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JO AN FO N TCU B ERTA


Fundació Espais, G irona.
Plaça delPou Rodó, 7-9. H
Del 6 de novembre al 16 de
gener. De dilluns a divendres
de 10 a 13h ide 16 a 19 h.
Festius tancat.
Side fragm ents, relats,
instants significatius o aplaçam ents volem parlar, no hi
ha m illor via que elm etallenguatge fotogràfic inventat per Joan Fontcuberta, un
dels nostres clàssics actuals,
com se soldir, de solvència
sobradam ent dem ostrada:
l’exposició que presenta a la
reinventada Fundació Espais
(que torna a un form at m és
galerístic)es titula «A ltres
llenguatges» per recordarnos l’enganyosa solidesa de
la nostra literalitat suportada per una cultura essencialm ent visual.De les tres sèries presentades, és Sem i-

òpolis (del2006)la que m illor il·lustra la paradoxa que
ens acom panya:es tracta de
fotografies de pàgines-paisatge escrites en alfabet
Braille que, segons sem bla,
contenen fragm ents fonam entals de literatura universal.Com que són im atges
planes (aplaçades), l’invident, necessitat deltacte,
no les pot llegir;com que estan codificades en un llenguatge diferent alnostre,
els que hiveiem sóm incapaços de copçar-ne elcontingut.D’això es tracta:
s’han convertit en pura fotografia en blanc inegre que
conté tots els colors m algrat
nosaltres no els poguem
veure. | E. CAMPS
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 Factoria Cultural ComaCros, Salt. Pujada de la Catedral, 12 H Del 10 de desembre al 15 de gener. De dilluns
a divendres de 9 a 20h.

Castell de Sant Ferran, Figueres. Sala Martín Cerm eño.
H Del 5 de desembre al 9 de
gener. De dilluns a dissabte
d’11 a 14h ide 16 a 19 h.Festius d’11 a 14h.
Segons Enric Tubert, Extensions és un projecte d’exposició
col·lectiva gestat fa tem ps ique
sorgeix a partir d’una doble reflexió:«H iha un conjunt im portant d’artistes catalans actuals
l’obra dels quals té una qualitat
estètica sobradam ent provada i
que, no obstant, no tenen espai
representatiu en els m useus
d’art contem porani», i, en segon
lloc, «la gestió de certs m onum ents que disposen d’espais
expositius am b unes possibilitats extraordinàries sovint està
sotm esa a lim itacions que fan
que es perdil’oportunitat d’utilitzar aquests espais per fer-hi
exposicions». | E. CAMPS

G aleria Cort, B anyoles. Plaça Major, 33. H Del 2 3 d’octubre al 2 3 de febrer. De dim arts a dissabte de 2/4 de 5 a
2/4 de 9 delvespre.

Lluís Vilà, fi delalseu deix
irònic, utilitza la im atge de Pollock però invertint-la:«Siell
feia dripping —explica l’artista
de Banyoles— jo faig undripping , despinto les m eves pròpies obres am b aire a pressió o
am b aigua fi ns que pràcticam ent han desaparegut.Sino
m ’aturo, torno alblanc inicial...».
A questa és la seva síntesi:destrucció de l’obra com en els
m andales budistes i, alm ateix
tem ps, diàleg actiu am b la nostra m em òria visual. | E. CAMPS

Museu Comarcal de la G arrotx a, O lot. Carrer de l’H ospici,
8 H Del 12 de desembre al
14 de febrer. De dim arts a divendres de 10 a 13h ide 17 a
20h.

«Els personatges estan situats gairebé sem pre en exteriors
banyats per la llum delsol, nom és per despistar.La disfressa
bucòlica desapareix de seguida,
solser difícilfins itot en una
prim era lectura, eludir certa
sensació d’inquietud ino im aginar un destí»;l’explicació de
l’artista és pertinent, m és encara sitenim en com pte que els
protagonistes de les seves obres solen ser adolescents oferts
a l’espectador com a m ercaderia
d’evidents connotacions sexuals igrisos hom enots que s’am aguen rere les seves ulleres
de soliles seves robes d’ésser
convencional. | E. CAMPS

Maquetes iprojectes escultòrics de Pep A dm etlla;llibretes
d’apunts iesquem es de Salvador Juanpere;jocs de paper de
Marc Padrosa;fotografies on les
escultures tèxtils de la Dolors
Puigdem ont es m im etitzen dins
paisatges bucòlics;projeccions
d’idees en diferents form ats,
profusam ent explicats, per part
de MiquelBarceló (Ferrino)...Tot
plegat són projectes que no han
estat realitzats m és enllà de la
seva planificació inicial.A ctualm ent s’exposen a la sala de l’ERA M de la Factoria Cultural
Com a-Cros de Salt. | E. CAMPS

LA PRÀCTICA DE L’ART FA TEM PS Q U E ES DESPLAÇA CAP A TERRITO RIS Q U E,FIN S N O FA GAIRE,LIEREN ALIEN S:«8 PARELLS DE BOTES» ÉS U N A
M O STRA PRO DU ÏDA PER AREATAN GENT EN CO -PRO DU CCIÓ AM B BÒ LIT CENTRE D’ART CO NTEM PO RAN IDE GIRO N A ITEM PO RADA ALTA 2009.

Per Nadal, vuit parells de botes...
CO L·LECTIV A
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L’inabastable
Antúnez
 A l
a sala de
la Ram bla,
Marcel·líA ntúnez reserva a
l’espectador
una sorprenent proposta
d’interactivitat.



B òlit, Centre d’Art Contemporani de G irona. Ram bla de la Llibertat, 1. H Del 2 7 de
novembre al 10 de gener. H oraris:
w w w .bolit.cat
EU DALD CAMPS

Malgrat no ser el cas, Wittgenstein ben
bé podria haver pensat en el terme «Art»
quan afirmava que el llenguatge és un com
un vestit ufanós que amaga el perfil real de
les coses: sense caure en el parany nominalista, hom no pot deixar de constatar,
amb certa perplexitat, la impotència de les
velles —filles de la bellesa— categories a
l’hora de descriure un paisatge que, a
banda de no tenir fronteres estanques, deixa que les seves diverses espècies es contaminin amb una llibertat només condicionada per la voluntat expressiva i, és clar,
per la necessitat de recuperar els cossos que
els vestits conceptuals amagaven (i amaguen) amb tota la mala fe imaginable. Els
filòsofs presocràtics afirmaven que l’origen
de la seva ocupació calia cercar-lo en una
mena de fascinació davant del món (o de
la realitat, que no és exactament el mateix)
que era una barreja d’estranyament i de desig de comprendre: cada vegada que l’art
perdia aquesta tensió apareixia el manierisme en qualsevol de les seves formes rellepades i, per descomptat, desactivades a
nivell estètic. No cal dir que la resistència
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que ve demostrant la pràctica artística a la
categorització definitiva és (o hauria de ser)
la seva mateixa essència.
Per tot això (resumit amb impudícia),
Cristina Martín, comissaria de l’exposició
« parells de botes», pot afirmar el següent:
«Totalment proporcionals als diferents
avenços tecnològics i amb la llavor de les
avantguardes de principis del segle XX, les
arts escèniques han anat trencant les fronteres del seu propi codi i incorporant a l’escena altres llenguatges artístics i noves relacions entre el creador, l’intèrpret i l’espectador. « parells de botes» fa un repàs
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EspaiZ ERO1 ,Olot.Carrer
de l’H ospici, 8. H Del2 1 de
novem bre al1 7 de gener.
De dim arts a dium enge de 10
a 13h.ide 17 a 20h.
«La història no és m és que
coses petites en un cert desordre» és una coproducció entre l’Instituto Cervantes d’Estocolm (Suècia)il’Espai
ZER01 que com pta am b la
participació dels artistes David Bestué iMarc Vives, Carles Congost, Dora García, Rubén Grilo, A drià Julià iÀ lex Reynolds.L’origen d’aquest projecte, segons els seus responsables, es troba en la invitació
delCervantes per presentar
l’activitat de l’EspaiZER01 a
Suècia iconvertir la seva seu
en una plataform a d’exhibició
id’intercanvi.A banda de l’exposició, es van dur a term e
activitats paral·leles com ara

projeccions en cinem es, trobades am b gestors, artistes i
curadors suecs o intercanvide
docum entació.A ra la m ostra
arriba a O lot am b els m ateixos
artistes, però am b treballs diferents, per tald’oferir als visitants obres inèdites o poc
visualitzades que am plien i
com plem enten exposicions
produïdes aquí.En tot cas, la
naturalesa dels treballs, segons Martí, és clara:«Són
unes obres d'art que es m ouen entre elvídeo ila
instal·lació, entre l'art ila literatura, entre elteatre ila m úsica.O bres que transiten entre la realitat ila ficció, entre
elgest ila paraula.En totes
elles destaca la voluntat per
explicar alguna cosa ielcontroldelto am b què s'explica
aquesta cosa» | E.CAM P S

d’aquestes evolucions a partir dels
anys  fins als nostres dies, resseguint els referents, els pioners i creadors
emergents del panorama escènic estatal i principalment català»; deixant de
banda la més que improbable «proporcionalitat total entre l’art i la novetat tecnològica» (maridatge, com a
mínim, perillós), és innegable la versatilitat que estan mostrant les diferents
pràctiques parateatrals a l’hora de fer
bona aquella màxima que les nega totes, és a dir, la que veu en l’hibridatge
i la permeabilitat la millor estratègia per
explicar (en la mesura possible) l’asimètrica realitat contemporània que ens
ha tocat viure.
L’exposició que es pot veure actualment
al Bòlit (Rambla, Dadespai i Niu són els
llocs ocupats) és un complex calidoscopi format pels cristalls irònics de l’inabastable Marcel·lí Antúnez, per la
poètica objectual de Xavi Bobés, per La
danza del Cisne d’Iker Gomez, per la
nostàlgia de la veu d’una esplèndida
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P RIM ERA RÈP LICA



Galeia,P resenta..,Girona.
Carrer delNord, 13. H Dell’1 1
de desem bre al2 5 de gener.
De dim arts a dium enge d’11 a
14h ide 17 a 20 h.



B òlit,Centre d’Art Contem poranide Girona.Capella
de Sant Nicolau. H Del1 6 de
setem bre al1 0 de gener.
H oraris:w w w .bolit.cat



Galeria Giart,Girona.Ram bla de la LLibertat, 34 H Del2
de desem bre al3 0 de gener.
De dim arts a dissabte d’11 a 13
ide 17 a 20,30h.

 Casa de Cultura de Girona i
EspaiCulturalde la Ciutadella de Roses.H Fins el2 3 de
gener iel1 4 de febrer respectivam ent.H oraris:consultar espais respectius.

La densitat ila com plexitat de
la biografia de Ram ón H erreros
(Barcelona, 1947)no sem bla,
en aparença, traduir-se en els
seus darrers treballs:artista polifacètic on n’hihagi(la seva carrera ha estat vinculada a m últiples form es d’expressió, des del
disseny fins alcinem a), H erreros es trova instal·lat en una figuració sim bòlica que, m algrat
elseu sintetism e, es desplega
gràcies a un com plex corpus
sim bòlic que pot ser desgrunat
per l’espectador atent.Inaugura
la seva darrera exposició aquest
vespre, a partir de 2/4 de 8, a la
cèntrica Galeria Presenta...de
Girona | E.CAM P S

Refugiés una instal·lació que
sorgeix d’una nova aproxim ació
als tem es im aterials que form en part dels espectacles creats per MalPelo.Sota els
cavalls, seqüència presentada
ara a Girona, està gestionada inform àticam ent iideada com una
partitura d’il·lum inació, so ivídeo.Sota els cavalls parla de separació, de resistència, dellloc
de l’am or, de l‘absència de cos
estim at, un treballfet a partir
d’algunes cartes delllibre D’A a
X de John Berger ide poem es
delpoeta palestíMahm oud Darw ish. | E.CAM P S

Q uihagitingut —per exem ple— a les m ans elTeatre de
m itjanit de Kvéta Pacovská podrà m irar les pintures delportuguès RuiGom es (Matosinhos,
1973)des dellloc que els hipot
fer justícia:es tracta d’acceptar
elrepte de despullar la m irada a
la recerca d’aquellesguard encara afectat per l’enlluernam ent
que provoca la prim era fascinació iviatjar per terres estranyes,
per paisatges poblats per ocellots im possibles, per arabescos
convertits en heures plàstiques,
per fragm ents d’històries sense
finalprotagonitzades per princeses que am anyaguen elcel
am b la vareta m àgica. | E.CAM P S

Prim era Rèplica és un projecte expositiu que, am b caràcter
bianual, volprendre elpols a la
creació artística que es realitza
a les com arques gironines am b
l’objectiu darrer de donar cabuda alventallm és am plide disciplines, idees o actituds.En
aquest sentit, Prim era Rèplica
no discrim ina en funció de l’edat
de l’artista nidelseu currículum
professional:elque com pta és
la singularitat de la proposta i,
m olt especialm ent, elseu caràcter alternatiu en relació a les diferents pràctiques «norm als»
que les diferents institucions (o
elm ercat de l’art)ja s’encarreguen de fer visibles. | E.CAM P S
EU DALD CA MPS

Inventar
realitats
 A REAtangent o
RaquelTom às dem ostren la seva
habilitat a l’hora
de generar noves
realitats dram atúrgiques o escenogràfiques.

Raquel Tomàs, per la intel·ligència
narrativa de Jordi Casanovas i, finalment, pel saber fer escenogràfic d’AREAtangent: tot plegat, com dèiem, defineix un paisatge que deixa que les seves diverses espècies és contaminin
amb una llibertat només condicionada per la voluntat expressiva.

