
És un dels edificis gòtics més ele-
gants. Les esveltes columnes de
Santa Maria del Mar, a Barcelona,
acolliran un espectacle únic en
què els protagonistes són la músi-
ca i les lletres interpretades per
Lídia Pujol i la llum que
transformarà aquest temple en
un nou espai. És La Cerimònia de
la Llum, que la cantant passeja
pels principals monuments i cate-
drals catalanes i que serà present,
avui i demà, a la famosa “catedral
del mar”.

Comprar i beure

H i ha artistes capaços de
submergir l’espectador
en el seu món interior,

sense necessitat d’explicacions,
cartel·les ni textos curatorials.
Chema Alvargonzález era un
d’aquests. Artesà tecnològic, sa-
bia manipular un baül vell igual
que una imatge digital i crear
obres que parlen per si mateixes,
tant el llenguatge dels entesos
com el del carrer. De Jerez de la

Frontera, la seva ciutat natal, en
va conservar l’accent i la gràcia
gaditana, però va viure entre Ber-
lín, on s’inspirava i creava, i Barce-
lona, on produïa les seves obres.
S’estimava la gent i les ciutats i ho
reflectia en un univers fet de viat-
ges, maletes, aeroports, miralls,
autopistes, edificis abandonats, fi-
nestres tapiades i lluminoses lle-
tres cubitals. Un univers que ara
es desplega al claustre del centre
Arts Santa Mònica, a l’exposició

Mehr Licht (Més llum), oberta fins
al 29 de gener, que reuneix més
de 70 obres en un atrevit i aconse-
guit muntatge del jove arquitecte
Artur Carulla.

Concebut com un projecte es-
pecífic per a l’àrea de ciència i art
del centre, a causa de lamort pre-
matura de l’artista el 2009, als 49
anys, s’ha convertit en la seva pri-
mera retrospectiva. “No és un re-
corregut cronològic, sinó un viat-
ge a través de la llum i de l’imagi-

nari de l’artista, repartit en qua-
tre blocs temàtics sense divisions
espacials entre l’un i l’altre”, expli-
ca Ariadna Mas, comissària de la
mostra, que va tenir la
col·laboració dels galeristes Oliva
Arauna, Juan Silió i, sobretot, de
Carles Taché, encarregat per la fa-
mília de gestionar laMemòria Ar-
tística Alvargonzález.

La llum, símbol d’energia, font
de coneixement i indicadora del
pas del temps, nonomés inspira el

títol a la mostra sinó que serveix,
també, segons el color, per identifi-
car els diversos àmbits i com a su-
port dels nomsde les peces, que es
descobreixenambrètols al voltant
dels neons. Pel que fa a la resta de
l’exposició, l’espai queda reclòs en
la penombra, de manera que les
obres, gràcies a la pròpia llumque
irradien, es perceben individual-
ment comunaconstel·lació demo-
ments i històries.

Artistamultimèdia imultidisci-
plinar, Alvargonzález feia servir
demanera transversal i amb gran
lleugeresa els diversos llenguat-
ges del passat i del present: dibuix,
fotografia, vídeo, instal·lació, poe-

sia, escultura i tecnologies digi-
tals. Ho demostra el vídeo on se’l
veu treballant al taller i també les
desmantellades maletes-caixes de
llum que el van fer conèixer, els
mapes, les paraules corpòries i les
imatgesdelsmatalassos, queenca-
ra conserven les traces dels que hi
han dormit, llençats per finestres
invisibles. Les seves darreres
obres, grans fotografies digitals in-
tervingudes ambdibuixos i notes i
impreses sobre tela, confirmen
que encara tenia moltíssimes co-
ses a dir.

Botiga Tintín
per ANA PANTALEONI

“La cerimònia de la llum”
per J. Á. M.

Arts Santa Mònica
presenta la primera
retrospectiva de
Chema Alvargonzález

MEHR LICHT (MÉS LLUM)
Arts Santa Mònica, Barcelona
Fins al 29 de gener
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Mons de llum

J osep Niebla, Jordi Fulla i
Alfons Borrell exposen les
seves obres a les tres sales

barcelonines de l’entitat.
Se’l coneix per les pintures

de gran format, el llenguatge
expressionista i els enormes
murals. Tot i això, des de l’inici
de la seva trajectòria, Josep
Niebla (Tetuan, 1945) ha culti-
vat un altre gènere: el dibuix de
notícies. Són peces en què l’ar-
tista reprodueix un titular real
d’un diari nacional o internacio-
nal, on manté l’essència de la
informació però en modifica al-
guns detalls, sobretot gràfics,

per subratllar les injustícies so-
cials, la manca de llibertat, la
propagació de conflictes bèl·lics
i altres problemàtiques sociopo-
lítiques. Aquestes obres, que
l’artista ha anat creant paral·le-
lament a altres produccions,
s’exhibeixen ara per primera ve-
gada a Can Framis, seu de la
col·lecció permanent de la
Fundació Vila Casas a Barcelona.

La mostra, que restarà activa
fins al 12 de febrer de l’any vi-
nent, es titula Dilatar els límits
de la percepció, i és una invitació
a mirar més enllà de les lletres
impreses, per no acostumar-se
mai a les desgràcies que afli-

geixen el món, sintetitzades en
la trentena d’obres exposades,
cadascuna acompanyada per la
respectiva notícia autèntica, ex-
treta de diaris com EL PAÍS, Le
Monde o Herald Tribune, però
també El Diari de Girona i The
Egyptian Gazette. Segons indica
Glòria Bosch, comissària de la
mostra i directora artística de la
Fundació, “són peces especial-
ment interessants, perquè resu-
meixen a la perfecció el nucli de
la poètica de Niebla, que, al llarg
de la seva trajectòria, ha combi-
nat sempre la reivindicació polí-
tica amb expressions més emoti-
ves i personals”.

L’Espai VolArt i VolArt 2, les
dues sales que la Fundació Vila
Casas conserva al centre de Bar-
celona, acullen fins al 17 de des-
embre les exposicions de Jordi
Fulla (Igualada, 1976) i Alfons
Borrell (Barcelona, 1931), dos
artistes molt diversos amb el de-
nominador comú de “ser ani-
mals de taller”. Sixteen-thou-
sand days on the roof de Fulla
aplega una trentena d’obres re-
cents, que tenen l’esfera —ele-
ment constant en l’obra de l’ar-
tista— com a fil conductor. Fu-
lla les va crear després d’una
estada al Japó, que segons expli-
ca ell mateix, li va fer descobrir

una nova manera d’entendre i
representar el món, “sense es-
tructurar imatges concretes,
sinó donant impulsos”. La mos-
tra de Borrell, en canvi, un dels
màxims exponents de
l’abstracció lírica catalana, es
pot entendre com una minire-
trospectiva de les seves dues
últimes dècades, a través d’una
sèrie de pintures seleccionades
per Albert Perelló. La mostra
inclou la projecció d’un docu-
mental d’Aleix Gallardet, que re-
corre la carrera de l’artista de
la mà d’ell mateix i de crítics i
agents culturals, amb motiu
dels seus 80 anys.

Triplet a la Vila Casas

És veritat. Els nens es tornen bojos
amb Tintín. A la sortida del cinema
després de veure’n les aventures
molts en demanen els llibres, les
tasses i els ninos. Amb una mica
de sort, algun pare encara els con-
serva al fons d’un calaix. A més
dels que ja hi ha, un a Gràcia i
l’altre a l’Eixample, hi ha un nou
local a Barcelona per comprar tot
el que té a veure amb el món del
personatge que va crear el di-

buixant belga Hergé. The Tintin
Shop Barcelona és al primer pis
del centre comercial de Las Are-
nas, a Barcelona, i davant hi ha
Marc Picanyol. “M’ho van propo-

sar i vaig deci-
dir d’acceptar-
ho. És un
clàssic, una ga-
rantia, a més
de ser moda
per la pel·lícu-
la que s’acaba
d’estrenar. Els
llibres conti-
nuen sent el
pal de paller
del marxandat-
ge, explica Pi-

canyol. “El personatge a Catalunya
està fortament arrelat. El 75% dels
llibres que venem són en català”.

www.thetintinshop-barcelona.com

ROBERTA BOSCO

Una de las instal·lacions creades per Alvargonzález que es poden veure a l’Arts Santa Mònica.

R. B.
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