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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. 



L’exposició no decebrà els se-
guidors d’aquest insòlit tàndem
artístic (no només són germans:
també són bessons) en la mesu-
ra que es manté estable i fidel
en les coordenades de sempre,
és a dir, la d’un paisatgisme des-
inhibit on l’alegria de viure no
deixa el més mínim espai a cap
forma de transcendència. Amb
tot, algunes obres resulten sor-
prenents per la seva composició
més agosarada i a una utilitza-
ció del color gairebé promíscua.
Pintura, en tot cas, que se cele-
bra a ella mateixa sense com-
plexos.  | 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

JOSEP I RAMON
MOSCARDÓ

Galeria d’art l’Arcada, Bla-
nes.Passeig de Dintre, 11  �A
partir del 20 de febrer. Diari de
17,30 a 20,30h. Dissabtes d’11 a
13h. i de17,30 a 20.30h.  



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

CAN MARIO  L’ESPAI QUE LA FUNDACIÓ VILA CASAS TÉ A LA PALAFRUGELL ACULL UNA
MOSTRA D’ESCULTURES DE TOM CARR, UN DELS NOSTRES ARTISTES DE REFERÈNCIA.

TOM CARR
Can Mario, Palafrugell. Plaça de Can

Mario, 7.  � Del 14 de febrer al 17 de
maig. Dissabtes d’11 a 14h i de 16,30 a
20,30h. Diumenges d’11 a 14h.

Tom Carr (Tarragona, 1956) és un es-
cultor contemporani i, justament pel
fet de ser «contemporani» (quelcom
que implica una responsabilitat ètica
i estètica més que no pas una deter-
minada filiació estilística), des de sem-
pre s’ha vist impel·lit a repensar l’es-
cultura a causa, entre moltes altres
raons, de la incertesa que acompanya
a la mateixa disciplina, com a mínim,
des de fa cinquanta anys. Ho explica-
va Rosalind Krauss en un cèlebre assaig
titulat L’escultura en el camp expandit
(1979): «Havíem pensat [davant l’e-
norme varietat de pràctiques escultò-
riques] en utilitzar una categoria uni-
versal per autentificar un grup de par-
ticulars, però ara la categoria ha estat
forçada a cobrir tal heterogeneïtat que
ella mateixa corre perill de col·lapsar-
se»; per això Krauss optava per una de-
finició negativa de l’escultura («escul-

tura és allò que no és ni arquitectura ni
paisatge»), i també per això artistes
com Barnett Newman podien ironit-
zar amb frases del tipus: «L’escultura és
allò amb el que topes quan retroce-
deixes per mirar un quadre». O Robert
Morris: «...la condició d’escultura es re-
dueix quasi del tot a la simple deter-
minació que seria tot allò que està a la
sala i que no és realment sala».
Sigui com sigui (i aquest punt Tom Carr
sembla tenir-lo molt clar), és la for-
mació i no la forma el que és misteriós.
Per a Paul Valéry (per posar un exem-
ple de contemporaneïtat llunyana) la
qüestió era aquesta: «un cristall, una
flor, una clova es desprenen del des-
ordre ordinari del conjunt de les coses
sensibles. Són per a nosaltres objectes
privilegiats, més intel·ligibles a la vis-
ta, tot i que més misteriosos a la refle-
xió que tots els altres que veiem in-
distintament»; si més no en un sentit:
per més que la geometria –en especial
la teoria fractal de Mandelbrot– ha
sofisticat el seu discurs a l’hora d’ex-
plicar aquells comportaments apa-
rentment irregulars o caòtics que mo-
delitzen fenòmens naturals –i aquí hi

entra des d’una flor fins al moviment
brownià o la distribució de les galàxies–
, per més que la geometria s’entesta en
«descriure, simular o representar»,
resta per al misteri la formativitat, la ne-
cessitat o l’atzar reiterat que empeny-
en a algú o a alguna cosa a distribuir
matèria d’una determinada manera.
Valéry posa l’exemple de la clova. Bac-
helard exclama: «Quina decisió de
per vida en l’elecció inicial, que con-
sisteix en saber si la clova es cargola-
rà cap a la dreta o cap a l’esquerra! […]
Un impuls vital que gira... Quina me-
ravella insidiosa, quina fina imatge
de la existència! I quants somnis po-
drien somiar-se sobre la possibilitat
d’una clova esquerrana que derogués
la rotació de la seva espècie!» Imatge,
aquesta també, insidiosa, però que
incorpora, al mateix temps, la marca in-
equívoca de l’excepcionalitat. És a dir:
la formació és misteriosa, però enca-
ra ho és més quan representa un pa-
rèntesi en la seva espècie o, dit d’una
altra manera, quan es dicta amb au-
tonomia les seves pròpies normes. I
aquest és, ni més ni menys, el territo-
ri genuí de l’art.



EUDALD CAMPS

Els límits
de l’escultura
L’exposició, ti-
tulada «Duali-

tats», fa visibles
les múltiples face-
tes d’un escultor
que transcendeix
la matèria i que

demostra conèixer
a la perfecció la

poètica de l’espai.
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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



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 empremtes 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
 enigma 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.



LURDES CIVIT
Centre Cívic Banyoles. Carrer Barce-

lona, 54  � Del 26 de febrer al 31 de
març. De dilluns a divendres de 15 a 22h

A la majoria li pot semblar parado-
xal, però l veritable sentit del Sumi-e,
–així com de les anomenades arts
zen– no consisteix en realitzar obres
d’art o en la possibilitat d’aconseguir
unes habilitats tècniques, sinó que
allò que compta és la pràctica en si. En
aquest sentit, no ha d’estranyar-nos el
què explica l’autora de la mostra: «Pin-
tar amb la tècnica del Sumi-e m'apor-
ta un coneixement sobre mi mateixa.
El Lotus em dóna espiritualitat, l'or-
quídia subtilesa, la prunera perseve-
rança, el bambú flexibilitat, el crisan-
tem moviment i el drac... Em recorda
la meva força!». Justament per això es
tracta d’una proposta més que no pas
d’una exposició: l’artista anima els es-
pectadors a endinsar-se en una pràc-
tica que només és possible si deixem
da banda tots els nostres pensaments
i prejudicis. 



EUDALD CAMPS

L’EXPOSICIÓ DEL CENTRE CÍVIC MOSTRA UNA TÈCNICA
MIL·LENÀRIA QUE POSA MOLT MÉS ÈMFASI EN EL PROCÉS.

Lurdes Civit porta el seu
art «Suni-e» a Banyoles

No pensar: fer
Com la cal·ligra-

fia, de la qual el
Sumi-e és una va-
riació, ens  ense -
nya a alliberar el
gest tot deixant a
un costat els pen-
saments.



Ho dèiem fa un moment: és la forma-
ció i no la forma el que és misteriós. I
encara més: qualsevol proposta de
Tom Carr no és limita tan sols als as-
pectes estrictament materials sinó que
aconsegueix fer present un doble mo-
viment –entre la immaterialitat de la
llum que fa possible la forma i l’aspecte
lúdic de l’art– de manera molt cons-
cient. En aquest sentit, el procés de
«desmaterialització» –o de «liquació»,
com diria Bauman– que ha seguit l’es-
cultura del tarragoní té molt a veure
amb la necessitat de vindicar aquells
elements intangibles que fan possible,
en canvi, una pràctica tradicional-
ment tan física –o volumètrica– com
l’escultura. La paradoxa d’esculpir
amb llum té molt a veure amb els in-
tangibles que conformen l’experiència
diària de qualsevol espectador corrent.
En paraules de Levinas: «L’ull no veu
la llum sinó l’objecte en la llum. La vi-
sió és, doncs, la relació amb quelcom
que s’estableix en el si d’una relació
amb allò que no és quelcom. […] La
llum fa aparèixer la cosa a l’expulsar les
tenebres, buidant l’espai. Fa sorgir
l’espai precisament com a buit. En la
mesura que el moviment de la mà que
toca travessa el no-res de l’espai, el tac-
te s’assembla a la visió».  La capacitat
que demostra Tom Carr per situar en
un mateix pla perceptiu la mirada i el
tacte o, encara més, per incorporar l’es-
pectador a l’espai de l’obra, és, ni més
ni menys, allò que el converteix en un
artista contemporani. 

DIARI DE GIRONA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESPECIAL

41000

5556

Diario

672 CM² - 60%

1470 €

52-53

España

27 Febrero, 2015


