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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 pictórica. 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

ENRIC ANSESA
Centre Cultural la Mercè

de Girona. Pujada de la Mercè,
12.  �Del 5 de febrer al 6 de
març.  De dilluns a divendres de
9 a 14h. i de 16 a 21h.



El principal mèrit del projecte
coordinat per Lluïsa Faixedas
(UdG) i Jordi Armengol (EMA) és
el seu plantejament asimètric:
sotmetre un sol artista (en
aquest cas, l’Enric Ansesa) a
l’escrutini de deu estudiants
d’Història de l’Art és una forma
excel·lent d’explorar diversos
costats d’una mateixa figura po-
ligonal (i calidoscòpica en la me-
sura que es tracta d’una geome-
tria canviant). Els comissaris de
la mostra són Roser Bayo, Ingrid
Castañé, Lídia Colomer, Helena
Ferrer, Paula Molina, Zaïda Pi-
cart, Tamara Puerto, Beatriz
Quilez, Andrea Rovira i Esther
Sánchez. | E. CAMPS

ISADORA WILLSON
Museu de la Mediterrània,

Torroella de Montgrí. Carrer
d’Ullà, 31�Del 13 de febrer
al 22 de març. De dilluns a dis-
sabte de 10 a 14 h i de 17 a 20
h. Festius de 10 a 14 h. 



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

L’exposició Resquicios neix
fruit de la col·laboració d’Inun-
d’ART, l’Àrea de Joventut de l’A-
juntament de Torroella de Mont-
grí, la Direcció General de Joven-
tut de la Generalitat de Catalu-
nya i el Museu de la Mediterrà-
nia en el compromís conjunt i re-
novat, any rera any, per fer arri-
bar l’art contemporani als joves
del Baix Ter.  Isadora Willson
(Santiago de Xile, 1984) va ser
la guanyadora de la menció Art
Jove de la mostra d’art multidis-
ciplinari emergent Inund’ART de
Girona 2014. Actualment, l’ar-
tista xilena viu i treballa a Bar-
celona  | 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

VILA CASAS UNA MOSTRA AL MUSEU DE FOTOGRAFIA DE TORROELLA DE MONTGRÍ FA VISIBLES ESTUDIS D’ARTISTES.

FRANCESC SERRA
RAMON MANENT

Palau Solterra, Torroella de Mont-
grí. Carrer de l’Església, 10.  �Del 7 de
febrer al 17 de maig. Dissabtes d’11 a
14h i de 16,30 a 20,30h. Diumenges
d’11 a 14h

No cal ser especialment creatiu per
colonitzar l’espai: qui més qui menys
té la seva cambra pròpia (o el seu racó
de món) on retrobar el sentit de les ho-
res a través de l’activitat pausada o de
la meditació inactiva. Amb tot, la vin-
culació de l'artista amb el seu lloc de
treball (el cèlebre atelier) presenta al-
gunes singularitats que la fan exclusi-
va. Deixant de banda qüestions més o
menys òbvies com ara que un creador
passa segurament més hores que nin-
gú a l'estudi i que, en principi, els hi
passa per imperatiu artístic i no em-
presarial o, també, que l'elecció del ta-
ller mai és deliberada sinó que respon
a motivacions a vegades extremada-
ment subtils i que un estudi és també
un aparador i fins i tot pot ser sinònim
de refugi o habitatge, hi ha, en darre-
ra instància, un element que només els
artistes solen  aconseguir:  l'estudi és

la síntesi perfecte de tot el seu món
creatiu, és una mena d'obra espacial
(com una instal·lació) que les conté to-
tes, és la perfecta escenificació d'un
projecte vital que pot tenir la forma del
caos o de l'ordre més escrupolós, que
pot ser translúcid i obert o completa-
ment críptic i opac, que ens pot parlar
sense filtres mostrant quasi amb im-
pudícia la recambra creativa del seu
propietari o resistir-se, heroicament, als
esguards profanadors. 

Juan Navarro Baldeweg s'ha referit
a l'estudi de l'artista com a l'habitació
disponible. Escriu el de Santander a
propòsit d'una fotografia de Brancusi
al seu estudi de París: «L'aspecte es-

trident i sorollós [de l'Impasse Ronsin]
contrasta radicalment amb l'atmosfe-
ra de calma, essencialitzada i recolli-
da, del taller. El taller ja no és tant una
reflexió sobre la època i les forces que
la sostenen o impulsen, sinó una re-
flexió sobre una altra cultura, sobre un
inventari de formes i arquetips d'evi-
dent presència, a la recerca de con-
tingut. Arquetips d'una edat d'or ar-
caica impregnats també de vida con-
temporània, tot i que sense contingut

en relació a l'exterior, el carrer, la gent.
És una habitació disponible». Navar-
ro Baldeweg aplica el mateix procedi-
ment a l'hora d'analitzar fotografies
dels estudis de Mondrian i de Duc-
hamp: «Les habitacions o tallers
d'ambdós artistes constitueixen un
exemple de que aquí i ara hi ha altres
possibilitats de ser. Són l'encarnació fí-
sica d'una continuïtat entre art i vida i
d'un principi d'immanència com l'ex-
pressat per Breton: en allò singular, el



EUDALD CAMPS

Un segle
d’imatges

La doble expo-
sició que ha comis-
sariat Glòria Bosch
construeix una na-

rrativa sobre el
geni artístic de

principis i finals del
segle XX a Cata-
lunya. A la dreta,

Antoni Tàpies i Joa-
quim Mir (1904).



El taller com a «habitació disponible»
FRANCESC SERRARAMON MANENT
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Diari de Girona ■

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



Manté plena vigència el que
va escriure Jaume Subirana a la
Revista d’Igualada: «per diver-
ses raons, un pot tenir la im-
pressió que Narcís Comadira (Gi-
rona, 1942)  en venir al món es
va equivocar de lloc i, sobretot,
de segle: pintor i poeta i drama-
turg […], pinta objectes amb l'à-
nima suspesa d'un Morandi, ver-
seja amb l'oïda i la destresa d'un
trobador occità». Polifacètic
però, per sobre de tot, poeta i
pintor. L’exposició que es pot
veure a la Fundació Vila Casasa
ens mostra el Comadira més ar-
càdic i ho fa, a més, rastrejant
les empremptes que ens ha lle-
gat al llarg del temps.  | E. CAMPS

NARCÍS COMADIRA
Espai VolART, Barcelona.

Carrer Ausiàs March, 22.  �
Fins el 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.



No és estrany que el títol de
l’exposició sigui un lacònic «Pin-
tures» ni que el text que l’artis-
ta utilitza per a presentar-les
ens indiqui quina és la seva dis-
tància i, a la inversa, quina la
seva proximitat: «Que aquestes
pintures sovint es resisteixen a
la interpretació més literal —ex-
plica Martoranno— seria una de
les claus de la pròpia natura que
les defineix. Una pintura que,
per la seva tossuderia a no ser
desvelada, podria esdevenir en-
igma en el millor dels casos i, si
fos així, ens hauria de portar a
la necessitat de transcendir la
realitat».  La mostra forma part
del cicle «Exposicions Viatge-
res» organitzat per la Diputació
de Girona. | E. CAMPS

MARTORANNO
Casa de Cultura de Girona.

Plaça de l’Hospital. 6  �Del 4
al 28 de febrer. De dimarts a
divendres de 13 a 21h. 



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.



JOSEP I RAMON MOSCARDÓ
Galeria d’art l’Arcada, Blanes.Passeig

de Dintre, 11  �A partir del 20 de fe-
brer. Diari de 17.30 a 20.30 h. Dissabtes
d’11 a 13 h. i de 17.30 a 20 30 h.  Festius
tancat. 

L’exposició no decebrà els segui-
dors d’aquest insòlit tàndem artístic (no
només són germans: també són bes-

sons) en la mesura que es manté es-
table i fidel en les coordenades de
sempre, és a dir, la d’un paisatgisme de-
sinhibit on l’alegria de viure no deixa
el més mínim espai a cap forma de
transcendència. Amb tot, algunes ob-
res resulten sorprenents a causa de la
seva composició més agosarada i una
utilització del color gairebé promíscua.
Pintura, en tot cas, que se celebra a ella
mateixa sense complexos. 



EUDALD CAMPS

AVUI DIVENDRES (20 H) S’INAUGURA A LA GALERIA L’ARCADA
DE BLANES UNA MOSTRA D’OBRES DELS GERMANS MOSCARÓ.

Tàndem pictòric

Una de les obres
exposades
Algunes pintu-

res aporten punts
de vista inèdits o
poc habituals en
l’obra d’ambdós
germans.



plural»; un principi d'immanència
que regeix el taller entès com a univers
autàrquic i, en aquest sentit, metàfo-
ra perfecte del somni avantguardista
d'emancipació i autonomia de l'art.
En aquest sentit, ningú millor que el fo-
tògraf per traslladar-nos a aquests
universos privats ni, de fet, ningú mi-
llor que la fotografia per parlar-nos,
com dèiem, d’aquell lloc on encara és

possible retrobar el sentit de les hores:
la doble exposició que presenta el
Museu de Fotografia de Torroella de
Montgrí (subseu de la Fundació Vila-
casas ubicada al Palau Solterra) suposa
una ocasió immillorable per descobrir,
de la mà de dos referents en la matè-
ria, com han evolucionat els espais de
treball i, sobretot, com ha anat modi-
ficant-se la manera de retratar-los.

Del blanc i
negre al color
Detall d’una

imatge d’Antoni
Llena al seu
estudi.
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