seva formació aca-
dèmica –Belles Arts a la Facultat de
Sant Jordi– i la seva relació intermitent
amb els circuits comercials de l’art: un
paisatge més o menys recurrent del li-
toral català, un retall de mar esvalotat
–amb aquell típic blau turquesa rive-
tejat pel blanc de l’escuma–, uns apa-
rells de pesca –patinats d’òxid i de sal-
nitre– o, donat el cas, una vista urba-
na fidel al cànon instaurat  per aque-
lla escola madrilenya encapçalada pel
geni d’Antonio López, tot plegat, com
dèiem, conforma el catàleg d’elements
que visita aquesta pintura fascinada per
l’objectualitat en la mesura que passa
pel seu sedàs democràtic els elements
visibles.



EUDALD CAMPS

PACO FERRANDO (ORIOLA, 1946) ÉS UN AUTOR QUE HA
REALITZAT LA  SEVA CARRERA ARTÍSTICA A CATALUNYA 

La «realitat» de
Paco Ferrando
ocupa El Claustre

L’art al servei
del virtuosisme
Els treballs de

Ferrando desta-
quen per una rea-
lització acurada i
pacient i, al mateix
temps, per un punt
de vista conserva-
dor que es resis-
teix a renunciar als
temes de sempre. 
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