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L’«Observatori K» s’instal·la a Torroella
TORROELLA DE MONTGRÍ | ACN

Una relectura visual de l'univers suggestiu de Kafka és el que
proposa la Fundació Vila Casas al
Palau Solterra de Torroella de
Montgrí. Sota el nom d'Observatori
K, la mostra és obra del català
Jordi Cerdà i el francès Claude
Jeanmart i recull el resultat d'un
procés creatiu que s'ha allargat
durant 7 anys. Inclou fotograﬁes
manipulades, fotomuntatge i reproduccions reals que evoquen el
signiﬁcat poètic i visual d'algunes

de les obres més conegudes del cèlebre escriptor, com La metamorfosi o El procés.
Segons el francès Claude Jeanmart, «l’obra de Kafka és metafòrica i mai indica els llocs ni els
temps en què estan situades les
històries narrades però les temàtiques són de plena vigència i actualitat, com ara l'opressió i la indefensió de les persones». La mostra es pot veure ﬁns al 27 d'abril de
l'any que ve.
D’altra banda, la Fundació Vila

Casas fa una segona proposta de la
mà de Patricio Vélez, que reivindica amb una mostra fotogràﬁca
l'obra de l'artista Roberto Burle
Marx, conegut per «revolucionar»
el paisatgisme al Brasil.
Patricio Vélez (Quito, 1945) ha
volgut donar a conèixer el Sítio, un
parc immens amb jardins que
Burle Marx va dissenyar per acollir el patrimoni botànic que havia
col·leccionat al llarg dels anys. «És
una obra mestra en el sentit experimental», ha declarat.

Jordi Cerdà i Claude Jeanmart, autors d'«Observatori K».

