
  

  

  

 Medio:   EL PUNT AVUI COMARQUES GIRONINES

 Fecha:   16/05/2014

 Página:  53  Documento:	 1/1

 Autor:    J.C.L.

 Valor (vpe):	  1.969,04€

 Difusión: 	     10.580

 Audiencia:	   42.320

 Ocupación aprox. (%) :	   33,21
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 Medio:   DIARI DE GIRONA

 Fecha:   16/05/2014

 Página:  44  Documento:	 1/1

 Autor:    REDACCIÓN

 Valor (vpe):	  581,09€

 Difusión: 	     6.031

 Audiencia:	   24.124

 Ocupación aprox. (%) :	   24,62
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Medio: DIARI DE GIRONA
 Fecha: 04/09/2014
 Página: 52 Documento: 1/1
 Autor: DDG

Valor (vpe):   568,22€
 Difusión:      6.031
 Audiencia:   24.124
 Ocupación aprox. (%) :   24,08
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Medio: EL PUNT AVUI COMARQUES GIRONINES
 Fecha: 04/09/2014
 Página: 38 Documento: 1/1
 Autor: X. CASTILLÁN

Valor (vpe):   1.792,51€
 Difusión:      10.580
 Audiencia:   42.320
 Ocupación aprox. (%) :   32,56
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 Medio:   DIARI DE GIRONA

 Fecha:   05/09/2014

 Página:  52  Documento:	 1/2

 Autor:    ADRIA CIURANA

 Valor (vpe):	  1.528,63€

 Difusión: 	     6.031

 Audiencia:	   24.124

 Ocupación aprox. (%) :	   41,58



  

  

  

 Medio:   DIARI DE GIRONA

 Fecha:   05/09/2014

 Página:  53  Documento:	 2/2

 Autor:    ADRIA CIURANA

 Valor (vpe):	  1.528,63€

 Difusión: 	     6.031

 Audiencia:	   24.124

 Ocupación aprox. (%) :	   19,33
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EXPOSICIONS GIRONA
ADRIÀ CIURANA EXPOSA A LA CASA DE CULTURA
bonart
Els artistes Adrià Ciurana i Jordi Isern van guanyar la convocatòria 2014/15 del programa Exposicions viatgeres, projecte
d’exposicions itinerants que impulsa la Diputació de Girona amb la finalitat de posar a disposició dels municipis diverses
propostes expositives.

La itinerància de l’exposició Hipnosi, d’Adrià Ciurana, un dels guardonats, s’inicia a la Casa de Cultura de Girona el dia 3 de
setembre i s’hi podrà veure fins al 27 de setembre.

Adrià Ciurana, Figueres, 1985, és llicenciat en belles arts per la Universitat de Barcelona en l’especialitat de pintura. Malgrat
la seva joventut, el seu currículum ja és ple d’exposicions individuals i col·lectives en espais tan coneguts com ara la
Fundació Tàpies, el Cercle Artístic Sant Lluc, el centre cultural La Mercè i la Casa Empordà, entre d’altres. També ha rebut
diversos premis i mencions, alguns dels quals de reconeixement internacional, com per exemple el Grand Prix, Biennal de La
Jeune Création Européenne i el premi Sala d’Art Jove, l’any 2013.

El consumisme és vist per Adrià Ciurana des d’un punt de vista crític i acostuma a ser el punt de partida de totes les seves
creacions; confessa la seva fascinació pel símbol del reciclatge, la cinta de Möbius, i l’utilitza com a analogia en moltes
representacions.

Les obres que conformen Hipnosi estan fetes entre els anys 2010 i 2013; són composicions fetes a partir de materials de
rebuig, com ara papers, fragments d’embalatge, codis de barres i mapes de deixalleries, entre d’altres, que donen forma a
les més tradicionals vanitates.

Arran de l’estada al taller de l’artista Joan Vilajoana, Ciurana troba un procés de creació que s’adapta a les seves necessitats
i que té certes referències a la tècnica del gravat i del collage. L’artista treballa damunt d’una planxa de conglomerat en què
defineix la forma (com les vanitates) i, posteriorment, hi estén la pasta de paper de rebuig que funciona com a suport.

A la imatge, Sèrie Hipnosi d’Adrià Ciurana.

Etiquetes: Adrià Ciurana · Casa de Cultura de Girona · Diputació de Girona · Exposicions Viatgeres · Jordi Isern
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> ADRIÀ CIURANA EXPOSA A LA CASA DE CULTURA

La sessió de poesia dialogada que Ponç 
Pons i Sam Abrams compartiran el 2 
d’octubre dins Ara Poesia-Festival de 
Poesia és una de les activitats més re-
marcables de la programació de setem-
bre i octubre de la Casa de Cultura. Ponç 
Pons, que acaba de publicar a Quaderns 
Crema el llibre d’aforismes El rastre blau 
de les formigues, és un dels poetes vius 
en llengua catalana de més prestigi. En-
tre els escriptors que han elogiat la seva 
obra hi ha Seamus Heaney i José Sara-
mago, que van ser guardonats amb el 
premi Nobel de literatura. L’enyor per la 
pèrdua dels elements identitaris de l’illa de 
Menorca és un dels temes recurrents de l’o-
bra d’aquest escriptor, nascut el 1956 a Alaior.

Txema Martínez, Pere Pena, Marc Ro-
mera, Mireia Calafell i Alexandre Nunes són 
alguns dels altres autors sobre els quals ha 
programat sessions Ara Poesia-Festival de 
Poesia, que proposa un recital de poetes gi-
ronins per al 18 d’octubre.

LES CIUTATS EUROPEES DE JOSEP PLA. La litera-
tura serà també la protagonista de l’exposi-
ció Les ciutats europees de Josep Pla, que es po-
drà visitar del 19 de setembre al 31 d’octubre a 
la Casa de Cultura. S’hi mostrarà la visió que 
el prosista de Llofriu tenia de sis ciutats per 
les quals sentia una especial fascinació: París, 
Madrid, Roma, Berlín, Londres i Atenes. Pa-
ral·lelament a l’exposició hi haurà unes con-
ferències coordinades per Xavier Pla en què 
participaran Jordi Canal, Xavier Febrés i En-
ric Vila, entre d’altres estudiosos de l’obra 
de Josep Pla.

Adrià Ciurana, un artista nascut a Fi-
gueres el 1985 i que ha guanyat el Grand 
Prix de la Biennal Jeune Création Eu-
ropenne de Mont rouge, presentarà, en el 
marc d’Exposicions viatgeres, la seva sèrie Hip-
nosi, en què aplega composicions elaborades 
a partir de materials de rebuig, papers, frag-

PONÇ PONS,
AL FESTIVAL
DE POESIA
X.P. ments d’embalatge, codis de bar-

res, mapes de deixalleries... Una 
idea recurrent en l’obra d’Adrià 
Ciurana és la crítica a la societat in-
dustrial i de consum. Confessa que 
el fascina el símbol del reciclatge, la 
cinta de Möbius, i el fa servir com 
a analogia en moltes representa-
cions. L’exposició es podrà visitar 
del 3 al 27 de setembre. L’oferta de 
la Casa de Cultura sobre arts plàs-
tiques inclou també un cicle de 
conferències sobre la història de 
l’impressio nisme.

ENIGMES DE LA CIÈNCIA. El cicle de preguntes 
i respostes entorn de la ciència i la realitat 
convida el biòleg Daniel Closa, l’especialista 
en astrofísica Marta Peracaula, el físic Jordi 
Mazón i el matemàtic Jaume Soler a reflexio-
nar sobre aspectes com els límits de la com-
putació científica des de les trajectòries dels 
asteroides a la predicció meteorològica, i les 
qüestions quotidianes que la física explica i 
la matemàtica quantifica. 

Jordi Palau (flauta) i Victoria Katsyuba 
(piano), el Trio del Barroc Cafè, Rimma 

Khismatullina (soprano) i Esther 
Ciudad (orgue), i el duet de jazz 

contemporani Manel Fortià & 
Marco Mezquida són els in-

tèrprets que actuaran en els 
primers concerts de 

la nova tempo-
rada de mú-
sica de la 
Casa de Cul-

tura.

Una de les obres 
d’Adrià Ciurana que 
es podran veure a 
l’exposició Hipnosi.
A baix, el poeta 
menorquí 
Ponç Pons.
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les exposicions
Biblioteca Antònia Adroher
[www.girona.cat/biblioteques]
→ Imatges del Concurs de Fotografia 
Naturalista
1 a 30 de setembre.
→ Paraigües il·lustrats
Creacions d’alumnes sobre textos del 
festival Flic.
3 a 29 d’octubre. 
→ Cavall Fort
La degana de les revistes en català per a 
infants.
8 d’octubre a 3 de novembre.

Biblioteca Just M. Casero
[www.girona.cat/biblioteques]
→ Marta i la Xocolata
Originals de l’àlbum escrit i il·lustrat per Lia 
Bertran.
Fins al 18 d’octubre.
 
Bòlit_LaRambla
[www.bolit.cat]
→ Drone 
Paco Torres Monsó.
Inauguració: 25 de setembre a les 19.00.
Visita guiada: 18 d’octubre a les 11.00.
25 de setembre a 18 de gener.

Bòlit_StNicolau
[www.bolit.cat]
→ Drone 
Paco Torres Monsó.
25 de setembre a 18 de gener.

CaixaForum
[www.caixaforum.com/agenda]
→ Juan Ugalde
Fins a l’1 de març.

→ Georges Méliès.
La màgia del cinema
Inauguració: 2 d’octubre a 
les 20.00.
Visites guiades: 4, 11 i 25 
d’octubre a les 19.00. 
3 d’octubre a 11 de gener. 

Casa de Cultura
[www.casadecultura.cat]

→ Hipnosi 
Adrià Ciurana. 
Obres a partir de materials 
de rebuig. 
Inauguració: 3 de setembre 
a les 11.30.
3 a 27 de setembre. 

→ Les ciutats europees de Josep Pla
Sobre les sis ciutats per les quals l’escriptor 
va sentir fascinació: París, Madrid, Roma, 
Berlín, Londres i Atenes. 
Inauguració: 19 de setembre a les 19.00.
19 de setembre a 31 d’octubre. 
→ Arxius, memòria i futur
12 d’octubre a 13 de desembre. 

Casa Pastors
[www.girona.cat/colorlatent]
→ Color latent
Art contemporani a Girona del 1983 al 2013.
Fins al 14 de setembre i del 25 d’octubre al 2 
de novembre.

Centre Cultural La Mercè
[www.girona.cat/ccm]
→ Les taques del gènesi
Fotos de Francisco Alonso Martínez. 
Inauguració: 10 de setembre a les 19.30.
10 de setembre a 10 d’octubre.
→ Bedós Bonaterra
Laia Bedós.
Inauguració: 18 de setembre a les 19.30.
18 de setembre a 24 d’octubre.
→ Proximitat 
Obres d’alumnes de fotografia de l’EMA.
Inauguració: 16 d’octubre a les 19.30.
16 d’octubre a 13 de desembre.
→ Projectes finals emaArt
Inauguració: 30 d’octubre a les 19.30.
30 d’octubre a 28 de novembre. 

Col·legi d’Arquitectes
[www.arquitectes.cat]
→ Premis d’Arquitectura de les Comarques 
de Girona 2014
Fins al 29 de setembre.

Espai dels Amics del Museu d’Art
[www.amicsmda.org] 
→ Mirades horitzontals
Racons de Girona vistos per Narcís Fortià.
1 a 30 de setembre.
→ Els signes del camí 
Prudencio Salvador.
1 a 31 d’octubre.

Espai Santa Caterina
[generalitatgirona.gencat.cat/ca/els_serveis/
espai_santa_caterina]
→ Llapis i... acció! 
Roser Capdevila.
Tallers i visites guiades per a grups.
Fins al 18 de gener.

Fundació Fita
[www.fundaciofita.com]
→ Desfilat i rusc 
Domènec Fita.
2 a 30 de setembre. 
→ Tacte i llum  
Víctor Masferrer.
3 a 31 d’octubre. 

Fundació Rafael Masó
[www.rafaelmaso.org]
→ Masó: arquitectura pública durant la
Mancomunitat
Visites guiades: 20 de setembre i 18 
d’octubre a les 13.00.
Fins al 31 de gener.

Fundació Valvi
[www.fundaciovalvi.cat]
→ L’enigma del jo
Moisès Sidrach.
Inauguració: 25 de setembre a les 20.00.
25 de setembre a 8 de novembre.

Galeria El Claustre
[www.elclaustre.com]
→ Joan-Josep Tharrats
Selecció d’obres del fundador 
de Dau al Set.
12 a 27 de setembre.

→ Jordi Isern
3 a 18 d’octubre.
→ Jordi Jubany
24 d’octubre a 8 de novembre.

Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona
[www.mac.cat/Seus/girona]
→ Els Iapodes. Un poble desconegut
Col·leccions del Museu Arqueològic
de Zagreb. 
Inauguració: 3 d’octubre a les 19.00.
3 d’octubre a 1 de març.
→ L’escultura del mestre Cabestany
10 a 19 d’octubre.

Museu d’Art de Girona
[www.museuart.com]

→ Viladomat. L’home, 
l’artista, l’obra
Redescoberta d’un dels 
pintors catalans clau 
del segle XVIII.
Fins al 2 de novembre.

→ Circus
Quim Serrano Bou.
Fins al 26 d’octubre.
→ El museu convidat: Museu de la Música
Visites guiades: 27 de setembre,
11 i 25 d’octubre.
Fins a l’11 de gener.
→ Identitat augmentada
Documentació, arxius i obres d’art. 
Visita guiada: 25 d’octubre a les 11.00.
Fins a l’11 de gener.

Museu d’Història de Girona
[www.girona.cat/museuhistoria]
→ Girona i la sardana
Visita guiada: 28 de setembre a les 11.00. 
Fins al 28 de setembre.
→ La Girona del 1714
1 a 31 d’octubre. 
→ Girona moderna: de l’obrador al baluard
Inauguració: 29 d’octubre a les 12.30.
29 d’octubre a 30 d’abril. 

Museu d’Història dels 
Jueus / Patronat Call de 
Girona
[www.girona.cat/call]
→ Plenament pures
Fotografies de micvés.

Fins al 30 de setembre.
→ La fi de la presència urbana
1 a 31 d’octubre. 
→ La Girona dissident
29 d’octubre a 31 de març.

Museu del Cinema
[www.museudelcinema.cat]
→ Estrelles del silenci. L’’star system’
en el cinema mut de Hollywood 
Fins al 25 de gener.
→ L’invent del Cine NIC 
10 a 20 d’octubre. 

Vies verdes de Girona
[www.txac.cat]
→ Changing Tracks
Obres d’art a la recerca d’un nou públic.
Fins al 30 de setembre.
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Exposicions Viatgeres a Girona
Núvol. Barcelona. / 13.10.2014

Des de fa un cert temps, l’Oficina de Difusió de la Diputació de Girona impulsa uns

cicles d’Exposicions Viatgeres, un projecte en xarxa que engloba diversos punts de

vista i temàtiques variades, per les comarques gironines amb l’objectiu de facilitar

als pobles de la província una programació cultural que ajudi a promoure i

fomentar la cultura en tots els racons de la demarcació. La programació es pot

consultar a través del web de la institució.

Entre aquests cicles itinerants, destaca el d’“Exposicions Viatgeres”, un cicle veterà amb més de deu

anys, en el qual es poden contemplar obres, escollides per un jurat especialitzat, de pintors,

dibuixants i escultors de la demarcació de Girona. L’objectiu d’aquest cicle és donar a conèixer

aquestes veus artístiques que són pocs conegudes. Cada mes de setembre s’inaugura una nova

exposició que forma part d’aquest cicle a la Casa de Cultura de Girona, la qual després comença a

circular durant tot un any per les diverses sales de les comarques gironines.

La majoria dels projectes presentats tenen com a base els formats artístics tradicionals de l’art, però

estan elaborades a través d’un llenguatge totalment contemporani. Les obres escollides pel jurat

d’enguany són les dels artistes Jordi Urbón, Adrià Ciurana  i Jordi Martoranno i es poden veure per

les diverses galeries de la comarca. Actualment es pot visitar, des de l’1 fins al 26 d’octubre al Museu

Cerdà de Puigcerdà, la sèrie de quadres “Nàufrags”, de Jordi Urbón, un retrat personal de la

vida de dos personatges singulars, que s’emmarquen en el que ell anomena pintura digital. Així

mateix, es pot veure des del 30 de setembre fins al 22 d’octubre d’enguany a Can Laporta de La
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Deixa un comentari

Jonquera “Hipnosi”, d’Adrià Ciurana, composta per una trentena de peces en què s’hi

representen les vanitas tradicionals, elaborades, però, amb objectes contemporanis (paper de

rebuig, codis de barres, cartes de colors, etc.).

La Diputació de Girona també ha posat en marxa altres exposicions, com la de “La

Mancomunitat de Catalunya a les terres de Girona”, promoguda pel Patronat Francesc

Eiximenis, el contingut de la qual ha estat elaborat pel professor d’història contemporània Joaquim

Maria Puigvert i pel professor d’estudis catalans Narcís Figueras, que es pot veure a la Casa de la

Paraula de Santa Coloma de Farners al llarg del mes d’octubre. Així mateix, hi ha actualment en

itinerància “El Sindicat de Remença de 1448”, que actualment es pot visitar al Celler menor

(Castell de Paborde) de la Selva del Camp.
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Diari de Girona 

Orgànic, explica Laura Salva-
dor, és una sèrie pictòrica que
ens parla de l’ésser humà des
de diferents vessants: «Un tre-
ball que ens recorda que som
éssers vius i, com a tals, estem
formats d’àtoms i molècules
que configuren una estructura
organitzada i complexa».
Sigui com sigui, i més enllà de
les nostres particularitats bio-
químiques, el que destaca dels
treballs de Salvador és la seva
capacitat per explorar aspectes
orgànics de la pintura: les ta-
ques, en aquest sentit, esdeve-
nen éssers vius dotats de tota
mena d’apèndixs que recorden
els universos microscòpics que,
pel què sembla, proliferen al
nostre interior.   | E. CAMPS

LAURA SALVADOR
Mas Pi, Verges. Carretera

Baix Empordà, 20 � De l’1 de
maig al 15 de juny. Horaris:
www.maspi.net

Des  que va iniciar-se en el
món de la ceràmica –explica Xa-
vier Garcés– en Carlets «sempre
ha treballat com experimenta-
dor de la forma i dels diferents
processos a la que la sotmet,
centrant tota l’atenció en el fet
estètic i el procés que el confor-
ma». Canet, en canvi, «perseve-
ra en la seva manera de fer, i ja
són més de vint anys de pintu-
ra. Els seus treballs de superfí-
cies texturades ens mostren
des del primer dia:  figures,
efectes de llum, atmosferes de
mons intensos , incongruents o
desorbitats». | E. CAMPS

CARLETS (CARLES TOR -
RENT) I  JAUME CANET

Fundació Valvi, Girona.
Avda. Jaume I, 42 baixos  � Del
28 de maig al 27 de juny. De
dilluns a divendres de 18 a
20,30h. Dissabtes d’11,30 a
13,30h. i de 18 a 20,30h.

Tot i estar envoltat d’artistes –
n’és pare i germà–, Fonsu Mateu
(Salt, 1948) se situa als antípo-
des del geni entotsolat: autodi-
dacte, es limita a fer allò que li
agrada equipat, tan sols, amb
una caixeta d’aquarel·les que li
serveixen per traduir el món.
Per això l’exposició que presen-
ta a El Motel es diu «Espais vis-
tos», perquè l’origen de les ob-
res és sempre el viatge i, també,
perquè enguany fa noranta
anys de la publicació de Coses
vistes, llibre fundacional de Jo-
sep Pla, viatger de mirada gaire-
bé cirurgiana i client assidu del
restaurant empordanès on avui
s’inaugura aquesta exposició
que, de manera indirecta, li ret
homenatge.  | E. CAMPS

FONSU MATEU
Motel Empordà,  Figueres.

Avinguda de Salvador Dalí, 170.
� Del 15 de maig al 31 de ju-
liol.  www.hotelemporda.com

Loo Zihan, provinent de Sin-
gapur gràcies a un intercanvi ar-
tístic produït per Les Bernardes,
va descobrir que al cor del Barri
Vell de Girona hi havia un altre
centre situat just als antípodes
de la ciutat de cartró pedra que
el turista espera transitar: al
Centre d’Acolliment La Sopa va
trobar el material humà perfec-
te pel seu projecte, més enllà
de procedències geogràfiques i
de fronteres lingüístiques. El
que es pot veure a l’espai 29m2
de Les Bernardes són les vides
anònimes en forma de mandala
que intenten encaixar en una
societat enormement classista i
excloent.  | E. CAMPS

LOO ZIHAN
Casa de Cultura Les Ber-

nardes, Salt. Carrer Major, 172.
� Del 28 d’abril al 5 de juny.
De dilluns a divendres de 10 a
13h i de 16 a 22h. 

«Hipnosi», de l'artista figue-
renc Adrià Ciurana (1985), és
una de les dues exposicions se-
leccionades pel jurat en l'última
convocatòria (2014-2015) del
programa Exposicions Viatge-
res. El jurat va escollir aquest
projecte com un dels dos gua-
nyadors «pel risc que l'artista
assumeix en el seu discurs, per
la seva capacitat de comunicar
amb pocs elements i materials i
pel seu afinat sentit de la ironia,
que sovint aconsegueix ser
transcendent».
L'exposició es compon d'una
trentena de peces que tenen
com a fil conductor les tradicio-
nals vanitas, però elaborades
amb paper de rebuig, fragments

d'embalatges i altres pictogra-
mes, com codis de barres, gra-
matge dels ous o de la carta de
colors, etc. L'artista treballa amb
una tècnica peculiar que ell ma-
teix s'ha anat confeccionant a
mida a través de l'experimenta-
ció amb un procés en què con-
flueixen característiques de les
tècniques del gravat i el collage.
L'objectiu d’«Hipnosi» és plan-
tejar una reflexió a l'entorn del
concepte de reciclatge i de la re-
copilació infinita de residus, un
exercici que ha de transportar
l'espectador a un procés d'hip-
nosi que li faciliti la possibilitat
de modificar la seva mirada i en-
tendre l'art d'una manera diver-
sa i transversal. 
Adrià Ciurana exposa a la seva
ciutat natal després d’haver iti-
nerat, amb «Hipnosi», per Giro-
na, la Jonquera, Celrà, Lloret i Ri-
poll.   | E. CAMPS

ADRIÀ CIURANA
Museu de l’Empordà, Fi-

gueres. Rambla, 2.  � Del 5 al
28 de juny. De dimarts a dis-
sabte d’11 a 19h. Festius d’11
a 14h. 

JORDI BOFILL
Palau dels Bisbes, La Bisbal d’Em-

pordà. Pça del Castell  � Fins el 28 de
juny. De dimarts a dissabte de 10 a 14h i
de 17 a 20,30h. Festius de 10 a 14h.

L´artista Jordi Bofill (Cosmos Art), in-
augurarà aquest vespre la seva expo-
sició amb una acció titulada KRITIC,
«una interpretació i reflexió crítica
d'un estat caòtic, una expressió fidel

d'una societat en crísis». Així mateix, la
mostra que presenta a les Sales del Cas-
tell·Palau de la Bisbal d´Empordà està
integrada pels treballs realitzats els
darrers tres anys. Destaca, a més, la
possibilitat de veure el resultat de les
col·laboracions mantingudes per Bo-
fill amb artistes d´arreu del mon, com
ara el japonès Mehata Hiroshi, el nor-
damericà Carlos Villaseñor,  el comu-
nicador cultural Claudi Puchades (Bar-
celona) o Babeus (Girona).

EUDALD CAMPS

JORDI BOFILL INAUGURA AVUI (20H.) A LA BISBAL D’EMPORDÀ.

«Cosmos Art» en viu

LAURA SALVADOR
Museu de la Mediterrània, Torroe-

lla de Montgrí. Carrer d’Ullà, 31 � Del
16 de maig al 29 de juny. De dilluns a
dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 20 h. Fes-
tius de 10 a 14 h. Dimarts tancat.

El Museu de la Mediterrània de Tor-
roella de Montgrí continua el cicle
d’art CAMINS (comissariat per Euge-

ni Prieto) amb Sinècdoques femenines,
una exposició de Laura Salvador que,
segons els seus responsables, «recull les
percepcions i emocions com un mit-
jà i receptacle de la realitat exterior, per
exposar una reflexió sobre la identitat
de la dona en relació amb la societat,
centrant-se en els coneixements de la
identitat sexual, l’amor i la maternitat
entesos com a creació i destrucció». És
a dir: «Sinècdoques femenines parla
del cos femení i la percepció que en te-
nim». D’aquí la necessitat de reduir el
cos a una presentació «sense condi-
cionants sexuals, amb la intenció de
deixar de percebre la dona com un
simple objecte supeditat per la mira-
da masculina». 
Laura Salvador (Barcelona, ) als di-
vuit anys i desprès d’estudiar una tem-
porada Ciències Econòmiques i Em-
presarials fa un gir a la seva vida i co-
mença Belles Arts on es llicenciarà el
 a la Universitat de Barcelona. El
 realitza la seva primera exposició
individual a Els Lluïsos de Gràcia i, pos-
teriorment, a galeries, museus i espais
diversos d’Espanya, França i Finlàndia. 

EUDALD CAMPS

LAURA SALVADOR PENSA LA IMATGE DEL COS DE LA DONA I,
PER EXTENSIÓ, DE LA FEMINITAT, A TORROELLA DE MONTGRÍ.

«Sinècdoques femenines»,
al Museu de la Mediterrània

Pintura orgànica
Més enllà de

l’objecte represen-
tat, l’interès dels
treballs de Salva-
dor sempre és
d’ordre plàstic.

Mística oriental
La pintura de

Bofill s’ancora en
aspectes que re-
sulten atemporals.

BOFILL
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El productor de circ Genís
Matabosch i l’alcalde de Santa
Susanna Joan Campolier van taller la
cinta de la Cúpula del Mar, una nova
proposta de circ de qualitat que
inclourà dos espectacles originals
que es veuran tot l’estiu. Es tracta de
Super Circus amb Totti Alexis i Olé,
un espectacle de flamenco-varieté
amb la Cia. de Carmen Mota.

�

Circ Genís Matabosch
inaugura la Cúpula del
Mar a Santa Susanna

EMPORDÀ

PAPERS, FRAGMENTS D’EMBALATGE, CODIS DE BARRES O MAPES DE DEIXALLERIES són alguns dels elements de
reciclatge amb els quals Adrià Ciurana (Figueres, 1985) reflexiona sobre el consumisme a Hipnosi, una exposició de la
Diputació de Girona, inclosa dins el cicle Exposicions Viatgeres, que ara fa parada al Museu de l’Empordà. La mostra es
completa amb algunes peces vinculades a poemes d’Àngel Rodríguez. La inauguració es va fer divendres passat amb
la presència del regidor de Cultura, Josep M. Godoy, el crític d’art Eudald Camps i el mateix artista.

�

Adrià Ciurana reflexiona sobre el consumisme

BORJA BALSERA

L’exposició La Mancomunitat a les terres de Girona, inaugurada divendres
passat a la Sala La Cate de Figueres, és una bona oportunitat per aproximar-
se a les principals actuacions que va fer aquest ens entre els anys 1914 i
1924 en el territori gironí. La mostra s’estructura en vint àmbits temàtics amb
fotos, documentació, objectes originals de l’època, vídeos i explicacions.

�

Exposició La Mancomunitat, molt més propera

BORJA BALSERA

Cop d’ull

Ja fa anys que el ceramista Ramon Fort fa classes a un grup d’alumnes
molt fidels i, també des de fa temps, que, a final de cada curs, exhibeixen les
seves obres i creacions a l’Espai Aljub de Figueres. Dissabte passat, l’exposició
es va inaugurar amb la presència d’alguns dels protagonistes que ja mostren
un nivell molt avançat. La proposta artística hi restarà fins al 26 de juny.

�

Art Les obres dels alumnes de Ramon Fort, a l’Aljub

BORJA BALSERA

Dalí Pitxot Cadaqués. Entorn
de la pintura és el títol de l’expo-
sició que aquest estiu acollirà el

Museu Municipal de Ca-
daqués. Es tracta d’una
mostra molt especial
que s’inaugura aquest
divendres al vespre i que
ha estat comissariada
per la directora del Cen-
tre d’Estudis Dalinians,
Montse Aguer. Durant
l’acte, hi serà present el
mateix artista –també

director del Teatre-Mu-
seu Dalí de Figueres–
qui, per cert, serà distin-
git durant el mateix acte
cultural com a fill predi-
lecte del poble. La vin-
culació de Pitxot amb
Cadaqués és irrefutable.
A més, per a l’artista, ha
estat sempre la seva font
d’inspiració.

CADAQUÉS | REDACCIÓ

Se li farà entrega del distintiu durant la inauguració de l’exposició «Dalí Pitxot Cadaqués»�

Pitxot serà fill predilecte de Cadaqués

Pitxot. EMPORDÀ

Breus

Quim Nadal presenta el darrer
llibre de Joan Armangué, Gent de
l’Empordà, dijous a les 8 del ves-
pre al celler Espelt de Vilajuïga.
L’acte es clourà amb una degus-
tació de vins. REDACCIÓ | VILAJUÏGA

«Gent de l’Empordà» es
presenta al Celler Espelt

DIJOUS, A LES 20.00 HORES

L’any 1285, l’exèrcit francès va
arribar a Peralada. Ramon Mun-
taner relata aquest esdeveniment
a la seva Crònica, un fet que va fer
patir molt els peraladencs, ja que
moltes cases foren cremades. Per
recordar-ho, s’ha decidit repetir
aquest diumenge la mateixa ruta
feta per l’exèrcit francès. La sor-
tida serà des de Peralada, passant
per Rabós, Garriguella fins a Vi-
lamaniscle. REDACCIÓ | PERALADA

Faran la ruta de l’exèrcit
francès fins a Peralada

DINS L’ANY MUNTANER

en compres al mes

GRATIS!

T’OMPLIM EL CARRO DE LA COMPRA 

L’EMPORDÀ i SUPERMERCATS

MONTSERRAT sortegem

Dimarts, 16 de juny:

TERCER CUPÓ
RESERVA EL TEU EXEMPLAR
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INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ «DALÍ 
PITXOT CADAQUÉS» � Museu de Ca-
daqués. � Divendres, a les 20.00 h.

L’ACTE
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Diari de Girona 

El Museu de la Mediterrània
de Torroella de Montgrí conti-
nua el cicle d’art CAMINS (co-
missariat per Eugeni Prieto)
amb Sinècdoques femenines,
una exposició de Laura Salvador
que, segons els seus responsa-
bles, «recull les percepcions i
emocions com un mitjà i recep-
tacle de la realitat exterior, per
exposar una reflexió sobre la
identitat de la dona en relació
amb la societat, centrant-se en
els coneixements de la identitat
sexual, l’amor i la maternitat en-
tesos com a creació i destruc-
ció»  | E. CAMPS

LAURA SALVADOR
Museu de la Mediterrània,

Torroella de Montgrí. Carrer
d’Ullà, 31 � Del 16 de maig al
29 de juny. De dilluns a dissab-
te de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Festius de 10 a 14 h. 

Des  que va iniciar-se en el
món de la ceràmica –explica Xa-
vier Garcés– en Carlets «sempre
ha treballat com experimenta-
dor de la forma i dels diferents
processos a la que la sotmet,
centrant tota l’atenció en el fet
estètic i el procés que el confor-
ma». Canet, en canvi, «perseve-
ra en la seva manera de fer, i ja
són més de vint anys de pintu-
ra. Els seus treballs de superfí-
cies texturades ens mostren
des del primer dia:  figures,
efectes de llum, atmosferes de
mons intensos , incongruents o
desorbitats». | E. CAMPS

CARLETS (CARLES TO-
RRENT) I  JAUME CANET

Fundació Valvi, Girona.
Avda. Jaume I, 42 baixos  � Del
28 de maig al 27 de juny. De
dilluns a divendres de 18 a
20,30h. Dissabtes d’11,30 a
13,30h. i de 18 a 20,30h.

Tot i estar envoltat d’artistes –
n’és pare i germà–, Fonsu Mateu
(Salt, 1948) se situa als antípo-
des del geni entotsolat: autodi-
dacte, es limita a fer allò que li
agrada equipat, tan sols, amb
una caixeta d’aquarel·les que li
serveixen per traduir el món.
Per això l’exposició que presen-
ta a El Motel es diu «Espais vis-
tos», perquè l’origen de les ob-
res és sempre el viatge i, també,
perquè enguany fa noranta
anys de la publicació de Coses
vistes, llibre fundacional de Jo-
sep Pla, viatger de mirada gaire-
bé cirurgiana i client assidu del
restaurant empordanès on avui
s’inaugura aquesta exposició
que, de manera indirecta, li ret
homenatge.  | E. CAMPS

FONSU MATEU
Motel Empordà,  Figueres.

Avinguda de Salvador Dalí, 170.
� Del 15 de maig al 31 de ju-
liol.  www.hotelemporda.com

Waltraud Maczassek (tot i viu-
re i treballar a Barcelona, és ori-
ginària de Frankfurt am Main)
destaca per la seva vindicació
d'una imaginació creativa que
s’anticipa a la raó gràcies al ca-
ràcter primigeni dels continguts
que la mouen. La pintura de
Maczassek està feta exacta-
ment d’això: d’impulsos prever-
bals i d’energia seminal, de plàs-
tica tectònica i, només després,
de sintaxi pictòrica amb volun-
tat ordenadora. L’Espai d’Art l’A-
badia és, en aquest sentit, un
contenidor òptim per a una obra
que no defuig la transcendència
ni els riscos plàstics.   | E. CAMPS

WALTRAUD MACZASSEK
Espai Art l’Abadia. Monestir

de Sant Joan de les Abadesses.
� Del 2 de maig al 19 de ju-
liol.   De dilluns a dissabte d’10
a 14 h i de 16 a 19 h. Festius de
10 a 14 h.

«Hipnosi», de l'artista figue-
renc Adrià Ciurana (1985), és
una de les dues exposicions se-
leccionades pel jurat en l'última
convocatòria (2014-2015) del
programa Exposicions Viatge-
res. El jurat va escollir aquest
projecte com un dels dos gua-
nyadors «pel risc que l'artista
assumeix en el seu discurs, per
la seva capacitat de comunicar
amb pocs elements i materials i
pel seu afinat sentit de la ironia,
que sovint aconsegueix ser
transcendent».
L'exposició es compon d'una
trentena de peces que tenen
com a fil conductor les tradicio-
nals vanitas, però elaborades
amb paper de rebuig, fragments

d'embalatges i altres pictogra-
mes, com codis de barres, gra-
matge dels ous o de la carta de
colors, etc. L'artista treballa amb
una tècnica peculiar que ell ma-
teix s'ha anat confeccionant a
mida a través de l'experimenta-
ció amb un procés en què con-
flueixen característiques de les
tècniques del gravat i el collage.
L'objectiu d’«Hipnosi» és plan-
tejar una reflexió a l'entorn del
concepte de reciclatge i de la re-
copilació infinita de residus, un
exercici que ha de transportar
l'espectador a un procés d'hip-
nosi que li faciliti la possibilitat
de modificar la seva mirada i en-
tendre l'art d'una manera diver-
sa i transversal. 
Adrià Ciurana exposa a la seva
ciutat natal després d’haver iti-
nerat, amb «Hipnosi», per Giro-
na, La Jonquera, Celrà, Lloret i
Ripoll.   | E. CAMPS

ADRIÀ CIURANA
Museu de l’Empordà, Fi-

gueres. Rambla, 2.  � Del 5 al
28 de juny. De dimarts a dis-
sabte d’11 a 19h. Festius d’11
a 14h. 

tina pot recrear-se gràcies als jocs que
se li ofereixen. Sigui com sigui, la lli-
bertat és màxima: hi ha una Patrícia Si-
cardi constructora infatigable a base de
pinzellades estructurades i estructu-
rants i hi ha, també, una Sicardi d’am-
plis camps de color, de mínimes in-
tervencions, que cerca per sobre de tot

la supervivència de la pulsió inicial, del
gest primer.
Dos esguards marcats per la llum, en
darrera instància, que conflueixen en
un indret que no deixa de ser fruit de
la nostra inveterada obsessió panòp-
tica: la pintura, com sempre, segueix
celebrant l’enigma de la visibilitat.  

RAMON ENRICH
Michael Dunev Art Projects, Torro-

ella de Montgrí. Carrer Major, 28.  �
Del l’11 de juny al 4 de juliol.  De di-
jous a dissabte de 17 a 20,30h.

Ramon Enrich, expliquen els res-
ponsables de l'Espai Michael Dunev, és
conegut pels seus «exquisits paisatges
urbans, matisats per una intensa i cla-
ra llum obliqua que dóna fort relleu als
elements arquitectònics que són la
base de les seves composicions». Qua-
lificades per l'autor com «una barreja
entre Versalles i l'hort», les pintures de
Ramon Enrich recorden places o àgo-
res de l'antiguitat amb la serenitat dels
frescos pompeians. Unes fortes pers-
pectives, un ric registre cromàtic i l'ús
irònic d'arquitectura rural i ndustrial en
un enorme paisatge exempt de figures
humanes, encarnen un escenari per a
una història encara per realitzar. Com
puntualitza Luis Eduardo Aute, al prò-
leg del catàleg de lartista, «Són habi-
tatges que ni van ser ni mai seran ha-
bitats».
A banda de la mostra d’Enrich (s’i-
naugura demà a les ,h), Micahel
Dunev també presentarà les fotogra-
fies de Ferran Freixa (del  de juliol a
l’ d’agost) i les pintures de Jordi Tei-
xidor (del  al  d’agost).

EUDALD CAMPS

L’ESPAI DE TORROELLA DE MONTGRÍ EXPOSARÀ AQUEST
ESTIU RAMON ENRIC, FERRAN FREIXA I  JORDI TEIXIDOR.

Ramon Enrich inicia la nova
temporada a Michael Dunev

Geometries
humanitzades

Tots els treballs
d’Enrich parteixen
d’una concepció
arquitectònica
dels volums.

SICARDI

ENRICH
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Diari de Girona 

El Museu de la Mediterrània
de Torroella de Montgrí conti-
nua el cicle d’art CAMINS (co-
missariat per Eugeni Prieto)
amb Sinècdoques femenines,
una exposició de Laura Salvador
que, segons els seus responsa-
bles, «recull les percepcions i
emocions com un mitjà i recep-
tacle de la realitat exterior, per
exposar una reflexió sobre la
identitat de la dona en relació
amb la societat, centrant-se en
els coneixements de la identitat
sexual, l’amor i la maternitat en-
tesos com a creació i destruc-
ció»  | E. CAMPS

LAURA SALVADOR
Museu de la Mediterrània,

Torroella de Montgrí. Carrer
d’Ullà, 31 � Del 16 de maig al
29 de juny. De dilluns a dissab-
te de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Festius de 10 a 14 h. 

Des  que va iniciar-se en el
món de la ceràmica –explica Xa-
vier Garcés– en Carlets «sempre
ha treballat com experimenta-
dor de la forma i dels diferents
processos a la que la sotmet,
centrant tota l’atenció en el fet
estètic i el procés que el confor-
ma». Canet, en canvi, «perseve-
ra en la seva manera de fer, i ja
són més de vint anys de pintu-
ra. Els seus treballs de superfí-
cies texturades ens mostren
des del primer dia:  figures,
efectes de llum, atmosferes de
mons intensos , incongruents o
desorbitats». | E. CAMPS

CARLETS (CARLES TO-
RRENT) I  JAUME CANET

Fundació Valvi, Girona.
Avda. Jaume I, 42 baixos  � Del
28 de maig al 27 de juny. De
dilluns a divendres de 18 a
20,30h. Dissabtes d’11,30 a
13,30h. i de 18 a 20,30h.

Tot i estar envoltat d’artistes –
n’és pare i germà–, Fonsu Mateu
(Salt, 1948) se situa als antípo-
des del geni entotsolat: autodi-
dacte, es limita a fer allò que li
agrada equipat, tan sols, amb
una caixeta d’aquarel·les que li
serveixen per traduir el món.
Per això l’exposició que presen-
ta a El Motel es diu «Espais vis-
tos», perquè l’origen de les ob-
res és sempre el viatge i, també,
perquè enguany fa noranta
anys de la publicació de Coses
vistes, llibre fundacional de Jo-
sep Pla, viatger de mirada gaire-
bé cirurgiana i client assidu del
restaurant empordanès on avui
s’inaugura aquesta exposició
que, de manera indirecta, li ret
homenatge.  | E. CAMPS

FONSU MATEU
Motel Empordà,  Figueres.

Avinguda de Salvador Dalí, 170.
� Del 15 de maig al 31 de ju-
liol.  www.hotelemporda.com

Waltraud Maczassek (tot i viu-
re i treballar a Barcelona, és ori-
ginària de Frankfurt am Main)
destaca per la seva vindicació
d'una imaginació creativa que
s’anticipa a la raó gràcies al ca-
ràcter primigeni dels continguts
que la mouen. La pintura de
Maczassek està feta exacta-
ment d’això: d’impulsos prever-
bals i d’energia seminal, de plàs-
tica tectònica i, només després,
de sintaxi pictòrica amb volun-
tat ordenadora. L’Espai d’Art l’A-
badia és, en aquest sentit, un
contenidor òptim per a una obra
que no defuig la transcendència
ni els riscos plàstics.   | E. CAMPS

WALTRAUD MACZASSEK
Espai Art l’Abadia. Monestir

de Sant Joan de les Abadesses.
� Del 2 de maig al 19 de ju-
liol.   De dilluns a dissabte d’10
a 14 h i de 16 a 19 h. Festius de
10 a 14 h.

«Hipnosi», de l'artista figue-
renc Adrià Ciurana (1985), és
una de les dues exposicions se-
leccionades pel jurat en l'última
convocatòria (2014-2015) del
programa Exposicions Viatge-
res. El jurat va escollir aquest
projecte com un dels dos gua-
nyadors «pel risc que l'artista
assumeix en el seu discurs, per
la seva capacitat de comunicar
amb pocs elements i materials i
pel seu afinat sentit de la ironia,
que sovint aconsegueix ser
transcendent».
L'exposició es compon d'una
trentena de peces que tenen
com a fil conductor les tradicio-
nals vanitas, però elaborades
amb paper de rebuig, fragments

d'embalatges i altres pictogra-
mes, com codis de barres, gra-
matge dels ous o de la carta de
colors, etc. L'artista treballa amb
una tècnica peculiar que ell ma-
teix s'ha anat confeccionant a
mida a través de l'experimenta-
ció amb un procés en què con-
flueixen característiques de les
tècniques del gravat i el collage.
L'objectiu d’«Hipnosi» és plan-
tejar una reflexió a l'entorn del
concepte de reciclatge i de la re-
copilació infinita de residus, un
exercici que ha de transportar
l'espectador a un procés d'hip-
nosi que li faciliti la possibilitat
de modificar la seva mirada i en-
tendre l'art d'una manera diver-
sa i transversal. 
Adrià Ciurana exposa a la seva
ciutat natal després d’haver iti-
nerat, amb «Hipnosi», per Giro-
na, La Jonquera, Celrà, Lloret i
Ripoll.   | E. CAMPS

ADRIÀ CIURANA
Museu de l’Empordà, Fi-

gueres. Rambla, 2.  � Del 5 al
28 de juny. De dimarts a dis-
sabte d’11 a 19h. Festius d’11
a 14h. 

JOAN MATEU
Galeria d’art l’Arcada, Blanes. Passeig

de Dintre, 11  � Del 12 de juny al 9 de
juliol. Diari de 17,30 a 20,30h. Dissabtes
d’11 a 13h. i de17,30 a 20,30h.  

L´estacionalitat previsible dels me-
sos d’estiu  resulta força més suporta-
ble gràcies a propostes com les de
Joan Mateu (Salt, ): fidel a una fi-
guració de filiació més aviat anglosa-

xona, les seves pintures interessen
justament per això, perquè podem
emparentar-les amb la dels Stephen
Conroy, Aldo Balding o Benjamin Su-
llivan (per citar només tres exemples
d’entre la munió disponible), és a dir,
artistes que, a banda de perseguir l’a-
parença del real, també s’interessen per
la materialitat de la pintura. A Blanes,
Mateu hi porta una selecció de treballs
on la figura humana forma part in-
destriable del paisatge.

EUDALD CAMPS

LES SEVES PINTURES SERAN A L’ARCADA FINS EL 9 DE JULIOL.

Joan Mateu, a Blanes

JOAQUÍN LALANNE
Galeria Iturria, Cadaqués. Carrer

Unió, 14  � Del 27 de juliol al 16 d’a-
gost. Obert cada dia de 17 a 22h.  Fes-
tius obert. 

Si bé és cert que l’estratègia del jove
pintor segueix intacta en la mesura que
passa per submergir-se a les profun-
ditats del seu estudi a la recerca dels es-
cenaris on fer visible un univers es-
sencialment eclèctic (un món construït
a base de memorables lectures de jo-
ventut, d’imaginari pop, d’història de
la pintura, de memòria personal, d’i-
ronia i de passió per les imatges es-
merçades), no ho és menys, com a mí-
nim a partir d’ara, que aquest reple-
gament solipsista només sembla su-
portable si les figures empresonades
dins d’escenografies impossibles sur-
ten a fer una passejada a cel obert. Per
entendre’ns: és com si l’univers claus-
trofòbic de Paul Delvaux es fusionés
amb el Magritte més diàfan (el que pin-
ta migdies) i, és clar, tot plegat passés
pel sedàs esteticista de la factoria d’i-
matges daliniana.  El resultat, com ja és
habitual en Lalanne, és un producte
prou amè com per encaixar en un
mercat només amic dels esforços i les
dificultats que ho són en aparença.

EUDALD CAMPS

L’ARTISTA URUGUAIÀ (1989) ÉS UNA DE LES IMATGES MÉS
VISIBLES DEL GIR EMPRÈS PEL CONEGUT ESPAI DE CADAQUÉS.

Lalane renova la seva cita
estival amb la galeria Iturria

Galeria Iturria
D’ençà que Juan

Risso va agafar les
regnes de l’espai
de Cadaqués, el ni-
vell de les exposi-
cions ha augmen-
tat considerable-
ment: el jove Joa-
quín Lalanne en
seria un dels ros-
tres més visibles. 

Realitat i pintura
La pintura de

Mateu és sempre
una forma de rea-
lisme matisat.

MATEU

LALANE
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El Museu de la Mediterrània
de Torroella de Montgrí conti-
nua el cicle d’art CAMINS (co-
missariat per Eugeni Prieto)
amb Sinècdoques femenines,
una exposició de Laura Salvador
que, segons els seus responsa-
bles, «recull les percepcions i
emocions com un mitjà i recep-
tacle de la realitat exterior, per
exposar una reflexió sobre la
identitat de la dona en relació
amb la societat, centrant-se en
els coneixements de la identitat
sexual, l’amor i la maternitat en-
tesos com a creació i destruc-
ció»  | E. CAMPS

LAURA SALVADOR
Museu de la Mediterrània,

Torroella de Montgrí. Carrer
d’Ullà, 31 � Del 16 de maig al
29 de juny. De dilluns a dissab-
te de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Festius de 10 a 14 h. 

Des  que va iniciar-se en el
món de la ceràmica —explica Xa-
vier Garcés— en Carlets «sem-
pre ha treballat com experimen-
tador de la forma i dels dife-
rents processos a la que la sot-
met, centrant tota l’atenció en
el fet estètic i el procés que el
conforma». Canet, en canvi,
«persevera en la seva manera
de fer, i ja són més de vint anys
de pintura. Els seus treballs de
superfícies texturades ens mos-
tren des del primer dia:  figures,
efectes de llum, atmosferes de
mons intensos , incongruents o
desorbitats». | E. CAMPS

CARLETS (CARLES TO-
RRENT) I  JAUME CANET

Fundació Valvi, Girona.
Avda. Jaume I, 42 baixos  � Del
28 de maig al 27 de juny. De
dilluns a divendres de 18 a
20,30h. Dissabtes d’11,30 a
13,30h. i de 18 a 20,30h.

Tot i estar envoltat d’artistes
—n’és pare i germà—, Fonsu Ma-
teu (Salt, 1948) se situa als an-
típodes del geni entotsolat: au-
todidacte, es limita a fer allò
que li agrada equipat, tan sols,
amb una caixeta d’aquarel·les
que li serveixen per traduir el
món. Per això l’exposició que
presenta a El Motel es diu «Es-
pais vistos», perquè l’origen de
les obres és sempre el viatge i,
també, perquè enguany fa no-
ranta anys de la publicació de
Coses vistes, llibre fundacional
de Josep Pla, viatger de mirada
gairebé cirurgiana i client assidu
del restaurant empordanès on
avui s’inaugura aquesta exposi-
ció que, de manera indirecta, li
ret homenatge.  | E. CAMPS

FONSU MATEU
Motel Empordà,  Figueres.

Avinguda de Salvador Dalí, 170.
� Del 15 de maig al 31 de ju-
liol.  www.hotelemporda.com

Waltraud Maczassek (tot i viu-
re i treballar a Barcelona, és ori-
ginària de Frankfurt am Main)
destaca per la seva vindicació
d'una imaginació creativa que
s’anticipa a la raó gràcies al ca-
ràcter primigeni dels continguts
que la mouen. La pintura de
Maczassek està feta exacta-
ment d’això: d’impulsos prever-
bals i d’energia seminal, de plàs-
tica tectònica i, només després,
de sintaxi pictòrica amb volun-
tat ordenadora. L’Espai d’Art l’A-
badia és, en aquest sentit, un
contenidor òptim per a una obra
que no defuig la transcendència
ni els riscos plàstics.   | E. CAMPS

WALTRAUD MACZASSEK
Espai Art l’Abadia. Monestir

de Sant Joan de les Abadesses.
� Del 2 de maig al 19 de ju-
liol.   De dilluns a dissabte d’10
a 14 h i de 16 a 19 h. Festius de
10 a 14 h.

«Hipnosi», de l'artista figue-
renc Adrià Ciurana (1985), és
una de les dues exposicions se-
leccionades pel jurat en l'última
convocatòria (2014-2015) del
programa Exposicions Viatge-
res. El jurat va escollir aquest
projecte com un dels dos gua-
nyadors «pel risc que l'artista
assumeix en el seu discurs, per
la seva capacitat de comunicar
amb pocs elements i materials i
pel seu afinat sentit de la ironia,
que sovint aconsegueix ser
transcendent».
L'exposició es compon d'una
trentena de peces que tenen
com a fil conductor les tradicio-
nals vanitas, però elaborades
amb paper de rebuig, fragments

d'embalatges i altres pictogra-
mes, com codis de barres, gra-
matge dels ous o de la carta de
colors, etc. L'artista treballa amb
una tècnica peculiar que ell ma-
teix s'ha anat confeccionant a
mida a través de l'experimenta-
ció amb un procés en què con-
flueixen característiques de les
tècniques del gravat i el collage.
L'objectiu d’«Hipnosi» és plan-
tejar una reflexió a l'entorn del
concepte de reciclatge i de la re-
copilació infinita de residus, un
exercici que ha de transportar
l'espectador a un procés d'hip-
nosi que li faciliti la possibilitat
de modificar la seva mirada i en-
tendre l'art d'una manera diver-
sa i transversal. 
Adrià Ciurana exposa a la seva
ciutat natal després d’haver iti-
nerat, amb «Hipnosi», per Giro-
na, La Jonquera, Celrà, Lloret i
Ripoll.   | E. CAMPS

ADRIÀ CIURANA
Museu de l’Empordà, Fi-

gueres. Rambla, 2.  � Del 5 al
28 de juny. De dimarts a dis-
sabte d’11 a 19h. Festius d’11
a 14h. 

grafiava i, un cop desperts, els entre-
vistava... El català va optar per fer l’o-
peració inversa: és ell qui s’ha despla-
çat a la casa dels altres i el que ha es-
collit el «racó significatiu» a l’hora de
«profanar» intimitats. La fórmula és

aparentment simple: «Allò que ens
defineix és, també, allò que ens dela-
ta». O, com diria Baudrillard: «Un es-
trany orgull ens impulsa no només a
posseir l'altre sinó també a penetrar el
seu secret». 

ANTONI TÀPIES
Galeria Miquel Alzueta, Casavells.

Carrer de Santa Llúcia, 1  � Del 27 de
juny al 31 d’agost.    Dijous i divendres de
10 a 14h i de 16 a 18h. Ds d’11 a 14h. i de
17 20h. Dg d’11 a 14h.

A Tàpies, popularment, se l’entén des
de dos punts de vista que, malgrat ser
antagònics, incorporen igualment un
equívoc fonamental: el primer és la tí-

pica lectura en superfície que parla d’ell
com d’un artista «matèric» i abstracte
que, a vegades, utilitza «fragments» de
realitat; l’altra lectura pot provenir,
encara que no necessàriament, de les
files de l’erudició: és la que parla de Tà-
pies en funció del seu ric i complex uni-
vers simbòlic, dels que intenten, en va,
fixar un diccionari iconogràfic a la
manera de «guia de lectura» que per-
meti fer més permeable la, com dèiem,
rica superfície matèrica de les obres
d’Antoni Tàpies. Aquesta segona acti-
tud s’aferra a «veritats» formulades
pels teòrics més diversos i, no podem
oblidar-ho, als imprescindibles tex-
tos del mateix artista.
El visitant de qualsevol exposició del
mestre català haurà de saber, com
afirma Gimferrer, que per a Tàpies la
matèria només és un punt de partida
cap a la metafísica i que hi ha influèn-
cies fonamentals com poden ser les de
Heidegger sumades, és clar, a l’omni-
present univers Zen. La mostra que es
pot veure a Casavells permet a l’es-
pectador retrobar el mestre català en
la seva versió gràfica més propera.

EUDALD CAMPS

A PARTIR DE DEMÀ DISSABTE ES PODRÀ VEURE UNA MOSTRA
FETA AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GALERIA TONI TÀPIES.

Miquel Alzueta porta el
Tàpies més gràfic a Casavells

Clàssic
contemporani.

Descobrir el
vessant gràfic de
Tàpies és una as-
signatura encara
massa pendent. 

R. CAMPRUBÍ

TÀPIES
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Joan Carles Roca Sans (Barce-
lona 1946) atansa el Mediterra-
ni més controvertit a Bellaguar-
da: el conjunt de treballs que in-
tegren Lampedusa tenen com a
punt de partida el drama humà
que comporta l’emigració. De
fet, es tracta d’un altre episodi
del projecte Ermóupoli. També
és mediterrània la mirada de
l’altra artista que exposa a la
fortalesa del Vallespir, per més
que sigui d’origen argentí: Patri-
cia Sicardi sembla que ha trobat
a Cadaqués el lloc idoni on dei-
xar que la seva pintura sedi-
menti amb una intensitat que
ens resulta enormement prope-
ra. | E. CAMPS

CARLES ROCA SANS I
PATRICIA SICARDI

Castell de Bellaguarda, El
Pertús. Bellaguarda.  � Del 12
de juny al 30 de setembre.
Diari de 10,30 a 18,30h.

El característic replegament
solipsista  de les obres de La-
lanne només sembla suportable
si les figures empresonades
dins d’escenografies impossi-
bles surten a fer una passejada
a cel obert. Per entendre’ns: és
com si l’univers claustrofòbic de
Paul Delvaux es fusionés amb
el Magritte més diàfan (el que
pinta migdies) i, és clar, tot ple-
gat passés pel sedàs esteticista
de la factoria d’imatges dalinia-
na.  El resultat, com ja és habi-
tual en Lalanne, és un producte
prou amè com per encaixar en
un mercat només amic dels es-
forços i les dificultats que ho
són en aparença. | E. CAMPS

JOAQUÍN LALANNE
Galeria Iturria, Cadaqués.

Carrer Unió, 14  � Del 27 de
juliol al 16 d’agost. Obert
cada dia de 17 a 22h.  Festius
obert. 

Tot i estar envoltat d’artistes
—n’és pare i germà—, Fonsu Ma-
teu (Salt, 1948) se situa als an-
típodes del geni entotsolat: au-
todidacte, es limita a fer allò
que li agrada equipat, tan sols,
amb una caixeta d’aquarel·les
que li serveixen per traduir el
món. Per això l’exposició que
presenta a El Motel es diu «Es-
pais vistos», perquè l’origen de
les obres és sempre el viatge i,
també, perquè enguany fa no-
ranta anys de la publicació de
Coses vistes, llibre fundacional
de Josep Pla, viatger de mirada
gairebé cirurgiana i client assidu
del restaurant empordanès on
avui s’inaugura aquesta exposi-
ció que, de manera indirecta, li
ret homenatge.  | E. CAMPS

FONSU MATEU
Motel Empordà,  Figueres.

Avinguda de Salvador Dalí, 170.
� Del 15 de maig al 31 de ju-
liol.  www.hotelemporda.com

Waltraud Maczassek (tot i viu-
re i treballar a Barcelona, és ori-
ginària de Frankfurt am Main)
destaca per la seva vindicació
d'una imaginació creativa que
s’anticipa a la raó gràcies al ca-
ràcter primigeni dels continguts
que la mouen. La pintura de
Maczassek està feta exacta-
ment d’això: d’impulsos prever-
bals i d’energia seminal, de plàs-
tica tectònica i, només després,
de sintaxi pictòrica amb volun-
tat ordenadora. L’Espai d’Art l’A-
badia és, en aquest sentit, un
contenidor òptim per a una obra
que no defuig la transcendència
ni els riscos plàstics.   | E. CAMPS

WALTRAUD MACZASSEK
Espai Art l’Abadia. Monestir

de Sant Joan de les Abadesses.
� Del 2 de maig al 19 de ju-
liol.   De dilluns a dissabte d’10
a 14 h i de 16 a 19 h. Festius de
10 a 14 h.

«Hipnosi», de l'artista figue-
renc Adrià Ciurana (1985), és
una de les dues exposicions se-
leccionades pel jurat en l'última
convocatòria (2014-2015) del
programa Exposicions Viatge-
res. El jurat va escollir aquest
projecte com un dels dos gua-
nyadors «pel risc que l'artista
assumeix en el seu discurs, per
la seva capacitat de comunicar
amb pocs elements i materials i
pel seu afinat sentit de la ironia,
que sovint aconsegueix ser
transcendent».
L'exposició es compon d'una
trentena de peces que tenen
com a fil conductor les tradicio-
nals vanitas, però elaborades

amb paper de rebuig, fragments
d'embalatges i altres pictogra-
mes, com codis de barres, gra-
matge dels ous o de la carta de
colors, etc. L'artista treballa amb
una tècnica peculiar que ell ma-
teix s'ha anat confeccionant a
mida a través de l'experimenta-
ció amb un procés en què con-
flueixen característiques de les
tècniques del gravat i el collage.
L'objectiu d’«Hipnosi» és plan-
tejar una reflexió a l'entorn del
concepte de reciclatge i de la re-
copilació infinita de residus, un
exercici que ha de transportar
l'espectador a un procés d'hip-
nosi que li faciliti la possibilitat
de modificar la seva mirada i en-
tendre l'art d'una manera diver-
sa i transversal. 
Adrià Ciurana exposa a Torroella
després d’haver itinerat, amb
«Hipnosi», per Girona, La Jon-
quera, Celrà, Lloret, Ripoll i Fi-
gueres.   | E. CAMPS

ADRIÀ CIURANA Mu-
seu de la Mediterrània, To-
rroella de Montgrí. Carrer d’U-
llà, 31 � Del 4 de juliol al 30
d’agost. De dilluns a dissabte
de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Festius de 10 a 14 h. 

tercer i quart lloc), Anima Naturae és
un excel·lent exemple de com la forma
s’ha d’ajustar al contingut i a la inver-
sa: si s’utilitza més d’un canal (o la pan-
talla partida), per esmentar un tic re-
corrent en els treballs de tants creadors
«híbrids», ha de ser per algun motiu;
així mateix, la narració, la música o els
sons —com en el cas que ens ocupa—
no poden desvincular-se mai de les
imatges i, al mateix temps, tampoc po-
den esdevenir un pobre subratllat.
Maurice Blanchot deia (a propòsit de
Kafka), que «la paraula passa davant de
la cosa i la cosa aprèn a parlar». Puig-

bert ha aconseguit quelcom similar
amb la seva càmera i,  a més, ho ha fet
sense trair l’esperit minuciós recla-
mat per Francis Ponge, un altre poeta
entestat a reconstruir el món: «Així
doncs —va escriure el francès a El si-
lenci de les coses—, la funció de l'artis-
ta és molt clara: ha d'obrir un taller i,
des d’allà, encarregar-se de reparar el
món, per fragments, com bonament
pugui. Sense que per això hagi de
considerar-se un mag. Només un re-
llotger». A nosaltres, simples especta-
dors, ens resta la funció, molt més
mecànica, de donar-li corda. 

PERICO PASTOR
Galeria d’Art Joan Planellas, Tossa

de Mar. Sant Pere, 10.  � Del 4 al 29 de
juliol. De dimarts a diumenge de 18 a 21
h. Festius obert.

Més enllà del seu característic gest
abrandat (gràficament virtuós i im-
mediat), allò que mou a Perico Pastor
(La seu d’Urgell, ) és, en realitat,
quelcom molt més íntim i, fins a cert
punt, intransferible. En paraules seves:
«Porto més de quaranta anys treballant
amb paper, tinta i pinzells, sense altra
motivació que el plaer de sentir com el
pinzell llisca sobre el paper, com apa-
reixen els traços i em presenten per-
sones, objectes, indrets…»
Sigui com sigui, l’exposició que demà
s¡inaugura a la Galeria Joan Planellas
de Tossa de Mar (exemple de cohe-
rència i supervivència a casa nostra)
apunta més enllà: «En aquesta expo-
sició he volgut evocar (Dunhuang,
Pamir, Samarcanda, Xàtiva, Barcelona)
els noms mítics de la Ruta de la Seda,
que també és la del paper, des de Xina
fins a la meva taula», conclou. Una
mostra, per tant, que ens proposa viat-
jar a les profunditats d’un univers
plàstic inesgotable: Perico Pastor en es-
tat pur, que vol dir el plaer per la plàs-
tica desfermada.

EUDALD CAMPS

EL CONEGUT PINTOR I DIBUIXANT CATALÀ INAUGURA DEMÀ  
(20 H) UNA EXPOSICIÓ QUE EVOCA LA MÍTICA RUTA DE LA SEDA.

Perico Pastor porta «rius de
tinta» a la Galeria Joan Planellas

Plàstica
inconfusible

Tots els treballs
de Pastor compar-
teixen un sentit de
la plàstica marcat
per la gestualitat
aèria i alliberada.

PUIGBERT

PASTOR
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La música va esclatar puntual-
ment ahir a primera hora de la tar-
da al Canet Rock. Davant un públic
divers, amb predomini de la gent
jove, Pablo & The Appleheads va
trencar el gel per donar pas a les ac-
tuacions de Bikimel, Cris Juanico
i Projecte Mut, entre d’altres. 

L'afluència d'assistents va anar
a l'alça a mesura que entrava la nit.
Entre els assistents, les ganes de
veure La Banda Impossible eren
una constant, però també eren
molts els que estaven predisposats
a veure sortir el sol amb l'actuació
final de Txarango. L'organització
confiava exhaurir els . ti-
quets previstos.

Samarretes de tirants, barrets i
ulleres de sol van ser l'equipa-
ment dels centenars d'assistents. A
la tarda, petits grups es van anar si-
tuant sota les poques ombres que
hi havia al recinte, mentre la res-
ta del públic va desafiar la calor i
va ocupar les primeres fileres per
cantar, saltar i ballar al compàs de
la música. De mica en mica, el vo-
lum de gent es va anar multiplicant
amb milers de persones.

Bona part dels assistents van ex-
plicar que l'any passat ja van ser en

aquest mateix espai, i que l'expe-
riència els va entusiasmar fins al
punt que aquesta vegada no van
dubtar a repetir. D'altres van as-
segurar que s'han convertit en
fans del Canet Rock perquè els
seus pares ja ho van ser fa  anys.

En Joan, d'Arenys de Munt, va
considerar que la reivindicació
nacional és una qüestió que es
manté viva dins el festival des-
prés de  anys, però va matisar

que «la gent d’aleshores tenia mol-
ta més necessitat d'anar passat
de rosca i trencar amb tot», men-
tre que «ara la gent té més ganes de
passar-ho bé de manera cultural i
no de trencar socialment».

Pel que fa a les preferències
musicals, molts dels assistents
destacaven les ganes de veure l'ac-
tuació final de Txarango, alhora
que reconeixien que veure La Ban-
da Impossible és un «repte».

CANET DE MAR | ACN/DdG

Els concerts i les ganes de
festa fins la sortida del sol
s'apoderen del Canet Rock

El públic esperava amb delit l’actuació final del grup Txarango

Breus

DdG

L’estudiós Eusebi Ayensa ha tingut cura de la reedició del llibre Re-
sum de literatura llatina, de Carles Riba, una iniciativa de l’editorial fi-
guerenca Cal·lígraf que es va presentar ahir al fórum romà d’Empúries,
a l’Escala. L’acte va comptar amb la participació musical del cantant Jo-
sep Tero i la veu de Carme Callol. Ayensa va anar introduint una selecció
de textos llatins traduïts al català que Callol va recitar acompanyada per
la guitarra de Tero, que també hi va posar veu. Ayensa ja va presentar
l’any passat al mateix lloc la reedició del Resum de literatura grega, tam-
bé de Carles Riba. 

GIRONA | DdG

Eusebi Ayensa presenta la reedició del
«Resum de literatura llatina» de Riba

LLETRES

La pintora Alba Roqueta va inaugurar divendres l’exposició de la seva
obra més recent, Adagio (sèrie Ballet & Gaudí) a la Capella del Convent
de Santa Clara de Castelló d’Empúries. La mostra consisteix en unes 
obres de diferents formats, pintades amb acrílic sobre teles de lli, i que
l’ha ocupat els darrers dos anys. L’artista és una coneixedora del mo-
dernisme i de l’obra de Gaudí. En aquesta exposició presenta una dua-
litat entre el ballet i l’obra gaudiniana. La seva nova sèrie ha volgut fu-
sionar Gaudí amb una disciplina tan creativa com la dansa.

GIRONA | DdG

La pintora Alba Roqueta exposa la seva
obra «Adagio» a Castelló d’Empúries

ART

Un fractal del matemàtic Francesc Massich estampat al terra del saló
central del Museu d’Art de Girona per Ariadna Arbat va ser una de les
atraccions del Dia del Visitant, celebrat ahir al museu. La sisena edició
del Dia del Visitant es va celebrar ahir en una jornada en la qual el pú-
blic va esdevenir el principal protagonista. La jornada va girar entorn
del tema de les dualitats, els contrastos i les relacions. L’espectador va
poder descobrir el procés creatiu d’artesans que van ocupar diversos
espais de les sales del museu, i també es va explicar com es crea un frac-
tal, com mostra la imatge. 

GIRONA | DdG

Un fractal del matemàtic Francesc
Massich, al Dia del Visitant del Md’A

GIRONA

El Museu de la Mediterrània de Torroella de Montrgí va inaugurar ahir
l’exposició Hipnosis, de l’artista figuerenc Adrià Ciurana, que aquest any
ha estat protagonista del cicle Exposicions Viatgeres de la Diputació de
Girona. L'acte va anar a càrrec de l'alcalde de Torroella de Montgrí, Jor-
di Cordon; del director del Museu de la Mediterrània, Gerard Cruset;
del comissari de l'Espai Montgrí, Eugeni Prieto, i del mateix artista. La
mostra, que porta tot l’any d’itinerància, serà visitable a Torroella de Mont-
grí fins el proper  d’agost. 

GIRONA | DdG

Adrià Ciurana inaugura l’exposició
«Hipnosis» al Museu de la Mediterrània

TORROELLA DE MONTGRÍ

Els primers concerts, a plena llum del sol.

ACN
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Diari de Girona 

Joan Carles Roca Sans (Barce-
lona 1946) atansa el Mediterra-
ni més controvertit a Bellaguar-
da: el conjunt de treballs que in-
tegren Lampedusa tenen com a
punt de partida el drama humà
que comporta l’emigració. De
fet, es tracta d’un altre episodi
del projecte Ermóupoli. També
és mediterrània la mirada de
l’altra artista que exposa a la
fortalesa del Vallespir, per més
que sigui d’origen argentí: Patri-
cia Sicardi sembla que ha trobat
a Cadaqués el lloc idoni on dei-
xar que la seva pintura sedi-
menti amb una intensitat que
ens resulta enormement prope-
ra. | E. CAMPS

CARLES ROCA SANS I
PATRICIA SICARDI

Castell de Bellaguarda, El
Pertús. Bellaguarda.  � Del 12
de juny al 30 de setembre.
Diari de 10.30 a 18.30h.

El característic replegament
solipsista  de les obres de La-
lanne només sembla suportable
si les figures empresonades
dins d’escenografies impossi-
bles surten a fer una passejada
a cel obert. Per entendre’ns: és
com si l’univers claustrofòbic de
Paul Delvaux es fusionés amb
el Magritte més diàfan (el que
pinta migdies) i, és clar, tot ple-
gat passés pel sedàs esteticista
de la factoria d’imatges dalinia-
na.  El resultat, com ja és habi-
tual en Lalanne, és un producte
prou amè com per encaixar en
un mercat només amic dels es-
forços i les dificultats que ho
són en aparença. | E. CAMPS

JOAQUÍN LALANNE
Galeria Iturria, Cadaqués.

Carrer Unió, 14  � Del 27 de
juliol al 16 d’agost. Obert
cada dia de 17 a 22h.  Festius
obert. 

Tot i estar envoltat d’artistes
—n’és pare i germà—, Fonsu Ma-
teu (Salt, 1948) se situa als an-
típodes del geni entotsolat: au-
todidacte, es limita a fer allò
que li agrada equipat, tan sols,
amb una caixeta d’aquarel·les
que li serveixen per traduir el
món. Per això l’exposició que
presenta a El Motel es diu «Es-
pais vistos», perquè l’origen de
les obres és sempre el viatge i,
també, perquè enguany fa no-
ranta anys de la publicació de
Coses vistes, llibre fundacional
de Josep Pla, viatger de mirada
gairebé cirurgiana i client assidu
del restaurant empordanès on
avui s’inaugura aquesta exposi-
ció que, de manera indirecta, li
ret homenatge.  | E. CAMPS

FONSU MATEU
Motel Empordà,  Figueres.

Avinguda de Salvador Dalí, 170.
� Del 15 de maig al 31 de ju-
liol.  www.hotelemporda.com

A diferència de Raimon Cam-
prubí, Sophie Calle va convidar a
casa seva unes quantes perso-
nes desconegudes perquè dor-
missin al seu llit; mentre estant,
els observava i els fotografiava
i, un cop desperts, els entrevis-
tava... El català va optar per fer
la operació inversa: és ell qui
s’ha desplaçat a la casa dels al-
tres i el que ha escollit el «racó
significatiu» a l’hora de «profa-
nar» intimitats. La fórmula és
aparentment simple: «Allò que
ens defineix és, també, allò que
ens delata».   | E. CAMPS

RAIMON CAMPRUBÍ
Palau Solterra, Torroella

de Montgrí. Carrer de l’Esglé-
sia, 10.  � Del 6 de juny al 13
de desembre. De dimarts a
diumenge de 17h a 21.30h.
Tancat els dilluns (excepte si és
festiu, que tancaria dimecres).

«Hipnosi», de l'artista figue-
renc Adrià Ciurana (1985), és
una de les dues exposicions se-
leccionades pel jurat en l'última
convocatòria (2014-2015) del
programa Exposicions Viatge-
res. El jurat va escollir aquest
projecte com un dels dos gua-
nyadors «pel risc que l'artista
assumeix en el seu discurs, per
la seva capacitat de comunicar
amb pocs elements i materials i
pel seu afinat sentit de la ironia,
que sovint aconsegueix ser
transcendent».
L'exposició es compon d'una
trentena de peces que tenen
com a fil conductor les tradicio-
nals vanitas, però elaborades

amb paper de rebuig, fragments
d'embalatges i altres pictogra-
mes, com codis de barres, gra-
matge dels ous o de la carta de
colors, etc. L'artista treballa amb
una tècnica peculiar que ell ma-
teix s'ha anat confeccionant a
mida a través de l'experimenta-
ció amb un procés en què con-
flueixen característiques de les
tècniques del gravat i el collage.
L'objectiu d’«Hipnosi» és plan-
tejar una reflexió a l'entorn del
concepte de reciclatge i de la re-
copilació infinita de residus, un
exercici que ha de transportar
l'espectador a un procés d'hip-
nosi que li faciliti la possibilitat
de modificar la seva mirada i en-
tendre l'art d'una manera diver-
sa i transversal. 
Adrià Ciurana exposa a Torroella
després d’haver itinerat, amb
«Hipnosi», per Girona, La Jon-
quera, Celrà, Lloret, Ripoll i Fi-
gueres.   | E. CAMPS

ADRIÀ CIURANA Mu-
seu de la Mediterrània, To-
rroella de Montgrí. Carrer d’U-
llà, 31 � Del 4 de juliol al 30
d’agost. De dilluns a dissabte
de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Festius de 10 a 14 h. 

JOSEP CANALS
Jardins de Torre Maria, La Bisbal

d’Empordà. Torre Maria.  � Fins el 27
de setembre. De dilluns a dissabte de
10 a 20.30 h. Diumenges de 10 a 14 h. 

L’oportunitat de veure treballs com
els de Josep Canals en un entorn apro-
ximadament natural (els jardins no són
ni una cosa ni l’altra), suposa una
oportunitat, com a mínim, suggerido-

ra: l’abstracció mental associada a la
coneguda banda de Möbius (és el leit
motifde la seva producció escultòrica:
no confondre amb el dibuixant Moe-
bius), la sensualitat inherent a materials
com el marbre, i l’atzar necessari que
governa tot el que s’esdevé a l’aire
lliure, conformen un nou relat per a
una trajectòria artística indissoluble-
ment unida a l’ofici de picar pedra i a
la necessitat d’interrogar, una vegada
i una altra, a la tossuda forma.  

EUDALD CAMPS

ELS JARDINS DE TORRE MARIA SÓN L’ESCENOGRAFIA PERFECTA
PER A LES CÈLEBRES «BANDES DE MÖBIUS» PETRIFICADES.

Josep Canals porta les
seves formes a la Bisbal

Escultures
impecables

Els treballs de
Canals destaquen
per la seva pulcri-
tud formal i pel
gran coneixement
dels materials que
demostra en cada
una de les seves
obres.

SILVIA LERÍN
Galeria d’Art Horizon, Colera. Carrer

Francesc Ribera, 22.  � Fins el 12 d’a-
gost. De dimarts a diumenge de 18.00 a
21.30 h.

Si algú ha anat recentment en metro
a Londres, el títol de l’exposició de Sil-
via Lerín segur que li resulta familiar:
«Mind the gap», és a dir, compte amb
l’escletxa que separa l’andana del vagó
de tren, un espai mínim però, segons
com, letal pels que no veuen el que te-
nen just al davant. A partir d’aquí (de
l’advertència i de tot el què significa),
la jove valenciana va iniciar un viatge
plàstic de regust minimalista a mig
camí entre la pintura i l’escultura, una
mica a la manera de Daniel Buren o
Lucio Fontana, artistes dels intersticis
que mai van deixar de banda la pintura,
fins i tot quan no tacaven cap pinzell.
Com cada estiu, l’espai de Colera és un
dels protagonistes gràcies a la qualitat
de les exposicions i a l’interès dels ar-
tistes que selecciona. Lerín hi encaixa.  

EUDALD CAMPS

LA MOSTRA DE LA JOVE ARTISTA VA SER CREADA A LONDRES
AMB EL SUPORT DE LA POLLOCK-KRASNER FOUNDATION.

Silvia Lerín i la poètica
dels intersticis, a Colera
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Diari de Girona 

Joan Carles Roca Sans (Barce-
lona 1946) atansa el Mediterra-
ni més controvertit a Bellaguar-
da: el conjunt de treballs que in-
tegren Lampedusa tenen com a
punt de partida el drama humà
que comporta l’emigració. De
fet, es tracta d’un altre episodi
del projecte Ermóupoli. També
és mediterrània la mirada de
l’altra artista que exposa a la
fortalesa del Vallespir, per més
que sigui d’origen argentí: Patri-
cia Sicardi sembla que ha trobat
a Cadaqués el lloc idoni on dei-
xar que la seva pintura sedi-
menti amb una intensitat que
ens resulta enormement prope-
ra. | E. CAMPS

CARLES ROCA SANS I
PATRICIA SICARDI

Castell de Bellaguarda, El
Pertús. Bellaguarda.  � Del 12
de juny al 30 de setembre.
Diari de 10.30 a 18.30h.

El característic replegament
solipsista  de les obres de La-
lanne només sembla suportable
si les figures empresonades
dins d’escenografies impossi-
bles surten a fer una passejada
a cel obert. Per entendre’ns: és
com si l’univers claustrofòbic de
Paul Delvaux es fusionés amb
el Magritte més diàfan (el que
pinta migdies) i, és clar, tot ple-
gat passés pel sedàs esteticista
de la factoria d’imatges dalinia-
na.  El resultat, com ja és habi-
tual en Lalanne, és un producte
prou amè com per encaixar en
un mercat només amic dels es-
forços i les dificultats que ho
són en aparença. | E. CAMPS

JOAQUÍN LALANNE
Galeria Iturria, Cadaqués.

Carrer Unió, 14  � Del 27 de
juliol al 16 d’agost. Obert
cada dia de 17 a 22h.  Festius
obert. 

Tot i estar envoltat d’artistes
—n’és pare i germà—, Fonsu Ma-
teu (Salt, 1948) se situa als an-
típodes del geni entotsolat: au-
todidacte, es limita a fer allò
que li agrada equipat, tan sols,
amb una caixeta d’aquarel·les
que li serveixen per traduir el
món. Per això l’exposició que
presenta a El Motel es diu «Es-
pais vistos», perquè l’origen de
les obres és sempre el viatge i,
també, perquè enguany fa no-
ranta anys de la publicació de
Coses vistes, llibre fundacional
de Josep Pla, viatger de mirada
gairebé cirurgiana i client assidu
del restaurant empordanès on
avui s’inaugura aquesta exposi-
ció que, de manera indirecta, li
ret homenatge.  | E. CAMPS

FONSU MATEU
Motel Empordà,  Figueres.

Avinguda de Salvador Dalí, 170.
� Del 15 de maig al 10 d’a-
gost.  www.hotelemporda.com

A diferència de Raimon Cam-
prubí, Sophie Calle va convidar a
casa seva unes quantes perso-
nes desconegudes perquè dor-
missin al seu llit; mentre estant,
els observava i els fotografiava
i, un cop desperts, els entrevis-
tava... El català va optar per fer
la operació inversa: és ell qui
s’ha desplaçat a la casa dels al-
tres i el que ha escollit el «racó
significatiu» a l’hora de «profa-
nar» intimitats. La fórmula és
aparentment simple: «Allò que
ens defineix és, també, allò que
ens delata».   | E. CAMPS

RAIMON CAMPRUBÍ
Palau Solterra, Torroella

de Montgrí. Carrer de l’Esglé-
sia, 10.  � Del 6 de juny al 13
de desembre. De dimarts a
diumenge de 17h a 21.30h.
Tancat els dilluns (excepte si és
festiu, que tancaria dimecres).

«Hipnosi», de l'artista figue-
renc Adrià Ciurana (1985), és
una de les dues exposicions se-
leccionades pel jurat en l'última
convocatòria (2014-2015) del
programa Exposicions Viatge-
res. El jurat va escollir aquest
projecte com un dels dos gua-
nyadors «pel risc que l'artista
assumeix en el seu discurs, per
la seva capacitat de comunicar
amb pocs elements i materials i
pel seu afinat sentit de la ironia,
que sovint aconsegueix ser
transcendent».
L'exposició es compon d'una
trentena de peces que tenen
com a fil conductor les tradicio-
nals vanitas, però elaborades

amb paper de rebuig, fragments
d'embalatges i altres pictogra-
mes, com codis de barres, gra-
matge dels ous o de la carta de
colors, etc. L'artista treballa amb
una tècnica peculiar que ell ma-
teix s'ha anat confeccionant a
mida a través de l'experimenta-
ció amb un procés en què con-
flueixen característiques de les
tècniques del gravat i el collage.
L'objectiu d’«Hipnosi» és plan-
tejar una reflexió a l'entorn del
concepte de reciclatge i de la re-
copilació infinita de residus, un
exercici que ha de transportar
l'espectador a un procés d'hip-
nosi que li faciliti la possibilitat
de modificar la seva mirada i en-
tendre l'art d'una manera diver-
sa i transversal. 
Adrià Ciurana exposa a Torroella
després d’haver itinerat, amb
«Hipnosi», per Girona, La Jon-
quera, Celrà, Lloret, Ripoll i Fi-
gueres.   | E. CAMPS

ADRIÀ CIURANA Mu-
seu de la Mediterrània, To-
rroella de Montgrí. Carrer d’U-
llà, 31 � Del 4 de juliol al 30
d’agost. De dilluns a dissabte
de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Festius de 10 a 14 h. 

EVDOKIM PEREVALSKY
Sala d’Exposicions de la Fundació

Germans Vila-Riera, Camprodon. Plaça
de Santa Maria.  � Fins el 13 d’agost.
De dilluns a divendres de 17 a 21 h. Fes-
tius de 12 a 14 h i de 17 a 21 h.

Evdokim Perevalsky (Ucraïna, 1970) tor-
na a exposar a Camprodon una selecció dels
seus darrers treballs. Es tracta de paisatges
urbans que, tot i ser perfectament reco-

neixibles, suposen una excusa per portar a
terme una sèrie de jocs formals i plàstics
marcats pel signe del desdoblament. En
aquest sentit, la seva aparent figuració pot
transitar sense problemes cap a la geo-
metria que regna en la seva producció: pin-
tura, en tot cas, que delata una mateixa cos-
movisió artística que arrela profundament
en la tradició icònica. En aquesta ocasió, la
novetat rau en l’opció noctura: les hores bla-
ves afegeixen misteri a un món que, de fet,
sempre aposta pel joc i l’ocultament. 

EUDALD CAMPS

L’ARTISTA PRESENTA UNA SELECCIÓ DE PAISATGES NOCTURNS
QUE ACTUEN COM A CONTRAIMATGE DE LA SEVA OBRA DIÜRNA

Kim Perevalsky torna amb
la seva versió més nocturna

Alternativa de
llum blava

Els treballs de
Canals destaquen
per la seva pulcri-

tud formal i pel
gran coneixement
dels materials que

demostra

VÍCTOR RAMÍREZ
Dieu, moviment creatiu, Cadaqués.

Avda. Sant Baldiri, 13.  � Del 8 al 20 d’a-
gost. Diari de 17 a 21 h. www.dieu.nu

L’única cosa que revela la presència
d’un espai d’art a la part del darrere de
la casa és un cartell (disseny exquisit)
ubicat, estratègicament, en un dels la-

terals de l’entrada: superat aquest pre-
àmbul, el visitant descobrirà un insò-
lit refugi artístic destinat a fer possible,
com el seu nom indica, el «moviment
creatiu». Exposicions com la de Ramon
Bigas (va finalitzar tot just ahir) o la de
Víctor Ramírez (s’inaugura demà a les
 h) demostren, amb escreix, que els
circuits de l’art es ramifiquen per on
menys s’espera. 

EUDALD CAMPS

L’ESPAI D’ART «DIEU, MOVIMENT CREATIU» PORTA AL CAP DE
CREUS ELS GRAFISMES PULSIONALS DE VÍCTOR RAMÍREZ

Tremolor de terra
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Diari de Girona 

Joan Carles Roca Sans (Barce-
lona 1946) atansa el Mediterra-
ni més controvertit a Bellaguar-
da: el conjunt de treballs que in-
tegren Lampedusa tenen com a
punt de partida el drama humà
que comporta l’emigració. De
fet, es tracta d’un altre episodi
del projecte Ermóupoli. També
és mediterrània la mirada de
l’altra artista que exposa a la
fortalesa del Vallespir, per més
que sigui d’origen argentí: Patri-
cia Sicardi sembla que ha trobat
a Cadaqués el lloc idoni on dei-
xar que la seva pintura sedi-
menti amb una intensitat que
ens resulta enormement prope-
ra. | E. CAMPS

CARLES ROCA SANS I
PATRICIA SICARDI

Castell de Bellaguarda, El
Pertús. Bellaguarda.  � Del 12
de juny al 30 de setembre.
Diari de 10,30 a 18,30h.

El característic replegament
solipsista  de les obres de La-
lanne només sembla suportable
si les figures empresonades
dins d’escenografies impossi-
bles surten a fer una passejada
a cel obert. Per entendre’ns: és
com si l’univers claustrofòbic de
Paul Delvaux es fusionés amb
el Magritte més diàfan (el que
pinta migdies) i, és clar, tot ple-
gat passés pel sedàs esteticista
de la factoria d’imatges dalinia-
na.  El resultat, com ja és habi-
tual en Lalanne, és un producte
prou amè com per encaixar en
un mercat només amic dels es-
forços i les dificultats que ho
són en aparença. | E. CAMPS

JOAQUÍN LALANNE
Galeria Iturria, Cadaqués.

Carrer Unió, 14  � Del 27 de
juliol al 21 d’agost. Obert
cada dia de 17 a 22h.  Festius
obert. 

La única cosa que revela la
presència d’un espai d’art a la
part del darrera de la casa és un
cartell (disseny exquisit) ubicat,
estratègicament, en un dels la-
terals de l’entrada: superat
aquest preàmbul, el visitant
descobrirà un insòlit refugi ar-
tístic destinat a fer possible,
com el seu nom indica, el «mo-
viment creatiu». Exposicions
com la de Ramon Bigas o la de
Víctor Ramírez demostren, amb
escreix, que els circuits de l’art
es ramifiquen per on menys
s’espera.  | E. CAMPS

VÍCTOR RAMÍREZ
Dieu, moviment creatiu,

Cadaqués. Avda. Sant Baldiri,
13.  � Del 8 al 21 d’agost.
Diari de 17 a 21h. www.dieu.nu

A diferència de Raimon Cam-
prubí, Sophie Calle va convidar a
casa seva unes quantes perso-
nes desconegudes perquè dor-
missin al seu llit; mentre estant,
els observava i els fotografiava
i, un cop desperts, els entrevis-
tava... El català va optar per fer
l’operació inversa: és ell qui s’ha
desplaçat a la casa dels altres i
el que ha escollit el «racó signi-
ficatiu» a l’hora de «profanar»
intimitats. La fórmula és apa-
rentment simple: «Allò que ens
defineix és, també, allò que ens
delata».   | E. CAMPS

RAIMON CAMPRUBÍ
Palau Solterra, Torroella

de Montgrí. Carrer de l’Esglé-
sia, 10.  � Del 6 de juny al 13
de desembre. De dimarts a
diumenge de 17h a 21.30h.
Tancat els dilluns (excepte si és
festiu, que tancaria dimecres).

«Hipnosi», de l'artista figue-
renc Adrià Ciurana (1985), és
una de les dues exposicions se-
leccionades pel jurat en l'última
convocatòria (2014-2015) del
programa Exposicions Viatge-
res. El jurat va escollir aquest
projecte com un dels dos gua-
nyadors «pel risc que l'artista
assumeix en el seu discurs, per
la seva capacitat de comunicar
amb pocs elements i materials i
pel seu afinat sentit de la ironia,
que sovint aconsegueix ser
transcendent».
L'exposició es compon d'una
trentena de peces que tenen
com a fil conductor les tradicio-
nals vanitas, però elaborades

amb paper de rebuig, fragments
d'embalatges i altres pictogra-
mes, com codis de barres, gra-
matge dels ous o de la carta de
colors, etc. L'artista treballa amb
una tècnica peculiar que ell ma-
teix s'ha anat confeccionant a
mida a través de l'experimenta-
ció amb un procés en què con-
flueixen característiques de les
tècniques del gravat i el collage.
L'objectiu d’«Hipnosi» és plan-
tejar una reflexió a l'entorn del
concepte de reciclatge i de la re-
copilació infinita de residus, un
exercici que ha de transportar
l'espectador a un procés d'hip-
nosi que li faciliti la possibilitat
de modificar la seva mirada i en-
tendre l'art d'una manera diver-
sa i transversal. 
Adrià Ciurana exposa a Torroella
després d’haver itinerat, amb
«Hipnosi», per Girona, La Jon-
quera, Celrà, Lloret, Ripoll i Fi-
gueres.   | E. CAMPS

ADRIÀ CIURANA Mu-
seu de la Mediterrània, To-
rroella de Montgrí. Carrer d’U-
llà, 31 � Del 4 de juliol al 30
d’agost. De dilluns a dissabte
de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Festius de 10 a 14 h. 

tural, s’inaugura amb els treballs de
Montserrat Costa i Jordi Martoranno.
Aquesta primera col·laboració entre
ambdues entitats té com a objectiu
convertir la Canònica de Santa Maria
de Vilabertran en un espai de refe-
rència de la difusió de l’art contempo-
rani de les comarques de Girona».

Possiblement l’art contemporani no
aconseguirà el mateix que la perseve-
rança dels programadors musicals ha
anat materialitzant any rere any. Mal-
grat tot, atansar disciplines més o me-
nys malaltes a d’altres més sanes pot ser
una estratègia interessant, com a mí-
nim, d’entrada. 

JAUME MACH
Can Laporta, la Jonquera. Porxos de

Can Laporta.  � A partir del 14 d’a-
gost. De dilluns a divendres de 17 a 20h.

Des del passat  d'agost, el pintor
Jaume Mach presenta El Simbolisme
de les línies als Porxos de Can Lapor-
ta de La Jonquera.  Com expliquen els
responsables de l'espai, «es tracta d'u-
na  trentena de peces de format mitjà
i gran on l’artista continua el seu treball
sobre metacrilat però ara avesat a ex-

plorar el significat de les línies com a
símbol de l'energia». Sigui com sigui,
«Mach segueix la dinàmica dels darrers
anys per la qual cada temporada en-
ceta una nova sèrie temàtica que  tren-
ca amb el pintat fins aleshores amb la
voluntat d’explorar els límits de la seva
creativitat. Aquest   presenta  el
Simbolisme de les línies  on cada qua-
dre és la extrapolació pictòrica d’una
història que ha viscut; des de la bio-
grafia d’un conegut, fins a una pre-
monició del futur o un esdeveniment
succeït a tota una comunitat».  

EUDALD CAMPS

L’ARTISTA DE LA JONQUERA EXPOSA ALS PORXOS DE CAN
LAPORTA UNA SELECCIÓ DELS SEUS DARRERS TREBALLS. 

«El simbolisme de les línies»
es desplega a Can Laporta

Fidelitat al
discurs formal.

Jaume Mach
treballa sempre en
séries temàtiques
que s’articulen a
partir de diferents
excuses formals.  
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