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ART

COL·LECTIVA
Art en Brut, Girona. Carrer

Cort Reial, 3.  � Permanent.
Inauguració divendres 17 d’oc-
tubre a les 20h.



El full de ruta d’Art en Brut Ga-
llery-Shop és, segons els seus
responsables, el d’explotar des
de diferents perspectives el ter-
reny de l’art. La idea és crear el
focus d’atenció en les exposi-
cions col·lectives, i en aquest
sentit poder gaudir també d’obra
de col·leccions particulars. Oferir
un ampli ventall d’opcions co-
mercials com el lloguer de l’espai
per exposar, l’organització de
subhastes, i la taxació i catalo-
gació d’obra pictòrica. Art en
Brut ocupa un establiment ben
conegut per molts gironins ja
que va ser pensat i creat el
1971 per l’excepcional i polifa-
cètic artista banyolí Lluís Güell
(1945-2005)   | E. CAMPS

PACO TORRES MONSÓ
Bòlit, Centre d’Art Contem-

porani de Girona. Capella St
Nicolau  � Fins el 25 de ge-
ner. De dimecres a diumenge
d’11 a 14h i de 17 a 19h.



Segons els responsables del
Bòlit, les obres que es presen-
ten a Drone –títol de la mostra
de Monsó– són una reflexió en-
torn de l’ordre i el caos de  l’uni-
vers, el temps i l’existència de
Déu. En paraules del comissari:
«Amb aquesta exposició Torres
Monsó decideix auscultar l’uni-
vers.  Ara el seu interès ja no
queda centrat en l’origen i l’evo-
lució de les galàxies, els  forats
negres, les estrelles de neu-
trons o l’estructura del cosmos,
ara li interessa  una mirada úni-
ca i singular sobre l’anomenada
matèria fosca i l’ull que tot ho
controla». Una exposició Im-
prescindible. | E. CAMPS

XAVIER ESCRIBÀ
Museu de l’Empordà, Fi-

gueres. Rambla, 2.  � Del 12
de desembre al 15 de febrer.
De dimarts a dissabte d’11 a
19h. Festius d’11 a 14h. 



Enfront de cada nova propos-
ta de Jordi Gispert (Salt, 1949),
hom ha de destacar  la fidelitat
mantinguda per l’artista de Salt
a una concepció de la pintura
enemiga dels exabruptes i no-
més tangencialment abstracta:
allò que realment compta és la
transmissió d’una experiència
perceptiva original dirigida a
l’entorn natural però que, grà-
cies a l’activitat de l’artista, ens
retrona convertida en matèria
pictòrica i gestualitat precisa i
calculada. Una exposició ben-
vinguda en la mesura que ser-
veix per vindicar un dels artis-
tes més coherents i, malgrat tot,
poc visibles. | E. CAMPS

Quan Xavier Escribà (París,
1969) va decidir presentar la
seva candidatura a la Beca de
Primavera 2012 que, des de fa
setze anys, l’Ajuntament de l’Es-
cala convoca amb lloable pun-
tualitat, amb prou feines podia
intuir la transcendència que
acabaria tenint la seva estada a
la singular Casa Forestal. En
aquest sentit, l’exposició que es
pot veure al Museu Empordà de
Figueres suposa un intent de
fer visibles no només les obres
resultants de la seva estada a
Sant Martí d’Empúries sinó tot
els elements d’un procés de tre-
ball.   | E. CAMPS

JORDI GISPERT
Llotja del Tint, Banyoles.

Carrer de Sant Pere, 10-14.  �
Fins el 22 de febrer. Diven-
dres de 18 a 21h. Dissabtes
d’11 a 14h i de 17 a 21h. Diu-
menges d’11 a 14h. 



Entre la prudència o l’abúlia
que impedeix a molts artistes
posar títols a les seves obres i
el què fa Francesc Espigolé hi
ha tot un món de possibilitats. I
és que el ripollès, quan s’ho pro-
posa, més que no pas títols el
que inventa són històries: «Mu-
jer en Carmona / Ausente de
Sevilla / Lauren Bacall / Les me-
ravelles de la Margarita i Tutti
Frutti / a la Pl. El Salvador».
Poca broma. De fet, la mostra
que acull Les Bernardes arriba
deu anys després d’una altra
perla anomenada «Un pària en-
mig de la pintura amb toros mu-
tants i transsexuals» que va
ocupar, amb la seva insospitada
contundència cromàtica, les an-

tigues Sales Municipals d’Expo-
sicions de Girona. En aquest
sentit, una de les gràcies de l’in-
vent és la recuperació que s’ha
fet del vídeo que va servir per
documentar el seguici bàquic
que el mateix Espigolé va capi-
tanejar, en perfecta processó,
entre La Mercè i l’espai exposi-
tiu de la Rambla (vídeo, per cert,
realitzat per Manel Bayo i amb
música de Montsalvatge). Més
enllà de toros mutants i bacants
èbries de pintura, el que resta
és la prodigiosa mirada d’un ar-
tista que s’ha mantingut fidel a
una forma d’expressió plàstica
que es desplega en el temps i
en l’espai.
En darrera instància, el més im-
portant torna a ser disposar
d’un espai on la pintura de qua-
litat pugui seguir reivindicant-
se com a llenguatge totalment
vàlid des d’uns perspectiva es-
tètica contemporània.  | E. CAMPS

ESPIGOLÉ
Casa de Cultura Les Ber-

nardes, Salt. Carrer Major, 172.
� Fins el 27 de febrer. De di-
lluns a divendres de 10 a 13h i
de 16 a 22h. 



E. CAMPS

ESPAI VOLART  LA FUNDACIÓ VILA CASAS PRESENTA UNA EXPOSICIÓ «RETROSPECTIVA, ANTOLÒGICA I TEMÀTICA» QUE
POSA AL DESCOBERT LA PREDILECCIÓ QUE L’ARTISTA DE GIRONA HA MOSTRAT PEL MÓN VEGETAL AL LLARG DELS ANYS.

NARCÍS COMADIRA
Espai VolART, Barcelona. Carrer Au-

siàs March, 22.  � Del 22 de gener al
26 d’abril.   De dimarts a divendres de
17 a 20,30h. Dissabtes d’11 a 14h. i de
17 a 20,30h. Festius tancat.

Manté plena vigència el que va es-
criure Jaume Subirana, fa poc més
d'una dècada, a la Revista d’Igualada:
«per diverses raons, un pot tenir la im-
pressió que Narcís Comadira (Girona,
1942)  en venir al món es va equivocar
de lloc i, sobretot, de segle: pintor i poe-
ta i dramaturg i viatger i gastrònom,
pinta objectes amb l'ànima suspesa
d'un Morandi, verseja amb l'oïda i la
destresa d'un trobador occità, escriu
obres de teatre burgès intel·ligent i
tasta els plats i mira els llocs amb un pa-
ladar i uns ulls que són murris però al-
hora molt més amorosos que els de
Pla». Polifacètic, en primer lloc, però,
per sobre de tot, poeta i pintor. I en la
direcció que es vulgui: com en un
procés de doble ècfrasi –o de descrip-
tio llatina–, Comadira situa les imatges
i les paraules en un mateix espai de sig-
nificació que vol il·luminar el món
d’avui i el dels nostres ancestres –so-
bretot els grecs i els llatins–, però tam-
bé el món vist i filtrat per l’experiència
i aquell altre que la imaginació ha

anat construint amb peces d’un cali-
doscopi amb aspecte inconfusible de
trencadís geometritzant. Comadira,
pintor i poeta, o poeta i pintor i, justa-
ment per això, membre avantatjat d’u-
na família que compta amb patriar-
ques poderosos –Miquel Àngel o Wi-
lliam Blake– i, a casa nostra, amb per-
sonalitats fetes de ploma i pinzell com
Vayreda, Rusiñol, Torres-Garcia, Ràfols-
Casamada, Tàpies, Antoni Llena i, és
clar, l’imprescindible Perejaume amb
la seva Obreda: tots ells han fet del ma-
ridatge entre la paraula i la imatge un
ingredient essencial per entendre la



EUDALD CAMPS

Pròleg de
Perejaume

El catàleg edi-
tat per a l’ocasió

compta amb un pe-
tit pròleg de Pere-
jaume, un artista

que sempre ha de-
mostrat que la

sensibilitat plàsti-
ca pot anar a com-
panyada d’una veu
poètica tant o més

poderosa.  



L’«obreda»
de Comadira
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El Museu Memorial de l’Exili
(MUME) presenta una exposició
inèdita que permet copsar de
manera precisa i directa la reali-
tat dels camps de concentració
de la plana rossellonesa, recin-
tes que es van erigir el 1939
amb la finalitat de fer front al
flux de refugiats republicans ca-
talans i espanyols que fugien
de l’avanç de les tropes fran-
quistes. A l’exposició es mos-
tren prop d’un centenar de di-
buixos i esbossos  que Josep
Narro (Barcelona, 1902 – Guada-
lajara/Mèxic, 1994)  va realitzar
en el decurs del seu interna-
ment.  | E. CAMPS

JOSEP NARRO
Museu Memorial de l’Exili,

La Jonquera. Carrer Major, 43-
47.   � Fins el 5 d’abril. De di-
marts a dissabte de 10 a 18h.
Diumenges i festius de 10 a
14h. Dilluns tancat.



L'embrió de tot plegat cal cer-
car-lo en l'Associació Fang: ins-
tal·lats des de fa anys al barri de
Sant Narcís, van decidir conver-
tir el local buit de l'antiga fleca
en «La Volta», un establiment
(de fet, en són dos) que acull di-
verses propostes vinculades a
la creació artística i artesanal
amb format de galeria, botiga i
tallers oberts al públic. El projec-
te, en tot cas, sorgeix de la Pla-
taforma Llançadora-Sant Narcís,
una de les branques del Bòlit
Emprèn, el servei de suport a
les indústries creatives del Cen-
tre d’Art. | E. CAMPS

PERMANENT
La Volta, Girona. Plaça de

l’Assumpció, 22 i 25.  � A par-
tir del 12 de desembre. De di-
marts a dissabte de 10,30 a
13h i de 16 a 19h. Festius tan-
cat



Joan Brossa (Barcelona, 1919
–1998) és el poeta avantguar-
dista català més important del
segle XX. Ni més ni menys. De
fet, és possible que Brossa en-
carni millor que cap altre artista
«de casa»  les paradoxes i con-
tradiccions d’una època que va
ser fruit d’una acumulació de
sismes que afectarien a gairebé
totes les esferes de l’existència
humana. El Centre Cultural La
Mercè acull una mostra dedica-
da a qui va ser el poeta català
més vinculat a les avantguar-
des. L’exposició, que és itine-
rant, ha estat produïda per la
Fundació Brossa i comissariada
per Glòria Bordons.  | E. CAMPS

JOAN BROSSA
Centre Cultural la Mercè

de Girona. Pujada de la Mercè,
12.  � Fins al 30 de gener.
De dilluns a divendres de 9 a
14h. i de 16 a 21h.



Ombres fractals de tramunta-
na, expliquen els responsables
de la mostra que acull l’Hotel
Bon Retorn de Figueres, conti-
nua explorant els motius de la
natura fractal que han marcat
profundament la producció de
Josep Ministral els darrers
temps, «aquell conegut estil
de quadres  generalment colo-
ristes que des de la distància
poden semblar fotos satèl·lit
abstractes  d’un paisatge verge
però que al mirar-los de prop
ens descobreixen moltes de les
habituals formes de la natura
minimalista que apareixen  intri-
cades en una mena de mantra
visual».   | E. CAMPS

JOSEP MINISTRAL
Hotel Bon Retorn, Figue-

res. Carretera de Barcelona, 36.
�Del 21 de novembre al 8
de febrer. Horaris: www.bonre-
tornhotelfigueres.com



Molt proper a l’estètica deca-
dentista pròpia del tombant de
segle XIX, Modest Urgell (1839-
1919) va mostrar predilecció
per les hores incertes del dia i
per construccions de forta càr-
rega simbòlica com ara els ce-
mentiris. En aquest sentit, l’ex-
posició que es pot veure al Mu-
seu d'Art de Girona suposa un
meritori esforç per treure a la
llum una divuitena d’obres pro-
vinents del Fons d’Art de la Di-
putació de Girona i del Bisbat
que, com era d’esperar, pertany-
en al millor Urgell i a la seva ver-
sió més maldestre i fins i tot
adotzenada. No cal dir quines
peces integren cada grup: al mi-
llor Urgell li corresponen els pai-

satges metafísics on la protago-
nista no és la terra sinó la llum i
l’atmosfera que desdibuixa to-
tes les coses; al menys interes-
sant, en canvi, li escauen la pe-
santor de les pedres i la pintura
d’encàrrec realitzada de manera
gairebé seriada que, com afir-
mava Eugeni d'Ors, «durante
tantos años surtiera de vistas
de cementerios melancólicos los
mediocres interiores de la bur-
guesía barcelonesa».  
Al final, i més enllà de contin-
gències històriques i modes his-
toriogràfiques,  és relativament
senzill entendre d’on prové la
fascinació envers Urgell: de les
profunditats abissals d’una pin-
tura capaç de capturar com cap
altra una llum molt antiga. Pot-
ser per això seria convenient
aprendre a mirar les seves obres
amb els mateixos ulls amb els
que contemplem, per exemple,
una obra de l’inabastable Mark
Rothko.   | E. CAMPS

MODEST URGELL
Museu d’Art de Girona.

Pujada de la Catedral, 12 .  �
Fins el 24 de maig. Diari de
10 a 18h. Festius de 10 a 14h.
Dilluns tancat.



seva particular visió de l’art, transver-
sal, sense fronteres, transhistòric i his-
tòric a l’hora, local i universal, humà
(gens heroic) i, per sobre de tot, au-
tèntic.
Ho explicava el mateix Comadira, ara
fa 25 anys, a Sense Escut: «...No sé per
què, però intueixo que només hi ha sal-
vació per la via de l’austeritat, del rigor,
de la duresa, i d’una ja del tot potser ir-
recuperable ingenuïtat... fer poesia i
pintura, per a mi, no és més que llui-
tar en dos camps. Són dos llenguatges
diferents, però la problemàtica de fons
és la mateixa». I és que des de que Ho-
raci va pronunciar en l’Epístola als

Pisons (que era la seva art poètica) el
cèlebre vers «ut pictura poesis» (com en
la pintura, així en la poesia), l’art s’ha
inventat tants meandres com artistes
hi ha hagut, sense deixar de banda,
però, el llit sorrut d’un riu que no és al-
tre que aquell definit per la precària
existència humana inscrita en aques-
ta prodigiosa escenografia que ano-
menem món.
Sigui com sigui, l’exposició que des d’a-
hir es pot veure a la seu barcelonina de
la Fundació Vila Casasa ens mostra el
Comadira més arcàdic i ho fa, a més,
rastrejant totes les empremtes que
ens ha llegat al llarg del temps.

COL·LECTIVA
Galeria d’art l’Arcada, Blanes.Passeig

de Dintre, 11  �Del 23 de gener al 19
de febrer. Diari de 17,30 a 20,30h. Dis-
sabtes d’11 a 13h. i de17,30 a 20,30h.
Festius tancat. 

«Comencem un any nou amb una
proposta singular apta per a tots els pú-
blics», expliquen amb orgull indissi-
mulat els responsables d'aquesta his-

tòrica galeria d'art de Blanes. «Els par-
ticipants s’ho valen –insisteixen–: la in-
diferència no es possible quan parlem
de Saura, Tapies, Valdés, Picasso, War-
hol, Miró i Palazuelo». Sigui com sigui,
el cèntric espai obre les seves portes i
es vesteix de gala per rebre una col·lec-
ció «de Primeres Firmes» amb origi-
nals, gravats, serigrafies i guaixos que
serviran per donar la benvinguda a un
2015 que potser si que serà millor que
els seu antecessor.



EUDALD CAMPS

HI HAURÀ OBRES DE PICASSO, WARHOL, SAURA O MIRÓ.

Nova temporada a l’Arcada
amb una col·lectiva de luxe

Formats per a
tots els públics. 
La mostra de

Blanes presenta
obres originals
però també gra-
vats, serigrafies o
obres sobre paper
com aquesta de
d’Antonio Saura.
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