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Després de la rauxa surrealit-
zant d’Antonio Federico, arriba a
l’Espai d’Art Mas d’en Dorra de
Fortià el cromatisme musical –
perfectament tonal, gens dode-
cafònic– de Josep Ministral: la
seva pintura visita l’anvers del
paisatge a la recerca dels seus
ritmes ocults. Ho explica Enric
Tubert, comissari d’aquesta pri-
mera temporada expositiva:
«Ministral explora totes les pos-
sibilitats expressives de les
llums i les ombres i acaba creant
unes peces en les quals ens
descobreix una mena de batec
vital que tota la matèria des-
prèn, una simfonia de colors que
s’articula en unes composicions
molt suggeridores».  | E. CAMPS

JOSEP MINISTRAL
Espai d’Art Mas d’en Dorra,

Fortià.Mas d’en Dorra.  � Del
3 de setembre al 30 d’octu-
bre. De dijous a diumenge de
18 a 21 h. 



Els quaderns que poden veu-
re’s a l’exposició Cook Books, un
total de 32, són el punt de parti-
da per a moltes de les creacions
de Carlos Pazos, com ara els 8
collages de gran format que
també s’exposen a Figueres.
Formalment, Carlos Pazos és un
dels grans artistes del collage,
en la mesura que per a ell «és la
màxima expressió de llibertat.
Tallar i enganxar. No necessito
inventar. Això, inventar, ens du-
ria a l’artista Déu i és quelcom
que detesto com a bon ateu. Ho
tens tot allà. El collage és el
llenguatge. No entenc altre art
que no sigui el collage, perquè
és la vida». | E. CAMPS

CARLOS PAZOS
Museu de l’Empordà, Fi-

gueres. Rambla, 2.  � Del 9 de
juliol al 16 d’octubre. De di-
marts a dissabte d’11 a 19h.
Festius d’11 a 14h.



Habitual del Celler Espelt –en
tant que artista que hi exposa,
s’entén– Jose Luis Pascual pre-
senta aquest mes d’octubre una
selecció de diferents treballs
gràfics realitzats a partir de re-
talls de premsa pacientment se-
leccionats. Aquests collages, se-
gons els responsables de l’es-
pai, «contenen una bona dosi
d’ironia i d’indignació […] i són, al
mateix temps, un crit contra la
massificació de publicitat que
ens envolta i ens inunda amb
els seus missatges». L’alternati-
va deu ser, segons Pascual, en-
ganxar fragments provinents
d’aquesta cacofonia informativa
amb l’objectiu de fer possible
l’exorcisme. | E. CAMPS

JOSE LUIS PASCUAL
Espai d’Art del Celler Es-

pelt, Vilajuïga.Mas Espelt.  �
Del 7 al 30 d’octubre. Horaris:
www.espeltviticultors.com



Els responsables de Can Gine-
breda –un espai conegut espe-
cialment pel seu bosc d’escultu-
res i per personalitat artística
de Xicu Cabanyes– presenten a
Johannes Steiner de la següent
manera: «nascut el 1982 a Ale-
manya, és un jove artista amb
talent». Per demostrar-ho, acu-
llen una àmplia selecció de pin-
tures de Steiner realitzades
amb tot tipus de procediments –
fins i tot calcomanies– i que ex-
ploren l’entorn natural d’és d’u-
na òptica expressiva d’arrel molt
personal. Destaca, en aquest
sentit, l’imaginari botànic i zoo-
lògic d’aquest jove creador ger-
mànic.   | E. CAMPS

JOHANNES STEINER
Can Ginebreda, Porqueres.

Ctra de Mieres, km 25,5.  � De
l’1 al 31 d’octubre. 
Horaris: 972 574 962



El collage –ens recorda
Quim Domene amb aquesta
exposició– no és simplement
una tècnica o procediment
formal sinó que suposa una
actitud conceptual, un posi-
cionament ideològic, una es-
tratègia artística destinada a
qüestionar categories obsole-
tes i, finalment, una proposta
semiòtica alternativa que no
necessita canviar els signes
sinó només recontextualitzar-
los bò i definint noves possi-
bilitats relacionals. 
És en aquest punt en el que
podem començar a pensar les
Cartes a Kurt Schwitters que,
des de l’any 2005, Quim Do-

mene (Olot, 1948) realitza de
manera intermitent sobre car-
trons recuperats d’un vell ar-
xiu fabril caigut en desús i
sotmés a la pàtina pacient del
past del temps i a la desídia
humana: es tracta d’un viatge
imaginari a través de les filies
i fòbies personals de l’artista
emmarcades per filies i fòbies
col·lectives; es tracta d’una pi-
cada d’ullet a la història de
l’art sencera, però de manera
molt especial als seus autors
de capçalera; es tracta d’una
impecable posada en escena
visual de tot un imaginari de
ressonàncies warburgianes
que permet nombrosos nivells
de lectura gràcies a la seva re-
alitat concèntrica o, potser mi-
llor, acumulativa.
L’exposició d’Olot és una se-
lecció dels més de dos-cents
collages realitzats per aquest
artista totalment metòdic i in-
confusible.    | E. CAMPS

QUIM DOMENE
Espai ZERO1, Olot. Carrer

de l’Hospici, 8.  � Del 3 de
setembre al 20 de novem-
bre. De dimarts a diumenge
de 10 a 13h. i de 17 a 20h.
www.quimdomene.com



ROCA SANS

Diferents
formats
Amb un únic fil

conductor, centrat
en el viatge homè-
ric, la proposta de
Roca Sans explora
múltiples llenguat-
ges gràfics. 



J.C. ROCA SANS
Palau Solterra, Torroella de Mont-

grí. Carrer de l’Esglèsia, 10.  � Fins el
27 de maig del 2012. De dilluns a dis-
sabte d’11 a 14h. i de 16,30 a 20,30h.
Festius i diumenges d’11 a 14h.

Ermoúpoli –explica Joan C. Roca
Sans– és un projecte professional i vi-
tal iniciat a l’illa de Paros el 2007 amb
la col·laboració de l’Apothiki Foun-
dation (Brussel·les): «concebut com un
modern viatge a Ítaca, és una reflexió
sobre el temps i la mirada, incorporant
a cada pas nous suports i tecnolo-
gies». En aquest sentit, l’artista de Bar-

celona –però estretament vinculat a
Torroella de Montgrí– combina formats
infogràfics, pintura i vídeo, per trencar
les barreres que separen els nous su-
ports dels vells, ja que «no són –com ell
mateix afirma– sinó dues cares de la
mateixa moneda». L’exposició Xipre la
frontera, que actualment presenta al
Palau Solterra de la Fundació Vila Ca-
sas, s’inscriu dins el projecte Ermoú-
poli, tot i que se centra en aquest con-
trovertit fragment de terra motiu de dis-
putes entre orient i occident des de l’an-
tiguitat i fins els nostres dies. Es podrà
visitar en aquest  privilegiat espai de-
dicat a la fotografia ins el 27 de maig de
l’any vinent. 



EUDALD CAMPS

Roca Sans visita Xipre amb
el seu treball «transmèdia»

Neix una nit plena de sorpreses al carrer del Nord!
Vine i compra en una nit molt especial.

Les botigues organitzadores
Francesca Marlop, Galeria Presenta, Óptica del bulevard, Poète,

Rue du Nord i Scarlatta presentaran les noves col·leccions que podràs comprar
aquesta nit amb atractius descomptes.

Totes les compres participaran en el sorteig de fantàstics lots de cada una de les
botigues, valorats en més de 100 € i una nit a l’Hotel Nord 1901****,

on també podràs gaudir al seu fantàstic jardí, de bona música
i altres espectacles tot degustant els vins d’Empordàlia i el foie de Mas Parés.

Esperem gaudir d’una nit fabulosa amb la teva companyia

Carrer del Nord     divendres 7 d’octubre de 2011, de 19:00h a 23:00 h.
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