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FRANCESC DARANAS
Galeria d’Art Joan Plane-

llas, Tossa de Mar. Sant Pere,
10.  �Del 3 al 30 de setem-
bre. De dimarts a diumenge
d’11,30 a 13,30h i de 18 a 21h.



L’exposició que Francesc Da-
ranas presenta a la Galeria Joan
Planellas de Tossa de Mar porta
un títol ben explícit: Fotogrames
de paper, és a dir, retalls de rea-
litat arrencats d’un temps que
no s’atura i que, en aquest sen-
tit, ens impedeix la pausa refle-
xiva que necessita tota mirada
crítica. Per això els seus «foto-
grames» són com vinyetes, pa-
rèntesis temporals que cal ins-
criure en un relat més ampli que
no és altre que el del nostre
present i les seves múltiples
contradiccions. I tot plegat, amb
aparença de còmic, d’il·lustració
desenfadada i enganyosament
convencional. | E. CAMPS

COL·LECTIVA
Galeria d’Art Horizon, Co-

lera. Carrer Francesc Ribera, 22.
�Del 17 de setembre a l’1
d’octubre. De dimarts a diu-
menge de 17,30 a 21,30h.



L’exposició que demà s’inau-
gura a la Galeria Horizon de Co-
lera  ofereix un important mos-
trari de personalitats creatives
compromeses, a més, amb el fe-
nomen art. Creativity versus Art
és també el títol del nou núme-
ro de la publicació Outer Hori-
zons Art & Philosophy que edita
la mateixa Galeria Horizon. A la
mostra hi participen Murray
 Reich, Romain Finke, Enrique
Brinkmann, David Samblanet,
Antoni Tàpies, Natasha Lebede-
va, Ralph Bernabei, Rafa Forte-
za, Takesada Matsutani, Anna
Campbell, Buzz McCall, Enric An-
sesa, Priya Singh, Jordi Bover,
Toshio Tsubaki, Christoph Muller
i Alan Scarritt.    | E. CAMPS

EVDOKIM PEREVALSKY
SEBI SUBIRÓS

Fundació Valvi, Girona.
Avda. Jaume I, 42 baixos  �Del
22 de setembre al 5 de no-
vembre. De dilluns a divendres
de 18 a 20,30h. Dissabtes
d’11,30 a 14h i de 18 a 20,30h.



A banda de ser l’autora del
cartell de la XIX Schubertíada
que se celebra cada any a Vila-
bertran, Carme Sanglas exposa
a la Sala Capitular del Conjunt
Monumental d’aquesta petita
però singular localitat emporda-
nesa una selecció de treballs
que dialoguen amb Schubert
tot i que, com és habitual en
aquesta artista instal·lada des
de fa anys a Ordis, apunten cap
a un univers simbòlic fet de
subtils referències metafísiques
i concretat, a nivell formal, grà-
cies a una subtilíssima utilitza-
ció dels materials pictòrics, in-
clòs el pa d’or i els diferents
elements gràfics. | E. CAMPS

Abans de Babel no hi havia
artistes ni hermeneutes, però
tampoc comunitats diferencia-
des ni ciutats polimòrfiques com
les que recrea Evdokim Pere-
valsky; no hi havia traces de di-
ferència ni de variació com les
que singularitzen les peces de
Sebi Subiròs... L’exposició L’Om-
bra de Babel que aquest duet
format per un català i un ucra-
ïnès presenten a la seu de la
Fundació Valvi de Girona és, en
darrera instància, un cant a la di-
ferència realitzat gràcies a uns
coneixements tècnics més que
notables i a l’afinitat conceptual.
| E. CAMPS

CARME SANGLAS
Sala Capitular del Conjunt

Monumental de Santa Maria
de Vilabertran. Plaça del Mo-
nestir �Del 20 d’agost al 16
d’octubre. Horaris: schubertia-
davilabertran.cat



La doble exposició dedica-
da a Riera i Aragó (Barcelona,
1954) que actualment acu-
llen els museus d’art modern
de Ceret i Cotlliure és, en
molts sentits, paradigmàtica:
és molt provable que hi hagi,
com se sol proclamar col·lo-
quialment, un «abans» i un
«després» en relació a la re-
cepció d’aquest artista o, per
dir-ho sense embuts, la mos-
tra que se li dedica a la Cata-
lunya Nord representa una
ocasió immillorable per desfer
alguns tòpics en relació a l’u-
nivers formal d’un autor asso-
ciat als ginys voladors i a les
magres ballestes bípedes que

assenyalen —com els perfils
existencials de Giacometti—
un horitzó incert que conté,
en forma d’expectativa, l’uni-
vers de tots els possibles.
Riera i Aragó és tot això, però
només en una petita mesura.
L’exposició de Ceret i Cotlliure
permet redescobrir un autor
que si bé incorpora un compo-
nent lúdic —evident, per altra
banda, en la majoria de tre-
balls artístics—, aporta una
profunda reflexió visual a
l’entorn d’allò que entenem
per modernitat. És a dir: la
proposta artística de Riera i
Aragó interpel·la una
 modernitat sotmesa a l’avide-
sa del desig descontrolat i ho
fa a través d’allò que Pierre
Restany anomena «arquetips
fonamentals», peces que
contenen, intacte, el misteri
de la creació. Una doble
 exposició imprescindible.   | E.
CAMPS

RIERA I ARAGÓ
Museus d’art modern de

Ceret i de Cotlliure. �Del
16 de juny al 6 de novem-
bre. Ceret: diari de 10 a 19h.
Cotlliure: diari de 10 a 12h i
de 14 a 18h. 



EUDALD CAMPS

DESPRÉS DE LES EXPOSICIONS DE PALAFRUGELL (CAN MARIO) I FIGUERES (MUSEU DE L’EMPORDÀ), CARLOS PAZOS ATERRA A LA GALERIA
PRESENTA... DE GIRONA AMB UNA MOSTRA QUE COMPTA, A BANDA DELS SEUS COLLAGES, AMB UNA TRENTENA DE CERÀMIQUES INÈDITES

CARLOS PAZOS
Galeria, Presenta..., Girona. Carrer del

Nord, 13.  � Fins el 26 de novembre. De di-
marts a diumenge de 17 a 20 h.  

Segur que a Carlos Pazos (Barcelona,
1949) li hauria agradat sentir el comenta-
ri distès que un visitant anònim va realit-
zar dimarts passat a la tarda, quasi sotto
voce, mentre mirava encuriosit els seus
 dar rers treballs exposats a la Galeria Pre-
senta: «No semblen fets per ell, és com si
fossin d'algun jove que hagués volgut fer
Pazos...». Res més allunyat de la realitat.
Que en pocs anys de diferència rebés el
Premio Nacional de Artes Plásticas del Mi-
nisteri de Cultura i el Premi Nacional de
les Arts de la Generalitat no ens l'ha per-
vertit sinó més aviat tot el contrari: el re-
coneixement generalitzat –concretat en la
mostra que l'any 2007 va protagonitzar al
MACBA– li ha servit per reafirmar-se lliu-
rement en una aventura artística que el tò-
pic s'entesta a qualificar de marginal o d'in-
classificable tot i que, com ell mateix no
es cansa de defensar, neix de la voluntat
de comunicació i del desig de fer partícep
l'espectador del seu insòlit imaginari. La
capacitat per reinventar-se, l'habilitat per
semblar «un jove que hagués volgut fer Pa-
zos...», forma part de nucli mateix dels seus
plantejaments artístics.

D'això es tracta: la mirada d'algú com Car-
los Pazos reconforta en la mesura que no
només no nega la bigarrada i bastarda re-
alitat que ens ha tocat viure –quelcom que
seguirà anant en augment– sinó que la dis-
secciona, amb tenacitat d'orfebre i espe-
rit de garsa, amb l'objectiu d'extreure la lli-
çó agredolça que tota paradoxa conté. Pa-
zos ens retorna els nostres «excedents» vi-
suals filtrats i recontextualitzats o, potser
millor, organitzats a partir d'una lògica del
collage que ell articula mitjançant una sin-
taxi personalíssima que cal conèixer per
reconèixer i, finalment, establir-hi com-
plicitats. 

En tot cas, l'estiu que tot just acabem
de deixar enrere podrà ser recordat com
una de les èpoques més propícies de
cara a la recepció de Carlos Pazos a Girona
gràcies a dues exposicions que es van pre-
sentar a Can Mario de Palafrugell (fins a
l'11 de setembre) i al Museu de l'Empor-
dà de Figueres (fins al 16 d'octubre): dues
mostres que, des de la institució pública
i la fundació privada (Vila Casas), mos-
traven el Pazos més irreverent, ja fos a tra-
vés del seu inventari provisional de Cook
Books (1999-2011), com de l'escultura, l'es-
cenografia o la instal·lació que, en el seu
cas, s'imbriquen en una unitat perfecta grà-
cies al fet que Pazos és fill –com assen-
yalava Arnau Puig a propòsit de la mostra
de Palafrugell– d'una tradició que arren-

ca amb el surrealisme i que es basa, so-
bretot, en la polisèmia dels objectes des-
contextualitzats. L'exposició que prota-
gonitza a la Galeria Presenta... tanca el tríp-
tic ja que incorpora l'àmbit privat –o co-
mercial– a aquest mostrari de Pazos, una
versió tant o més necessària que les altres,
com a mínim, a l'hora d'entendre la par-
ticular aventura creativa d'aquesta mena
de rei Mides de l'art.

La propina, finalment, ens la regala Pazos
en forma de ceràmica: per primera vega-
da en la seva llarga i heterodoxa trajectò-
ria artística, l'autor decideix tornar a la ma-
tèria primera –en un sentit adamític del ter-
me– i configurar el seus «mouse» empla-
tats i de boca segellada que segur que tro-
baran el seu lloc en algun «Mouseu», que
és justament el títol d'aquesta darrera en-
trega del barceloní.



EUDALD CAMPS

I Carles Pazos va fer ceràmica...
Les primeres
ceràmiques
Carlos Pa-

zos exposa a
Girona un con-
junt de cerà-
miques inèdi-
tes en la seva
trajectòria ar-
tística. També
hi ha collages i
un parell de
grups escultò-
rics.  
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