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JORDI PUIG
Museu de l’Empordà, Fi-

gueres. Rambla, 2.  �Del 27
d’abril al 14 de setembre. De
dimarts a dissabte d’11 a 19h.
Festius d’11 a 14h. www.mu-
seuemporda.org



Amb el títol de Jo hi vaig ser, el
diumenge 16 de juny de 2013,
Jordi Puig, el GEES (Grup d’Em-
pordaneses i Empordanesos per
la  Solidaritat) i el Setmanari de
l’Alt Empordà (amb el suport de
l’Ajuntament de Figueres i el
MUME) van convocar una troba-
da  fotogràfica dels testimonis
dels bombardejos a Figueres i
l'Alt  Empordà, a la casaEmpordà
de Figueres.  També se’ls va gra-
var i  enregistrar.  Aquesta expo-
sició, que recull aquella expe-
riència, és un  reconeixement a
persones que ens envolten, que
han viscut el  drama d'una guer-
ra en el mateix escenari on ara
vivim. | E. CAMPS

GERARD SALA
Palau de l’Abadia de 

Sant Joan de les Abadesses.
� Fins el 15 de juny. 
Diari de 10 a 14h i de 16 a 19h.
Festius de 10 a 14h.



Davant l’obra de Gerard Sala,
hom de seguida pren conscièn-
cia que, enlloc de lectors (per
als poemes) o d’espectadors
(per a les pintures), tan sols pot
haver-hi còmplices: persones
capaces d’assumir un pacte de
silenci i de fidelitat, no pas amb
l’autor –ja sigui el poeta o el pin-
tor– sinó amb els mons que
aquest és capaç de desvetllar.
La seva revelació, en tot cas,
mai és pública: es tracta d’un
misteri  xiuxiuejat a cau d’orella
per tal de mantenir intacta una
naturalesa inefable que, en cas
d’existir, és allò que en confor-
ma l’essència. | E. CAMPS

GÉRARD FROMANGER
Espai d’Art Àcentmètres-

ducentredumonde,   Per -
pinyà. Avda. de la Grande Bre-
tagne, 3.  �Del 4 d’abril al 29
de juny.  Tots els dies de 15 a
19h. Festius obert.



L'objectiu de Víctor Mateo és
convertir la pintura en una for-
ma d’expressió decididament
antinarrativa que s’atansa al
llenguatge musical. En aquest
sentit, les obres de Mateo ba-
sen la seva eficàcia comunicati-
va en una presència incontesta-
ble que vol ser la transcripció
mitjançant el gest i el color –i
una subtil texturització de les
superfícies– d’estats pulsionals
difícilment concretables de cap
altra manera. Una àmplia selec-
ció dels seus darrers treballs es
podrà veure, fins a finals de
maig, a la Galeria Joan Planellas
de Tossa de Mar. | E. CAMPS

A mig camí de la figuració i
l'abstracció, tota la producció ar-
tística de Gérard Fromanger for-
ma part d'aquella «nova pintu-
ra» francesa nascuda a finals de
la dècada dels seixanta –post
seixanta-vuit– de superfícies lli-
ses, iconografia quotidiana i
compromís social tant aliena al
Pop Art americà: el treball con-
junt de fotògraf, cineastes, filò-
sofs, poetes i pintors resulta im-
pensable més enllà del context
francès. Sense anar més lluny,
el mateix Fromanger va realit-
zar projectes comuns amb figu-
res indiscutibles com Elie Ka-
gan, Jean-Luc Godard o el poeta
Jacques Prévert. | E. CAMPS

VÍCTOR MATEO
Galeria d’Art Joan Plane-

llas, Tossa de Mar. Sant Pere,
10.  �Del 3 al 30 de maig. De
dimarts a diumenge d’11.30 a
13.30h i de 18 a 21h.



Exportar pintura gironina
sempre és un fet destacable.
Per això és important que Isern
i Martoranno exposin a Besiers –
«Besièrs» en occità– i que ho
facin, a més, en un context ex-
traordinari com pot ser l’Espai
Riquet, un oasi de gairebé mig
miler de metres quadrats dedi-
cats a l’art contemporani –des
de 1990– que ocupa part de
l’antic convent dominicà i, més
concretament, el que després
seria la Capella dels Penitents
Blancs. Les dades sobre el pas-
sat sagrat de l’espai expositiu
son pertinents –més enllà del
zel històric– atesa de les propos-
tes dels artistes que ens ocu-
pen: curiosament, Bernard Sal-

ques, comissari de la mostra, es
limita a enumerar llocs comuns
relacionats amb la morfologia
pròpia de la pintura i determi-
nats «nous pensaments estè-
tics» –sense aclarir quins són,
quelcom que seria enormement
suggeridor en aquest moment
d’hores baixes per a l’estètica– i
obvia, en canvi allò que fa espe-
cial, i fins i tot radical, la propos-
ta d’ambdós artistes gironins, a
saber, el seu caràcter sacríleg i,
al mateix temps, profundament
espiritual. Es tracta d’un feno-
men que pot donar-se en un de-
terminat tipus de pintura  mal-
grat que la seva naturalesa és,
per sobre de cap altra conside-
ració, poètica. 
D'això es tracta: l’encert de po-
sar de costat artistes com Jordi
Isern i Martoranno rau en les se-
ves aparents similituds formals
i, encara més, en la proximitat
«real» de les seves respectives
cosmovisions. | E. CAMPS

ISERN I  MARTORANNO
Espace Riquet, Béziers.

Rue Massol, 7.  � Fins el 29
de juny. De dimarts a diven-
dres de 10 a 17h. Caps de set-
mana i festius de 10 a 18h.



FUNDACIÓ VILA CASAS  L’ARTISTA DE BLANES MAYTE VIETA EXPOSA UNA ÀMPLIA SELECCIÓ DELS SEUS TREBALLS.

MAYTE VIETA
Espai VolART2, Barcelona. Carrer

Ausiàs March, 22.  � Fins al 20 de ju-
liol. Horaris:
www.fundaciovilacasas.com

Retrobar la millor versió de Mayte
Vieta (Blanes, 1971) és una gran noti-
cia. No és que hagués desaparegut,
però sí que havia desaccelerat una pre-
sència que, al llarg de la primera dè-
cada del nou mil·lenni, gairebé era
aclaparant (la mitja dotzena llarga
d’exposicions que va protagonitzar el
2010 l’haurien situat al capdamunt
d’un hipotètic rànquing de prolificitat).
Amb tot, fa cosa de tres o quatre anys
–i pels motius que sigui–, Vieta s’ha do-
sificat i, de manera anàloga, ha es-
sencialitzat un discurs que, de fet,
mai havia estat superflu o banal: la seva
relació amb la imatge parteix d’un
sentit de la transcendència que troba
en el replegament subjectiu el punt de
partida per explorar aquelles velles
qüestions destinades a recordar-nos,
com diria Blaise Pascal, la nostra in-
significança. Ens referim al temps,
per descomptat, i als seus inevitables
estralls («…ha pasado el tiempo / y la
verdad desagradable asoma: / enve-
jecer, morir, / es el único argumento de
la obra», va concloure Gil de Biedma
a No volveré a ser joven). Però Vieta –
i en aquest sentit la seva obra no és una

vanitas– no  només s’interroga sobre
la temporalitat: la seva figura és la d’u-
na dona d’aigua que ens arrossega a les
profunditats amniòtiques d’un lloc
on la flotació aconsegueix derogar
l’esdevenidor (d’això es queixava Sø-
ren Kierkegaard: «En el món sóc capaç
de nedar, però resulto massa pesat per
a la flotació mística»). 
Encerta de ple, per tant, el prologuis-
ta del catàleg Martí Peran quan ence-
ta la seva reflexió a propòsit de Vieta
citant John Milton –poeta de la pèrdua–
i, al mateix temps, quan ens recorda
que la pobresa d’experiència «és l’a-
poteosi de la banalitat». D'això es
tracta: a diferència del Jo transcendent
de Vieta –en el sentit que aspira a la
suspensió temporal–, les exigències del
Jo sotmès als imperatius del desig
són, sense anar més lluny, el motor
econòmic del nostre sistema capita-
lista. No escoltem als poetes romàntics
–Milton, Blake, Wordsworth, Colerid-
ge...– ni, més proper encara, el con-
trovertit Freud: el nostre preuat Jo és
precisament el resultat d'una escissió,
d'una separació d'aquella «comunió
amb el tot» que el pare de la psicoa-
nàlisi va denominar –prefigurant les
metàfores líquides que avui s’han po-
sat de moda– «sentiment oceànic»; un
sentiment, per cert, que té la seva ar-
rel primera en l'estat prenatal, en la dol-
ça i càlida flotació amniòtica de la qual
parlàvem. Una experiència abissal. 



EUDALD CAMPS

Flotació mística
A Mayte Vieta

la reconeixem, en
especial, per les

seves imatges de
cossos ingràvids
suspesos en una
mena d’estat de

placidesa amniòti-
ca que ens recorda
els nostres orígens

submarins.  


L’experiència

abissal
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