


Jordi Martorano (Girona, )
és una cara coneguda del mostra-
dor de la botiga Pujadas de la
Rambla de Girona, on a les tardes
aconsella gent que busca un cert
decor en el vestir, però els matins
els ocupa al seu taller d’artista
abocat al febril projecte creatiu
d’integrar tot l’univers en una sola
pintura.

L’artista va inaugurar ahir a Gi-
rona l’exposició titulada lacònica-
ment Pintura, en un intent de re-
duir a una sola paraula el complex
procés creatiu que va des del pri-
mer pensament o inspiració Kns a
la confrontació de l’obra amb el
públic.

Aquest moment brillant es va
produir ahir a la Casa de Cultura,
on Martorano exhibeix una qua-
rantena de peces, totes inèdites i de
creació recent, excepte una. Aques-
ta mostra clou la itinerància de la
seva exposició Formes en corres-
pondència, que ha voltat per una
dotzena de municipis dins el pro-
grama Exposicions Viatgeres de la
Diputació de Girona.

Una itinerància profitosa
Durant els dos anys d’itinerància
dels quadres, Martorano va ad-
vertir que hi havia mols aspectes
de les seves pròpies teles a millo-
rar, de manera que mentre els
quadres viatjaven de poble en po-
ble es va posar a pintar de nou i el
resultat són les teles inèdites que
ara exhibeix en l’exposició de
cloenda sota el títol Pintura. 

Els quadres de l’artista mos-
tren geometries repetitives, espi-
rals, formes paral·lelepípedes, te-
ranyines obsessives. En paraules
del mateix Martorano, es tracta
d’una manera de reproduir «un

llenguatge que hi ha en les cèl·lu-
les del animals i de les plantes, i
que també es troba repetit en els
sistemes solars». 

En el pensament de Martorano,
microcosmos i macrocosmos es-
tan relacionats: «Tot té a veure
amb tot, i tot està compost de les
mateixes estructures».

L’artista vol treure creativament
del seu interior tot allò que l’ésser
humà no entén, apuntant-se a
l’històric procés d’indagar en les
eternes preguntes: qui som?, d’on
venim? «Potser no trobaré la res-

posta, però estic creant un mapa
per algun dia arribar-hi». I ho fa
amb una plàstica d’estètica radi-
calment contemporània que, tot i
no semblar-ho, es basa en la tèc-
nica convencional de la pintura a
l’oli, encara que treballada amb
elements menys usuals que els
pinzells, com són les espàtules, pa-
letes i rasquetes. «Busco l’essèn-
cia», assegura. 

Preguntat pel seu seu objectiu,
pel que el motiva a agafar una
tela en blanc, respon: «Si un sol
centímetre quadrat de la meva

pintura pogués commoure algú,
em donaria per satisfet». 

A la novel·la El mapa i el terri-
tori, Michel Houellebecq descriu
un artista que es fa d’or per l’alta co-
tització dels seus quadres. «Jo es-
timo l’art, però necessito diversi-
Kcar. Si a mi em passés això mateix
no deixaria la feina a la botiga»,
confessa Martorano, que té obra
repartida en col·leccions particu-
lars del centre d’Europa i també
està representat al Museu d’Art
de Girona i als fons de la Diputa-
ció i l’Ajuntament de Girona. 

Algunes de les ciutats que han
mostrat la seva obra són: Niça,
París, Ustka, Boston, Portland, Be-
siers, Palma o Barcelona.

Qui a la seva primera exposició
l’any  a les sales Fidel Aguilar
de Girona va fer d’entrada una
declaració d’intencions amb un
llenguatge informal i abstracte, té
avui com a marxant el galerista in-
ternacional Michael Dunev. 

Pintura es podrà veure Kns al 
de febrer. A l’acte inaugural hi va
participar el vicepresident de la Di-
putació, Xavier Soy. 
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«Si un centímetre quadrat d’una pintura
meva commou em donaré per satisfet»

Jordi Martorano mostra a la Casa de Cultura de Girona una quarantena de grans teles inèdites en l’exposició «Pintura»�

Jordi Martorano, davant una de les seves teles de gran format que indaguen sobre l’origen de la vida. 

ANIOL RESCLOSA

Arriba a Girona l’espectacle de
música simfònica amb Queen

L’Auditori de Girona acollirà avui
dijous (.) l’espectacle que fu-
siona una orquestra simfònica
amb les impactants melodies del
grup de rock Queen, la cèlebre
banda anglesa.

La One World Symphonic  Or -
chestra amb la Rock Band són els
intèrprets d’aquesta única actua-
ció a Girona per veure un espec-
tacle que ha fet cinc gires conse-

cutives amb gran èxit de públic a
les principals capitals. Les prodi-
gioses veus de Tommy Heart, Mic-
hele McCain, Patrik Lundström i
Graciela Armendariz prometen
commoure els Kdels de la banda
del malaguanyat Freddy Mercury.

Tommy Heart lidera bandes
com Fair Werning i Soul Doctor,
mentre que Michele McCain ha
compartit escenari amb llegen-
des com BB King o James Brown.
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DEU ESTUDIANTS D’HISTÒRIA

DE L’ART DE LA UDG han
comissariat l’exposició antològica de
l’artista gironí Enric Ansesa al Centre
Cultural La Mercè. L'exposició
Diàlegs: Tres aproximacions a l'obra
d'Enric Ansesa, que s'inaugurarà avui
(19.30) és un projecte tutoritzat per
la professora Lluïsa Faxedas, que
mostra unes 70 peces produïdes els
últims quaranta anys.

�

Enric Ansesa
inaugura una
antològica

DdG
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L’Escola Municipal d’Hu-
manitats presenta avui a
les 21 h A pas de Carles Ri-
ba. Per què tremoles?, a
l’auditori del Centre Cul-
tural La Mercè. L’escriptor
Esteve Miralles ha fet una
selecció de poemes que
s’allunya del vessant hu-

manístic i clàssic més co-
negut de l’autor. “Ens
atansarà a una de les al-
tres veus subtils del poeta,
la dels tremolors sensuals,
la del poeta del desig”, afir-
ma.
La proposta escènica

inclourà la interpretació
de l’actriu i escriptora Àn-
gels Bassas, la creació
plàstica de Joan Vilajoana

i la interpretació musical
d’Andreu Vilar.

Rimbaud i Pessarodona
Aquesta edició del cicle,
nascut el 2003, està coor-
dinat per Enric Canada i
Sílvia Escuder, que han
volgut perseguir l’objectiu
de cada any: acostar l’uni-
vers poètic al públic mit-
jançant altres disciplines

artístiques.
Els pròxims especta-

cles tindran lloc els dijous
5 de març i 16 d’abril, i gi-
raran al voltant de l’obra
d’Arthur Rimbaud i Marta
Pessarrodona, respectiva-
ment. L’entrada costa set
euros i es pot adquirir a la
pàgina web del Teatre Mu-
nicipal: www.girona.cat/
teatremunicipal. n

L’obra de Carles Riba inaugura el
cicle ‘A pas de poetes’ del 2015
Irene Coll
GIRONA

L’actriu Àngels Bassas en una intervenció en el Dia Mundial
del Teatre de l’any passat n FRANCESCH, PERE / ACN

Formes enigmàtiques, pe-
rò tan orgàniques que
semblen prendre vida
quan les mires, predomi-
nen les obres de gran for-
mat realitzades sobre tela
o paper de Jordi Martoran-
no. Si a més es realcen a
través d’una il·luminació
adequadament intimista
com la que se li han donat

a l’exposició que des d’ahir
i fins al 28 de febrer es pot
veure a la Casa de Cultura
de Girona, l’espectador
només ha de fer que dei-
xar-se emportar per un
viatge al·lucinant a través
de la matèria pictòrica i
abstracta.
Es tracta de Pintura,

l’exposició que la Diputa-
ció de Girona, en col·labo-
ració amb l’equipament de
la Generalitat, ha organit-

zat com a celebració de
cloenda de la mostra itine-
rant Formes en corres-
pondència de Martoran-
no, que s’ha exposat amb
un gran èxit de crítica i pú-
blic durant més de dos
anys per diferents munici-
pis de les comarques giro-
nines. Un colofó, sens dub-
te excepcional i merescut,
que s’ha conformat a par-
tir d’una quarantena de
peces amb les quals l’artis-

ta gironí ha estat treba-
llant durant la itinerància.
Són, doncs, obres resul-

tat d’un procés que es re-
munta directament amb
la gènesi del projecte de
Martoranno –Formes en
correspondència, amb
què va guanyar la novena
convocatòria d’Exposi-
cions Viatgeres–, on hi
conflueixen dos tipus
d’experiències: la relacio-
nal, vinculada directa-
ment amb la mostra itine-
rant de l’artista, i la viven-
cial, aquella que des d’un
principi li ha servit de font
d’inspiració i que acaba
abraçant un mateix con-

cepte –“formes intrínse-
ques”, en paraules del ma-
teix Martoranno– com és
l’estreta i tan peculiar rela-
ció de l’home amb el cos-
mos.

Dels enigmes al cosmos
L’exposició es divideix en
tres grans blocs. Un pri-
mer, titulat Epifania, on
el pintor treballa el con-
cepte de l’enigma i plante-
ja a l’espectador l’exercici
de descobrir sentits ama-
gats. En un segon, Em-
premtes, s’hi apleguen
obres que remeten als nos-
tres orígens i es poden per-
cebre traces que els temps
ha anat deixant. Final-
ment, un grup de peces
que sota el títol d’Estruc-
tures s’han concebut com
a reflexió sobre la pròpia
concepció de l’individu i la
relació intrínseca d’aquest
envers l’inabastabilitat del
cosmos. n

a ‘Pintura’ es una exposició conformada per una quarantena de peces de gran format, realitzades
per l’artista gironí al llarg dels darrers dos anys a L’exposició es pot veure fins al 28 de febrer

Martoranno omple de formes
abstractes la Casa de Cultura

Jordi Camps i Linnell
GIRONA

Jordi Martoranno, ahir, davant d’una de les seves obres exposades a la Casa de Cultura de Girona n JOAN SABATER

Hereu dels pintors catalans
capdavanters en l’abstracció
matèrica, Jordi Martoranno
descriu l’art de pintar com
una de les “accions instru-
mentals més instintives de
l’home que connecta de ma-
nera més immediata la reali-
tat amb la consciència, on tot
sovint es fa ús de la intuïció

més tautològica que impulsa
d’una manera obstinada a ex-
pressar formes plenament
relacionades amb el que ens
sosté, ens defineix i al mateix
temps ens connecta; formes
que amaguen els enigmes
dels nostres orígens i que ens
parlen de realitats que hem
oblidat”.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Quan pintar remet als orígens

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

La xifra

3
àmbits o blocs estructuren

la mostra, que agrupa unes

40 obres: ‘Epifania’, ‘Em-

premtes’ i ‘Estructures’.
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EXPOSICIONS GIRONA
“PINTURA” DE JORDI MARTORANNO ARRIBA A LA CASA DE
CULTURA
bonart

Del 4 al 28 de febrer la Casa de Cultura exposarà Pintura de Jordi Martoranno. El 4 de febrer, a les 11.30 h,

tindrà lloc a la sala d’exposicions de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona la presentació de l’exposició

“Pintura”, de l’artista Jordi Martoranno. L’acte anirà a càrrec del vicepresident de la Diputació de Girona i

president de la Comissió de Cooperació Local, Cultural i d’Acció Social, Xavier Soy; Lluís Freixas, director

accidental de la Casa de Cultura, i Jordi Martoranno, l’artista.  “Pintura” és el nom de l’exposició que la Diputació

de Girona, en col·laboració amb la Casa de Cultura, ha organitzat amb motiu de la cloenda de la itinerància de

l’expòsició “Formes en correspondència”, de Jordi Martoranno. La mostra, que va ser la guanyadora de la novena

convocatòria d’Exposicions Viatgeres, s’ha exposat durant més de dos anys a diferents municipis de les

comarques de Girona, i ara es clou amb un colofó excepcional: la presentació a la Casa de Cultura dels darrers

treballs de l’artista.
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Jordi Martoranno, l’explorador
incansable

Els aficionats a l’art 100% gironí estan de sort. Aquest dimecres, 4

de febrer, s’ha inaugurat l’exposició Pintura, de Jordi Martoranno,

amb motiu de la cloenda de la itinerància Formes en

correspondència, que s’ha exposat durant més de dos anys per les

comarques gironines
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Els aficionats a l’art 100% gironí estan de sort. Aquest dimecres, 4 de febrer, s’ha inaugurat

l’exposició Pintura, de Jordi Martoranno, amb motiu de la cloenda de la itinerància Formes en

correspondència, que s’ha exposat durant més de dos anys per les comarques gironines. Pintura es

compon d’una quarantena de peces amb les quals l’artista ha estat treballant al llarg de tot el temps

que ha durat la itinerància. La mostra es podrà veure fins al 28 de febrer a la Casa de Cultura de

Girona.
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Etiquetes:

Casa de Cultura de Girona | Jordi Martoranno | Magdala Perpinyà

Jordi Martoranno és un explorador incansable de nous plantejaments artístics, i està

contínuament connectat amb l’individu i amb tot allò que l’envolta. De la mostra Exposicions

Viatgeres, l’artista n’ha extret unes vivències que han transformat el caràcter estètic i conceptual de

la seva obra. Pintura és, doncs, el resultat d’un procés en què es manifesta la transformació del

treball de Martoranno tant per mitjà dels espais expositius on s’ubica com de la voluntat i la

sensibilitat pròpies de l’artista. Una mostra amb obres que han contribuït a reconstruir un discurs

amb diferents tipus de llenguatges formals.

El mateix Jordi Martoranno explica, en el catàleg que s’ha editat per a la mostra, que per ell “pintar

és una de les accions instrumentals més instintives de l’home, que permet connectar, de la manera

més immediata, la realitat amb la consciència”, com també permet expressar “formes plenament

relacionades amb el que ens sosté, ens defineix i, al mateix temps, ens connecta”. A Pintura

conflueixen dos tipus d’experiències: la relacional, vinculada directament amb l’exposició itinerant

de Martoranno, i la vivencial; aquella que des d’un principi li ha servit de font d’inspiració i que

acaba abraçant un mateix concepte, com és l’estreta i tan peculiar relació de l’home amb el cosmos.

Magdala Perpinyà, comissària de l’exposició, considera que la pintura de Martoranno  “té en

compte una concepció universal del món que veu en el macrocosmos i en el microcosmos una unitat

dinàmica que alhora es diversifica en múltiples correspondències i genera una xarxa de fenòmens

comunicats tots entre si”. Una exposició, doncs, per veure una vegada i una altra, ja que, com diu

Perpinyà, “la pintura de Jordi Martoranno no s’ofereix ni es lliura a l’espectador a primer cop d’ull”.

10 Barcelona es torna a il·luminar per celebrar

Santa Eulàlia

Inicia sessió

Activitat recent

Inicia sessió a Facebook per veure
què fan les teves amistats.

Teatre català – L’apuntador | Núvol
18 persones ho recomanen.

Mon pare i ma mare | Núvol
5 persones ho recomanen.

Anatomia del poder | Núvol
8 persones ho recomanen.

La foto nostra de cada dia | Núvol
16 persones ho recomanen.

Estimem Shakespeare. Paraules, paraules,
paraules… | Núvol
25 persones ho recomanen

Jordi Martoranno | Foto: Diputació de Girona.—
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�ART

COL·LECTIVA
Art en Brut, Girona. Carrer

Cort Reial, 3.  H Permanent.

Inauguració divendres 17 d’oc-

tubre a les 20h.

�

El full de ruta d’Art en Brut Ga-

llery-Shop és, segons els seus

responsables, el d’explotar des

de diferents perspectives el ter-

reny de l’art. La idea és crear el

focus d’atenció en les exposi-

cions col·lectives, i en aquest

sentit poder gaudir també d’obra

de col·leccions particulars. Oferir

un ampli ventall d’opcions co-

mercials com el lloguer de l’espai

per exposar, l’organització de

subhastes, i la taxació i catalo-

gació d’obra pictórica. Art en

Brut ocupa un establiment ben

conegut per molts gironins ja

que va ser pensat i creat el

1971 per l’excepcional i polifa-

cètic artista banyolí Lluís Güell

(1945-2005)   | E. CAMPS

COL·LECTIVA
Galeria d’art l’Arcada, Bla-

nes. Passeig de Dintre, 11  H

Del 23 de gener al 19 de fe-

brer. Diari de 17,30 a 20,30h.

Dissabtes d’11 a 13h. i de17,30 a

20,30h.  Festius tancat. 

�

«Comencem un any nou amb

una proposta singular apta per a

tots els públics», expliquen amb

orgull indissimulat els responsa-

bles d'aquesta històrica galeria

d'art de Blanes. «Els partici-

pants s’ho valen –insisteixen–: la

indiferència no es possible quan

parlem de Saura, Tapies, Valdés,

Picasso, Warhol, Miró i Palazue-

lo». Sigui com sigui, el cèntric

espai obre les seves portes i es

vesteix de gala per rebre una

col·lecció «de Primeres Firmes»

amb originals, gravats, serigra-

fies i guaixos que serviran per

donar la benvinguda al 2015. |

E. CAMPS

XAVIER ESCRIBÀ
Museu de l’Empordà, Fi-

gueres. Rambla, 2.  H Del 12

de desembre al 15 de febrer.

De dimarts a dissabte d’11 a

19h. Festius d’11 a 14h. 

�

Enfront de cada nova propos-

ta de Jordi Gispert (Salt, 1949),

hom ha de destacar  la fidelitat

mantinguda per l’artista de Salt

a una concepció de la pintura

enemiga dels exabruptes i no-

més tangencialment abstracta:

allò que realment compta és la

transmissió d’una experiència

perceptiva original dirigida a

l’entorn natural però que, grà-

cies a l’activitat de l’artista, ens

retrona convertida en matèria

pictòrica i gestualitat precisa i

calculada. Una exposició ben-

vinguda en la mesura que ser-

veix per vindicar un dels artis-

tes més coherents i, malgrat tot,

poc visibles. | E. CAMPS

Quan Xavier Escribà (París,

1969) va decidir presentar la

seva candidatura a la Beca de

Primavera 2012 que, des de fa

setze anys, l’Ajuntament de l’Es-

cala convoca amb lloable pun-

tualitat, amb prou feines podia

intuir la transcendència que

acabaria tenint la seva estada a

la singular Casa Forestal. En

aquest sentit, l’exposició que es

pot veure al Museu Empordà de

Figueres suposa un intent de

fer visibles no només les obres

resultants de la seva estada a

Sant Martí d’Empúries sinó tot

els elements d’un procés de tre-

ball.   | E. CAMPS

JORDI GISPERT
Llotja del Tint, Banyoles.

Carrer de Sant Pere, 10-14.  H

Fins el 22 de febrer. Diven-

dres de 18 a 21h. Dissabtes

d’11 a 14h i de 17 a 21h. Diu-

menges d’11 a 14h. 

�

Entre la prudència o l’abúlia

que impedeix a molts artistes

posar títols a les seves obres i

el què fa Francesc Espigolé hi

ha tot un món de possibilitats. I

és que el ripollès, quan s’ho pro-

posa, més que no pas títols el

que inventa són històries: «Mu-

jer en Carmona / Ausente de

Sevilla / Lauren Bacall / Les me-

ravelles de la Margarita i Tutti

Frutti / a la Pl. El Salvador».

Poca broma. De fet, la mostra

que acull Les Bernardes arriba

deu anys després d’una altra

perla anomenada «Un pària en-

mig de la pintura amb toros mu-

tants i transsexuals» que va

ocupar, amb la seva insospitada

contundència cromàtica, les an-

tigues Sales Municipals d’Expo-

sicions de Girona. En aquest

sentit, una de les gràcies de l’in-

vent és la recuperació que s’ha

fet del vídeo que va servir per

documentar el seguici bàquic

que el mateix Espigolé va capi-

tanejar, en perfecta processó,

entre La Mercè i l’espai exposi-

tiu de la Rambla (vídeo, per cert,

realitzat per Manel Bayo i amb

música de Montsalvatge). Més

enllà de toros mutants i bacants

èbries de pintura, el que resta

és la prodigiosa mirada d’un ar-

tista que s’ha mantingut fidel a

una forma d’expressió plàstica

que es desplega en el temps i

en l’espai.

En darrera instància, el més im-

portant torna a ser disposar

d’un espai on la pintura de qua-

litat pugui seguir reivindicant-

se com a llenguatge totalment

vàlid des d’uns perspectiva es-

tètica contemporània. | E. CAMPS

ESPIGOLÉ
Casa de Cultura Les Ber-

nardes, Salt. Carrer Major, 172.

H Fins el 27 de febrer. De di-

lluns a divendres de 10 a 13h i

de 16 a 22h. 

�

E. CAMPS

MARTORANNO
Casa de Cultura de Girona. Plaça de l’Hos-

pital. 6  H Del 4 al 28 de febrer. De dimarts a

divendres de 13 a 21h. Tel: 972 202 013

Més informació a www.casadecultura.org

Fa un parell de setmanes un tribunal
d’Anvers va condemnar al controvertit ar-
tista belga Luc Tuymans per haver plagiat
una fotograFa de Katrijn van Giel en la re-
alització d’una peça titulada A Belgian po-
litician. Deixant de banda qüestions refe-
rents a la propietat intel·lectual i altres
controvèrsies tan o més banals, el més
destacable del cas és que certiFcava la su-
peditació d’una part important de la pintura
contemporània als múltiples «relats ex-
terns» que cada societat i moment històric
s’encarreguen de bastir. Es tractaria, a grans
trets, d’assumir que a la pintura li pertoca un
paper subsidiari en relació a l’ordre del dis-
curs o, com a molt, que la seva funció és
il·lustrativa (per més que sovint és vulgui dis-
simular aquesta realitat amb etiquetes com
«apropiacionisme» o «subversió»). 

Això que avui pot passar relativament des-
apercebut, va ser molt evident Fns que les
avantguardes van fer possible allò que Fer-
nando Inciarte va anomenar «la resurrec-
ció del cos transFgurat de l’art». Seguint a
Groys, escrivia l’especialista en metafísica:
«En el decurs d’aquesta transFguració l’art
va deixar de reGectir fets aliens a ell mateix
per convertir-se per primera vegada en el
subjecte de la seva pròpia història: una sin-
gular narrativa, però aquesta vegada de cap
mena de Jo. Tot plegat implicava que l’au-
torreferencialitat del nou art no quedava res-
tringida a obres d’art particulars sinó que es
va estendre a tot el cos de l’art [...] Un art que
és subjecte ell mateix del patiment; un art
que, enlloc de representar-lo simplement,
és ell mateix el que pateix». Per això l’en-
certava el tribunal d’Anvers condemnant a
Tuymans: la seva pintura ho manlleva tot a
la fotograFa de van Giel, començant per l’a-
dopció d’un determinat tema o punt de vis-
ta i acabant per la manera com es pretenia
inscriure la imatge resultant en un sistema
de mercat àvid de novetats i, per contra, ter-
riblement orfe d’alternatives visuals.

Al cap i a la F, i més enllà de l’excusa que ens
regala Tuymans, el problema és gairebé tan
antic com la pintura mateixa: hom parla de
la representació pictòrica pressuposant
una capacitat especíFcament humana que
és la de «veure-hi»; si tinc al davant un qua-
dre amb un rostre pintat, aleshores «veig»
el rostre i, al mateix temps, també puc
«veure» la superfície plana que la repre-
sentació pictòrica aplaça o, potser millor, uti-
litza per als seus Fns. Es tracta d’un tipus
d’experiència de la «duplicitat» que ha es-
tat caracteritzada per teòrics de la pintura
tan aFnats com Richard Wolheim: allò re-
alment important és que el fet de «veure-hi»
és lògicament i històricament anterior a la
representació, sigui del tipus que sigui. Lò-
gicament anterior, en la mesura que tots po-
dem veure coses que no són representació
de res a banda d’elles mateixes (un núvol,
una ombra o una taca d’humitat a la paret);
i històricament anterior, en la mesura que
els nostres ancestres primer van haver d’a-
prendre a mirar per després, només després,
fer les representacions d’animals a les pa-
rets de les seves cavernes. 

�

EUDALD CAMPS

CASA DE CULTURA DE GIRONA  �JORDI MARTORANNO (GIRONA, 1965) CONCLOU EL SEU PERIPLE
AMB UNA MOSTRA QUE SUPOSA UNA PODEROSA REIVINDICACIÓ DE LA PINTURA. UNA TRENTENA DE
TREBALLS S’HAURAN POGUT VEURE AL LLARG DE DOS ANYS A DIFERENTS LOCALITATS DE GIRONA.

La pintura que pateix
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El Museu Memorial de l’Exili

(MUME) presenta una exposició

inèdita que permet copsar de

manera precisa i directa la reali-

tat dels camps de concentració

de la plana rossellonesa, recin-

tes que es van erigir el 1939

amb la finalitat de fer front al

flux de refugiats republicans ca-

talans i espanyols que fugien

de l’avanç de les tropes fran-

quistes. A l’exposició es mos-

tren prop d’un centenar de di-

buixos i esbossos  que Josep

Narro (Barcelona, 1902 – Guada-

lajara/Mèxic, 1994)  va realitzar

en el decurs del seu interna-

ment.  | E. CAMPS

JOSEP NARRO
Museu Memorial de l’Exili,

La Jonquera. Carrer Major, 43-

47.   H Fins el 5 d’abril. De di-

marts a dissabte de 10 a 18h.

Diumenges i festius de 10 a

14h. Dilluns tancat.

�

L'embrió de tot plegat cal cer-

car-lo en l'Associació Fang: ins-

tal·lats des de fa anys al barri de

Sant Narcís, van decidir conver-

tir el local buit de l'antiga fleca

en «La Volta», un establiment

(de fet, en són dos) que acull di-

verses propostes vinculades a

la creació artística i artesanal

amb format de galeria, botiga i

tallers oberts al públic. El projec-

te, en tot cas, sorgeix de la Pla-

taforma Llançadora-Sant Narcís,

una de les branques del Bòlit

Emprèn, el servei de suport a

les indústries creatives del Cen-

tre d’Art. | E. CAMPS

PERMANENT
La Volta, Girona. Plaça de

l’Assumpció, 22 i 25.  H A par-

tir del 12 de desembre. De di-

marts a dissabte de 10,30 a

13h i de 16 a 19h. Festius tan-

cat

�

Manté plena vigència el que

va escriure Jaume Subirana a la

Revista d’Igualada: «per diver-

ses raons, un pot tenir la im-

pressió que Narcís Comadira (Gi-

rona, 1942)  en venir al món es

va equivocar de lloc i, sobretot,

de segle: pintor i poeta i drama-

turg […], pinta objectes amb l'à-

nima suspesa d'un Morandi, ver-

seja amb l'oïda i la destresa d'un

trobador occità». Polifacètic

però, per sobre de tot, poeta i

pintor. L’exposició que es pot

veure a la Fundació Vila Casasa

ens mostra el Comadira més ar-

càdic i ho fa, a més, rastrejant

les empremptes que ens ha lle-

gat al llarg del temps.  | E. CAMPS

NARCÍS COMADIRA
Espai VolART, Barcelona.

Carrer Ausiàs March, 22.  H

Fins el 26 d’abril.   De dimarts

a divendres de 17 a 20,30h.

Dissabtes d’11 a 14h. i de 17 a

20,30h. Festius tancat.

�

Ombres fractals de tramunta-
na, expliquen els responsables

de la mostra que acull l’Hotel

Bon Retorn de Figueres, conti-

nua explorant els motius de la

natura fractal que han marcat

profundament la producció de

Josep Ministral els darrers

temps, «aquell conegut estil

de quadres  generalment colo-

ristes que des de la distància

poden semblar fotos satèl·lit

abstractes  d’un paisatge verge

però que al mirar-los de prop

ens descobreixen moltes de les

habituals formes de la natura

minimalista que apareixen  intri-

cades en una mena de mantra

visual».  | E. CAMPS

JOSEP MINISTRAL
Hotel Bon Retorn, Figue-

res. Carretera de Barcelona, 36.

H Del 21 de novembre al 8

de febrer. Horaris: www.bonre-

tornhotelfigueres.com

�

Molt proper a l’estètica deca-

dentista pròpia del tombant de

segle XIX, Modest Urgell (1839-

1919) va mostrar predilecció

per les hores incertes del dia i

per construccions de forta càr-

rega simbòlica com ara els ce-

mentiris. En aquest sentit, l’ex-

posició que es pot veure al Mu-

seu d'Art de Girona suposa un

meritori esforç per treure a la

llum una divuitena d’obres pro-

vinents del Fons d’Art de la Di-

putació de Girona i del Bisbat

que, com era d’esperar, pertany-

en al millor Urgell i a la seva ver-

sió més maldestre i fins i tot

adotzenada. No cal dir quines

peces integren cada grup: al mi-

llor Urgell li corresponen els pai-

satges metafísics on la protago-

nista no és la terra sinó la llum i

l’atmosfera que desdibuixa to-

tes les coses; al menys interes-

sant, en canvi, li escauen la pe-

santor de les pedres i la pintura

d’encàrrec realitzada de manera

gairebé seriada que, com afir-

mava Eugeni d'Ors, «durante
tantos años surtiera de vistas
de cementerios melancólicos los
mediocres interiores de la bur-
guesía barcelonesa».  

Al final, i més enllà de contin-

gències històriques i modes his-

toriogràfiques,  és relativament

senzill entendre d’on prové la

fascinació envers Urgell: de les

profunditats abissals d’una pin-

tura capaç de capturar com cap

altra una llum molt antiga. Pot-

ser per això seria convenient

aprendre a mirar les seves obres

amb els mateixos ulls amb els

que contemplem, per exemple,

una obra de l’inabastable Mark

Rothko.    | E. CAMPS

MODEST URGELL
Museu d’Art de Girona.

Pujada de la Catedral, 12 .  H

Fins el 24 de maig. Diari de

10 a 18h. Festius de 10 a 14h.

Dilluns tancat.

�

Podem parlar de representacions pic-
tòriques sempre que algú –en princi-
pi un artista– marca una superfície
amb la intenció que l’espectador hi vegi
alguna cosa que, en realitat, no és allà
(un rostre, un paisatge...); el que dife-
rencia la representació del fet de «veu-
re-hi» és només una pauta de correc-
ció: la representació té èxit si l’espec-
tador accepta el joc i l’aplaçament
que aquesta proposa; en cas contrari,
la mirada retroba la matèria pictòrica
en un espai situat més enllà de la re-
presentació, anterior a ella mateixa

però que també en pot ser la memò-
ria alliberada. És en aquest punt on el
viatge plàstic de Jordi Martoranno re-
sulta modèlic: tota la seva obra es tro-
ba marcada per un procés d’allibera-
ment on la pintura tendeix a a4rmar-
se i, 4ns a cert punt, a convertir-se en
un metallenguatge que es troba en l’ar-
rel de la comunicació visual mateixa.  
No és estrany, en aquest sentit, que el
títol de l’exposició sigui un lacònic
«Pintures» ni que el text que l’artista uti-
litza per a presentar-les ens indiqui qui-
na és la seva distància i, a la inversa,

quina la seva proximitat: «Que aques-
tes pintures sovint es resisteixen a la in-
terpretació més literal –explica Mar-
toranno– seria una de les claus de la
pròpia natura que les de4neix. Una
pintura que, per la seva tossuderia a no
ser desvelada, podria esdevenir enig-
ma en el millor dels casos i, si fos així,
ens hauria de portar a la necessitat de
transcendir la realitat». O, parafrasejant
la fórmula d’abans: una pintura que és
subjecte ella mateixa del patiment; una
pintura que, enlloc de representar-lo,
és ella mateixa la que pateix.

Muntatge

impecable

A banda de l’e-

norme interès de

les obres exposa-

des, el muntatge

de l’exposció re-

sulta modèlic en

molts aspectes,

començant per la

il·luminació i aca-

bant per la distri-

bució dels treballs.

�

M. ARTALEJOMARTORANNO
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14 DIVENDRES, 13 DE FEBRER DEL 2015 ara comarques gironines  

Enigmes, empremtes  
i estructures per fer 
meditar l’espectador

com aquesta es mou entre la fórmu-
la més minúscula i la més majúscu-
la, representada per la immensitat 
del cosmos”, apunta l’artista gironí. 

Un món immens de possibilitats 
Hereu dels pintors catalans capda-
vanters en l’abstracció matèrica, el 
pintor gironí treballa amb formes 
que porta amb ell des de sempre. 
“Quan tenia entre deu i dotze anys 
li vaig dir al meu avi que em com-
prés un cavallet, una tela i una cap-
sa de pintures. Ja tenia molt clar 
que volia ser pintor –explica–. És 
quan vaig anar amb l’Isidre Vicens, 
amb qui se’m va obrir un món im-
mens de possibilitats. Em va des-
cobrir el que era la pintura abstrac-
ta, l’experimentació, el concepte 
de l’art... Em va donar les bases 
perquè després pogués fer el salt. 
Sempre dic que pràcticament tot el 
que sé en pintura ho dec a l’Isidre”, 
assenyala Martoranno.  

També ha rebut  influències d’al-
tres artistes, esclar, bàsicament 
dels més destacats de la pintura ca-
talana del segle XX.  “Miró, Tàpies, 
Pijoan... Tots tenen un fil conduc-
tor i considero que tinc una mica de 
tots; salvant les distàncies, natural-
ment”, comenta. L’autor de Pintu-
ra opina que les obres d’un artista 

no poden ser en qualsevol lloc. 
“Han d’exposar-se en un lloc signi-
ficatiu, en un lloc gairebé sagrat, 
perquè la persona que les contem-
pli estigui predisposada a meditar-
les; només des d’aquest punt de vis-
ta li podran revelar coses, les 
obres”. Segons ell, “una obra d’art, 
primer de tot, ha de transformar 
l’artista mateix; i després, si cal, la 
persona que la contempla”. 

Jordi Martoranno és metòdic i 
treballador. “Gairebé cada dia ne-
cessito entrar a l’estudi; encara que 
no faci res, es tracta de contemplar 
les obres i mantenir la pulsió. Inten-
to que cada obra m’obri portes cap a 
una altra obra”. Abans de pintar un 
quadre sempre li agrada fer molts 
dibuixos: “Potser en puc fer setan-

Jordi Martoranno durant la presentació de Pintura, una exposició que es compon d’una 
quarantena de peces i que es podrà visitar fins al dia 28 a la Casa de Cultura. MARTÍ ARTALEJO

ta per a una sola peça; generalment 
l’he de repetir dues, tres vegades, 
quatre, i potser acabo descobrint 
que he fracassat. Abans em preocu-
pava molt, ara ja no. Aquella peça 
l’havia de pintar. I després en faré 
una altra fins que potser diré: 
aquest és el quadre que m’interessa, 
aquesta és l’obra que em diu coses”. 
       Amant d’explorar nous planteja-
ments, no suporta que l’etiquetin. 
“M’agraden la figuració, l’abstrac-
ció, la matèria... M’agrada tot i pot-
ser no m’agrada que se m’acoti en 
un tipus d’obra molt determinada”, 
admet. En qualsevol cas, afirma que 
la pintura li serveix per viure. “No 
podria viure sense pintar. Més que 
viure de la pintura, el que s’ha de fer 
és viure per pintar”, afegeix.e

Jordi Martoranno mostra les seves últimes 
creacions a la Casa de Cultura de Girona

EXPOSICIONS VIATGERES

És un dels pintors catalans més pro-
funds i meditabunds, però alhora és 
ben capaç de titular la seva última 
exposició amb un mot aparentment 
tan poc precís com Pintura. La mos-
tra, que es pot visitar fins al dia 28 
a la Casa de Cultura, es compon 
d’una quarantena de peces (la majo-
ria de gran format, amb oli sobre te-
la o paper) realitzades per Jordi 
Martoranno durant els més de dos 
anys que ha durat la itinerància de 
Formes en correspondència, amb 
què va guanyar la novena convoca-
tòria del cicle Exposicions viatgeres 
de la Diputació de Girona. 

Sentits, orígens i reflexió 
L’exposició es divideix en tres grans 
blocs. En el primer, Epifania, Mar-
toranno ha treballat amb el concep-
te de l’enigma i planteja a l’especta-
dor l’exercici de descobrir sentits 
amagats. En un segon apartat, Em-
premtes, hi apareixen peces que ens 
remeten als nostres orígens. I, final-
ment, el grup de peces que s’englo-
ben dins el terme Estructures es de-
diquen a reflexionar “sobre la com-
posició pròpia de l’individu i sobre 

GIRONA
JOSEP PASTELLS

Obra en trànsit: Francesc Torres Monsó
de la Guerra Civil. Monsó, com els 
contemporanis de Dau al Set, inves-
tigava la dificultat de ser un artista 
decidit a explicar el seu món interi-
or i a projectar un pensament crític 
respecte a la societat mitjançant for-
mes i composicions inhabituals. So-
vint el pas del temps desmunta 
obres que han estat capitals per fer 
avançar el tremp artístic. De vegades 
allò que en un moment és trencador 
anys després i fora de context perd la 
càrrega transgressora. No és el cas 
de Monsó. Com en tot artista inqui-
et, la seva obra acompanya l’ànsia 
d’obtenir una mirada per explicar el 
temps que viu.  

L’escultor evolucionava lliure i la 
seva llibertat anava amb l’atrevi-
ment i l’aventura d’endinsar-se a 
cada pas en noves i agosarades ma-
neres de treballar –sense copiar es-
tils sinó estant atent a tots–. S’ha 
convertit un clàssic modern. L’obra 
pública de Monsó és interessant 
perquè conté una mirada neta i gens 
abarrocada –original–, hi desco-
brim la recerca d’un món essencial 
–suggerir moltes coses amb pocs 

Torres Monsó 
en una imatge 
feta al seu 
taller. ACN 
 

 

entre aquestes qüestions només el 
dominen els genis.  

Hi ha escultures que contenen el 
ferment d’una moderna intempora-
litat, que superen la tendència d’una 
època per esdevenir una sorpresa 
que cada generació analitza amb di-
ferents ulls. Recomano el llibre Tor-
res Monsó. El dret a mirar , amb tex-
tos de Lluís Muntada i fotografies 
de Josep M. Oliveras, en què l’escul-
tor es despulla amb humor, escepti-
cisme i gran seriositat. Un llibre que 
mostra sense embuts un home que 
tot i ser callat i discret és vital, des-
inhibit i definitivament interessant. 
Els silencis conviden a descobrir-lo, 
a investigar els orígens del seu món 
creatiu, a saber alguna cosa de les 
èpoques de crisi i, sobretot, a conèi-
xer la raó que l’impulsava a continu-
ar. L’empremta de la incontestable 
bellesa instal·lada als carrers en la 
ciutat que estimava és un llegat que 
parla de la categoria de l’escultor. 
Per sort, als carrers de Girona els vi-
anants desperts i els adormits hi 
passegem tranquils gràcies al redós 
de l’aclucada d’ull del mestre.e

CRÒNIQUES DE L’UNDERGROUND

elements–. Revisitant-la, trobem 
un ventall fascinador d’idees que re-
meten a un munt de materials: la 
pedra, la fusta, la ceràmica, el poli-
èster i el ferro –la selvatgia ferrugi-
nosa–. En algunes escultures de pe-
dra Monsó presenta d’una manera 
precisa la senzillesa de formes i 
l’abstracta corrosió del temps. El 
pas del temps expressat com a obra 
d’art. És una obra que també des-
prèn sornegueria. Només els artis-
tes amb talent saben oferir seriosi-
tat amb esclats irònics. L’equilibri 

Opinió

L
a mort de l’escultor Fran-
cesc Torres Monsó (Giro-
na, 1922-2015) ens situa 
enfront d’un mirall. Un 
gel que reflecteix un segle 

d’art i les convulsions que somouen 
l’ànima humana. En bona mesura 
als carrers de Girona es pot seguir 
l’evolució creativa de Monsó. Artis-
ta polièdric. Una sola obra impres-
siona, el conjunt inquieta perquè és 
un àlbum obert que relata bona part 
de la ciutat –obra en trànsit–. Es diu 
que era de poques paraules i que li 
agradava més observar que xerrar.  

Formava part d’uns autors que 
eren joves en la postguerra, que es-
taven atents als mestres; volien viu-
re de prop l’evolució de l’art arreu 
del món –el món bullia d’idees–. 
Gent que va introduir l’avantguarda 
en una societat sotmesa als prejudi-
cis nacionalcatòlics dels vencedors 

GIRONA
JORDI ARBONÈS (NIF)

Orígens  
“Quasi tot el 
que sé en 
pintura ho 
dec a l’Isidre 
Vicens”, diu 
Martoranno
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El Museu Memorial de l’Exili

(MUME) presenta una exposició

inèdita que permet copsar de

manera precisa i directa la reali-

tat dels camps de concentració

de la plana rossellonesa, recin-

tes que es van erigir el 1939

amb la finalitat de fer front al

flux de refugiats republicans ca-

talans i espanyols que fugien

de l’avanç de les tropes fran-

quistes. A l’exposició es mos-

tren prop d’un centenar de di-

buixos i esbossos  que Josep

Narro (Barcelona, 1902 – Guada-

lajara/Mèxic, 1994)  va realitzar

en el decurs del seu interna-

ment.  | E. CAMPS

JOSEP NARRO
Museu Memorial de l’Exili,

La Jonquera. Carrer Major, 43-

47.   H Fins el 5 d’abril. De di-

marts a dissabte de 10 a 18h.

Diumenges i festius de 10 a

14h. Dilluns tancat.

�

L'embrió de tot plegat cal cer-

car-lo en l'Associació Fang: ins-

tal·lats des de fa anys al barri de

Sant Narcís, van decidir conver-

tir el local buit de l'antiga fleca

en «La Volta», un establiment

(de fet, en són dos) que acull di-

verses propostes vinculades a

la creació artística i artesanal

amb format de galeria, botiga i

tallers oberts al públic. El projec-

te, en tot cas, sorgeix de la Pla-

taforma Llançadora-Sant Narcís,

una de les branques del Bòlit

Emprèn, el servei de suport a

les indústries creatives del Cen-

tre d’Art. | E. CAMPS

PERMANENT
La Volta, Girona. Plaça de

l’Assumpció, 22 i 25.  H A par-

tir del 12 de desembre. De di-

marts a dissabte de 10,30 a

13h i de 16 a 19h. Festius tan-

cat

�

Manté plena vigència el que

va escriure Jaume Subirana a la

Revista d’Igualada: «per diver-

ses raons, un pot tenir la im-

pressió que Narcís Comadira (Gi-

rona, 1942)  en venir al món es

va equivocar de lloc i, sobretot,

de segle: pintor i poeta i drama-

turg […], pinta objectes amb l'à-

nima suspesa d'un Morandi, ver-

seja amb l'oïda i la destresa d'un

trobador occità». Polifacètic

però, per sobre de tot, poeta i

pintor. L’exposició que es pot

veure a la Fundació Vila Casasa

ens mostra el Comadira més ar-

càdic i ho fa, a més, rastrejant

les empremptes que ens ha lle-

gat al llarg del temps.  | E. CAMPS

NARCÍS COMADIRA
Espai VolART, Barcelona.

Carrer Ausiàs March, 22.  H

Fins el 26 d’abril.   De dimarts

a divendres de 17 a 20,30h.

Dissabtes d’11 a 14h. i de 17 a

20,30h. Festius tancat.

�

No és estrany que el títol de

l’exposició sigui un lacònic «Pin-

tures» ni que el text que l’artis-

ta utilitza per a presentar-les

ens indiqui quina és la seva dis-

tància i, a la inversa, quina la

seva proximitat: «Que aquestes

pintures sovint es resisteixen a

la interpretació més literal —ex-

plica Martoranno— seria una de

les claus de la pròpia natura que

les defineix. Una pintura que,

per la seva tossuderia a no ser

desvelada, podria esdevenir en-

igma en el millor dels casos i, si

fos així, ens hauria de portar a

la necessitat de transcendir la

realitat».  La mostra forma part

del cicle «Exposicions Viatge-

res» organitzat per la Diputació

de Girona. | E. CAMPS

MARTORANNO
Casa de Cultura de Girona.

Plaça de l’Hospital. 6  HDel 4

al 28 de febrer. De dimarts a

divendres de 13 a 21h. 

�

Molt proper a l’estètica deca-

dentista pròpia del tombant de

segle XIX, Modest Urgell (1839-

1919) va mostrar predilecció

per les hores incertes del dia i

per construccions de forta càr-

rega simbòlica com ara els ce-

mentiris. En aquest sentit, l’ex-

posició que es pot veure al Mu-

seu d'Art de Girona suposa un

meritori esforç per treure a la

llum una divuitena d’obres pro-

vinents del Fons d’Art de la Di-

putació de Girona i del Bisbat

que, com era d’esperar, pertany-

en al millor Urgell i a la seva ver-

sió més maldestre i fins i tot

adotzenada. No cal dir quines

peces integren cada grup: al mi-

llor Urgell li corresponen els pai-

satges metafísics on la protago-

nista no és la terra sinó la llum i

l’atmosfera que desdibuixa to-

tes les coses; al menys interes-

sant, en canvi, li escauen la pe-

santor de les pedres i la pintura

d’encàrrec realitzada de manera

gairebé seriada que, com afir-

mava Eugeni d'Ors, «durante
tantos años surtiera de vistas
de cementerios melancólicos los
mediocres interiores de la bur-
guesía barcelonesa».  

Al final, i més enllà de contin-

gències històriques i modes his-

toriogràfiques,  és relativament

senzill entendre d’on prové la

fascinació envers Urgell: de les

profunditats abissals d’una pin-

tura capaç de capturar com cap

altra una llum molt antiga. Pot-

ser per això seria convenient

aprendre a mirar les seves obres

amb els mateixos ulls amb els

que contemplem, per exemple,

una obra de l’inabastable Mark

Rothko.    | E. CAMPS

MODEST URGELL
Museu d’Art de Girona.

Pujada de la Catedral, 12 .  H

Fins el 24 de maig. Diari de

10 a 18h. Festius de 10 a 14h.

Dilluns tancat.

�

JOSEP I RAMON MOSCARDÓ
Galeria d’art l’Arcada, Blanes.Passeig

de Dintre, 11  HA partir del 20 de fe-

brer. Diari de 17.30 a 20.30 h. Dissabtes

d’11 a 13 h. i de 17.30 a 20 30 h.  Festius

tancat. 

L’exposició no decebrà els segui-
dors d’aquest insòlit tàndem artístic (no
només són germans: també són bes-

sons) en la mesura que es manté es-
table i 1del en les coordenades de
sempre, és a dir, la d’un paisatgisme de-
sinhibit on l’alegria de viure no deixa
el més mínim espai a cap forma de
transcendència. Amb tot, algunes ob-
res resulten sorprenents a causa de la
seva composició més agosarada i una
utilització del color gairebé promíscua.
Pintura, en tot cas, que se celebra a ella
mateixa sense complexos. 

�

EUDALD CAMPS

AVUI DIVENDRES (20 H) S’INAUGURA A LA GALERIA L’ARCADA
DE BLANES UNA MOSTRA D’OBRES DELS GERMANS MOSCARÓ.

Tàndem pictòric

Una de les obres

exposades

Algunes pintu-

res aporten punts

de vista inèdits o

poc habituals en

l’obra d’ambdós

germans.

�

plural»; un principi d'immanència
que regeix el taller entès com a univers
autàrquic i, en aquest sentit, metàfo-
ra perfecte del somni avantguardista
d'emancipació i autonomia de l'art.
En aquest sentit, ningú millor que el fo-
tògraf per traslladar-nos a aquests
universos privats ni, de fet, ningú mi-
llor que la fotogra1a per parlar-nos,
com dèiem, d’aquell lloc on encara és

possible retrobar el sentit de les hores:
la doble exposició que presenta el
Museu de Fotogra1a de Torroella de
Montgrí (subseu de la Fundació Vila-
casas ubicada al Palau Solterra) suposa
una ocasió immillorable per descobrir,
de la mà de dos referents en la matè-
ria, com han evolucionat els espais de
treball i, sobretot, com ha anat modi-
1cant-se la manera de retratar-los.

Del blanc i

negre al color

Detall d’una

imatge d’Antoni

Llena al seu

estudi.

⊳

RAMON MANENT
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