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Utourism Utopism és una
proposta expositiva complexa,
fruit d’un treball de recerca mi-
nuciós, que intenta fer visible
les contradiccions d’alguns dels
nostres models de creixement,
assumits de manera acrítica, de
la millor manera possible: po-
sant «altaveus» a les imatges. I
és que, en el pla formal, Dalmau
aconsegueix resoldre els pro-
blemes propis de la sintaxi  vi -
sual gràcies a un ús deshinibit
del trucatge sense perdre efec-
tivitat. La mostra que actual-
ment acull la Casa de Cultura de
Girona es va poder veure, du-
rant el setembre passat, a l’Es-
pai Zero1 d’Olot. | E. CAMPS

MARCEL DALMAU
Casa de Cultura de Girona.

Pça de l’Hospital, 6.  �Del 10
de juny al 23 de juliol. De di-
lluns a dissabte de 10 a 14h. i
de 16 a 20h.



El Museu de l'Empordà de Fi-
gueres ha convidat onze empor-
danesos a escollir diverses pe-
ces de la col·lecció i a interpre-
tar-les a partir del seu bagatge
professional, realitzant una
nova aportació que permet gau-
dir-ne des d'un nou prisma.
L’objectiu, com ells mateixos ex-
pliquen, «és posar l'accent en la
transversalitat de les mirades
dels convidats, apostant per l'in-
tercanvi i la contaminació d'i-
dees entre disciplines, exercici
que sens dubte contribueix a re-
forçar el valor patrimonial de les
peces del Museu i a l’enriqui-
ment de l’experiència cultural
del visitant».  | E. CAMPS

PECES ESCOLLIDES
Museu de l’Empordà, Fi-

gueres. Rambla, 2. �Del 30
d’abril al 28 d’agost. De di-
marts a dissabte d’11 a 19h.
Festius d’11 a 14h.



L'exposició Els miralls de la
memòria, creada a través del
projecte europeu Ciutats 3.0 en
el qual participen les ciutats
d'Olot, Osca i Tournefeuille, és
fruit de la investigació realitza-
da dins l'eix de treball dedicat a
la història comuna d'aquestes
tres regions. En aquest sentit, a
la Sala Oberta del Museu Co-
marcal de la Garrotxa es pot
veure el treball audiovisual fet
per Isabel Banal (Castellfollit de
la Roca, 1963), una intervenció
contemporània que conviu amb
visions més convencionals d'a-
quests paisatges geogràfics i
humans. | E. CAMPS

ISABEL BANAL
Sala Oberta, Museu Co-

marcal de la Garrotxa, Olot.
Carrer de l’Hospici, 8.  �Del 3
de juny al 21 d’agost. Diari de
10 a 13h. i de 17 a 20h. Festius
d’11 a 14h i de 17 a 20h.



Situat al terme municipal de
Fortià, el Mas d’en Dorra és, se-
gons els seus responsables, un
espai sorgit amb la voluntat
d’esdevenir un punt de trobada
entre l’Art Contemporani, la na-
tura i el patrimoni. La primera
mostra col∙lectiva que ofereix es
presenta sota el títol de CRU-
ÏLL4 i vol ser una declaració de
principis, un primer lliurament
d’un seguit de «conjunts» d’ar-
tistes escollits per «visualitzar
la força de tota una realitat de
l’art, especialment l’emporda-
nès, més enllà del tòpic». Anto-
nio Federico, Josep Ministral, Pia
Crozet i Gustau Carbó enceten
la temporada.  | E. CAMPS

COL·LECTIVA
Espai d’Art Mas d’en Dorra,

Fortià.Mas d’en Dorra.  �Del
14 de maig al 26 de juny. De
dijous a diumenge de 18 a 21 h.  



Podem entrar al laberint,
semblen voler dir-nos Mim
Juncà (Girona, 1959) i Josep
Masdevall (Serinyà, 1957),
per la porta que vulguem: ell
romandrà indiferent a la nos-
tra escomesa, vingui aquesta
d’on vingui. 
L’exposició que Juncà i Mas-
devall presenten a la Funda-
ció Valvi de Girona no només
no defuig els laberints de l’art
—insistim: començant pel de la
seva mateixa pràctica— sinó
que s’hi submergeix aprofi-
tant la lliçó que conté la seva
recursivitat. És a dir: Juncà di-
buixa de manera obsessiva

un univers dinàmic fet de ba-
llarines intangibles que ell
persegueix fent bones les
apories de Zenó d’Elea men-
tre que Masdevall, en un sen-
tit invers, intenta recuperar
un paisatge interioritzat que,
com els frescos del subsòl
romà, es desintegra tan bon
punt entra en contacte amb
l’aire. El resultat, com és de
suposar, no és gens conven-
cional: es tracta d’una mostra
oberta que només ens indica
l’estat momentani del proble-
ma sense ni tan sols insinuar
una possible solució. Camps i
ballarines (o a la inversa), en
darrera instància, que convi-
uen en una d’aquelles raríssi-
mes associacions que només
l’art és capaç de propiciar i
que la vida no es cansa de co-
piar-li.   | E. CAMPS

MIM JUNCÀ I JOSEP
MASDEVALL

Fundació Valvi, Girona.
Avda. Jaume I, 42 baixos  �
Del 12 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.



Herència
surrealista

L’estratègia uti-
litzada per Pazos
només s’entén a la
llum d’alguns dels
camins oberts pels
surrealistes. 



CARLOS PAZOS
Can Mario, Palafrugell. Pça de Can

Mario, 7.  �De l’11 de juny a l’11 de
setembre. De dimarts a diumenge de 17
a 21h. www.fundaciovilacasas.com

En un univers saturat de personat-
ges que no tenen cap mena de pro-
blema a l’hora de declarar-se profun-
dament il·luminats pel pensament
«Zen» (malgrat visquin envoltats de co-
ses ben supèrflues i no suportin el si-
lenci més enllà de la impostura obli-
gada segons l’ocasió), la mirada d’algú
com Carles Pazos (Barcelona, 1949) re-
conforta en la mesura que no només

no nega la bigarrada i bastarda realitat
que ens ha tocat viure sinó que la dis-
secciona, amb tenacitat d’orfebre, amb
l’objectiu d’extreure’n la lliçó agredol-
ça que tota paradoxa conté.

Amb tot, i com molt bé assenyala Ar-
nau Puig al catàleg de la mostra, Pazos
és fill d’una tradició que arrenca amb
el surrealisme i que es basa, sobretot,
en la polisèmia dels objectes descon-
textualitzats. En aquest sentit, l’expo-
sició que actualment presenta a Can
Mario de Palafrugell –la seu escultòri-
ca de la Fundació Vila Casas– és una
heterodoxa aventura on l’escultura,
l’escenografia i la instal·lació s’imbri-
quen en una unitat perfecta.   



EUDALD CAMPS

El Pazos més irreverent
es trasllada a Can Mario
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