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Els plecs, segons Tura
Sanz (Ordis, 1992), poden
ser un conjunt de coses
unides seguint un cert or-
dre, o el tou de pàgines
d’un llibre plegades pel
mig, o una arruga, un sac-
só o una estria a la pell.
D’alguns dels seus signifi-
cats possibles, i sobretot
d’aquells que pressuposen
alguna forma de simetria,
han sortit les peces que
presenta des d’ahir a la Ca-
sa de Cultura de Girona
amb el títol de Plecs, la
proposta amb què va gua-
nyar –junt amb Maria
Mercader, a qui arribarà el
torn l’any vinent— la dar-
rera convocatòria del cicle
d’Exposicions Viatgeres,
que per primera vegada va
reconèixer el treball de do-
nes artistes.

El cos, o almenys la seva
presumpció i empremta,
és omnipresent en el mun-
tatge d’aquesta jove artis-
ta empordanesa, filla de la
pintora Carme Sanglas i
de l’escultor Gabriel Sanz,
que se serveix tant de l’es-

cultura com del dibuix, la
pintura o la instal·lació per
resoldre els reptes que li
planteja cada peça. Sota la
seva aparent austeritat
formal, cada obra ha re-
querit una elaborada me-
ditació en què col·laboren
fins i tot els títols, que no
són només enunciatius, si-

nó ecos d’un llenguatge
desdoblat, metonímic i
poètic. Així doncs, Batecs,
una sèrie de sis peces de
ferro forjat en forma de
cors invertits que s’obren i
es tanquen com unes tiso-
res o uns molls, a vegades
no s’ajusten bé, no palpi-
ten alhora. Exvots, un

conjunt de petites peces
de porcellana blanca, com
els tresors d’un col·leccio-
nista de minerals rars, no
són sinó els motlles de di-
verses cavitats del cos de
la mateixa artista, des del
melic a l’aixella o el pont
del peu. I Carena, nou di-
buixos arrenglerats a la

manera d’una serralada
de perfil subtil, són frag-
ments d’aquell cos, dibui-
xat a trossos, en equilibris
precaris, des de la perspec-
tiva indagatòria d’un jo
que es mira a si mateix i
troba a penes un angle o
una corba on agafar-se.

L’exposició, que es po-
drà visitar a la Casa de Cul-
tura fins al 29 de setembre
i després viatjarà, durant
un any, per altres munici-
pis gironins, culmina amb
una instal·lació de quatre
projeccions que inviten
l’espectador a percebre el
concepte dels plecs com
una experiència viscuda.
Es tracta d’un cubicle tan-
cat a les parets del qual
quatre grans pantalles
projecten l’ombra que ge-
nera la incidència de la
llum sobre una vidriera
antiga, amb resultats
d’una subtilesa extraordi-
nària que condensen el
sentit de tota l’exposició.
Per acabar d’introduir-se
en el llenguatge de l’artis-
ta, a més, la Casa de Cultu-
ra ha organitzat un taller
familiar al voltant del con-
cepte de simetria. ■

L’artista empordanesa Tura Sanz presenta a la Casa de Cultura de Girona els jocs
de simetries de ‘Plecs’, la nova proposta del cicle d’Exposicions Viatgeres

L’art de la subtilesa
E.V.
GIRONA

Tura Sanz mostra a Albert Piñeira com els seus ‘Batecs’ s’obren i es tanquen com uns molls ■ EDDY KELELE/ DIPUTACIÓ DE GIRONA

L’exposició es
podrà veure a
Girona fins al 29
de setembre i
després voltarà
durant un any

L’artista vigatà Enric Pla-
devall va inaugurar ahir al
Bòlit, Centre d’Art Con-
temporani, l’exposició
Trilogia blanca, que es pot
visitar fins al 30 de setem-
bre tant a la seu del Pou
Rodó com a la capella de
Sant Nicolau, on es troben
les tres escultures de gran
format, elaborades a par-
tir de fusta policromada
amb transparències blan-
ques, que han prestat el

seu títol conjunt a tota
l’exposició: Pell d’un som-
ni, Nimfa del negre mar i
Closca de l’ombra (2015-
2017). En aquestes tres
obres, Pladevall sublima la
bellesa de la natura, amb
la recreació de formes har-
mòniques i orgàniques,
delicades i contundents.

Enric Pladevall (1951),
establert a Ventalló des
del 2004, mostra en
aquesta exposició una se-
lecció de la seva obra entre
el 2013 i l’actualitat. A la
sala del Pou Rodó, s’hi ex-
posen treballs comple-
mentaris de la Trilogia
blanca, caracteritzats
pels acabats suaus, polits i
arrodonits, el joc del dins i

el fora, els forats per mirar
o evidenciar l’espai inte-
rior de l’obra i, principal-
ment, el blanc que ho em-
boira tot. S’hi poden veure
obres de petit format, gra-
fismes de pintura o tinta
negra sobre el blanc del pa-
per Japó o la tela, natures
mortes de bronze, peces
de fusta amb creus incrus-
tades, i una clova de nou
suspesa amb tres filferros,
entre altres creacions que
tenen en comú la voluntat
de transmetre quelcom
essencial que emana de la
forma i de la matèria.

Els murs de Roma
L’artista i arquitecte ar-
gentí Andrés Siri (Buenos

Aires, 1974), que viu i tre-
balla a Girona des del
2001, també exposa al
Pou Rodó, fins al 20 d’oc-
tubre, Come fare parlare
un muro, un projecte ar-
tístic que crea un diàleg
entre el patrimoni històric
de Roma i l’art contempo-

rani, amb l’objectiu de
mantenir, representar i
reflectir la memòria i el
rastre que la coneixença
de la ciutat deixa en l’artis-
ta. Utilitzant la tècnica ar-
tística del frottage, An-
drés Siri documenta en
aquest projecte com el pas

del temps ha deixat la seva
empremta sobre la super-
fície dels murs de la ciutat
eterna.

Andrés Siri ha estat ar-
tista resident del projecte
internacional del Bòlit The
Spur a la Fondazione per
l’Arte di Roma. ■

Redacció
GIRONA

Pladevall exposa al
Bòlit ‘Trilogia blanca’
Andrés Siri també va
inaugurar ‘Come
fare parlare un
muro’ al centre d’art

Enric Pladevall, ahir amb dues de les seves obres, a Sant Nicolau ■ JOAN SABATER
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El cos humà segons Tura Sanz
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Comparteix a Twitter (https://twitter.com/intent/tweet?text=El cos humà segons Tura Sanz%20%7C%
20https://www.nuvol.com/noticies/el-cos-huma-segons-tura-sanz/?
utm_source=Subscriptors+de+la+Newsletter+de+N%C3%BAvol&utm_campaign=cbb4eff158-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_08_27_11_12_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b03a8deaed-
cbb4eff158-169642949)
Comparteix a Facebook (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]
=https://www.nuvol.com/noticies/el-cos-huma-segons-tura-sanz/&p[images][0]=https%3A%2F%
2Fwww.nuvol.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2Fmama-680x510.jpg&p[title]
=El+cos+hum%C3%A0+segons+Tura+Sanz&p[summary]=)

L’artista Tura Sanz és la guanyadora d’aquest 2018 del programa

Exposicions Viatgeres, convocat per la Diputació de Girona. El projecte 

permet posar a disposició dels municipis propostes expositives, tot 

potenciant la creació artística i potenciat lligams entre els diferents 

especialistes de l’art a les comarques gironines. Dijous 6 de 

setembre a les 12:00h s’inaugura l’exposició Plecs a la Casa de 

Cultura de Girona (http://www.ddgi.cat/exposicions/).

Pàgina 2 de 8El cos humà segons Tura Sanz | David Parreño Mont

04/09/2018https://www.nuvol.com/noticies/el-cos-huma-segons-tura-sanz/?utm_source=Subscrip...



(https://ad.nuvol.com/revive/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=1562__zoneid=113__cb=f4b56b0b38__oadest=https%
3A%2F%2Fwww.firatarrega.cat%2F)

(https://www.nuvol.com/ebooks/historia-demma/)

(https://ad.nuvol.com/revive/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=1569__zoneid=66__cb=635fb8675f__oadest=http%
3A%2F%2Fwww.mmvv.cat%2F)

‘Mama’, obra de Tura Sanz

La jove Tura Sanz ha guanyat amb el projecte expositiu Plecs, que 

entreveu la relació entre la identitat i el cos. Aquesta relació adquireix 

presència física en les obres de l’exposició, realitzades amb diferents 

gèneres i tècniques: la pintura, l’oli sobre tela, l’escultura i el dibuix i 

el grafit. Tot, sota un denominador comú, que és ben explícit: els plecs. 

Segons Tura Sanz, els plecs són “un conjunt de coses unides 

ordenadament”, “un conjunt de pàgines d’un llibre plegades pel mig” o 

també “els plecs del cos“, el subjecte recurrent en el projecte que 

presenta.

L’exposició està centrada en aquest únic tema, encara que en realitat 

són obres bastant diferents. “No estan fetes pensant en una sola 

matèria, sinó que un cop estan fetes hi veig el tema comú en totes elles”, 

explica Tura Sanz. La jove artista explica que té una forma de treballar 

intuïtiva, perquè quan té una idea intenta escollir la tècnica que li 

sembla més adequada per realitzar-la. És per això que en aquest 

projecte l’escultura serveix de gran ajuda per representar la corporeïtat. 

L’escultura Mama n’és un exemple, perquè mostra dos pits en una peça 

cilíndrica. És una obra simètrica, com el seu títol. “És una cosa que si 

ho pogués explicat en paraules no hagués fet l’escultura”, reconeix.

L’exposició Plecs es podrà veure entre el 6 i 29 de setembre a la Casa de 

Cultura de Girona i després rotarà per diversos museus. La mostra 

comptarà amb obres que representaran el cos de forma abstracta, com 

per exemple unes peces de ferro forjat que representen uns batecs del 

cor, o una altra obra sobre els espais buits del cos, com les aixelles.
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Tura Sanz amb l’obra ‘Batecs’

L’artista premiada, Tura Sanz, és graduada en Belles Arts per la UB i té 

un màster en Producció i Recerca Artística. A banda de les nombroses 

exposicions col·lectives de les quals ha format part des de l’any 2013, 

destaquen tres mostres realitzades aquests darrers anys a la Galeria 

Dolors Ventós, de Figueres (2014); al Museu de la Pintura de Sant 

Pol de Mar (2015) i al Palau Solterra de la Fundació Vila Casas, a 

Torroella de Montgrí (2016).

Aquesta és la quarta convocatòria del programa Exposicions Viatgeres. 

La primera va tenir lloc ara fa sis anys, i en van resultar guanyadors 

Jordi Martoranno i Jordi Urbón. En la segona, ara fa quatre anys, 

els autors dels projectes escollits van ser Adrià Ciurana i Jordi 

Isern. En la tercera, els protagonistes van ser Àlex Nogué i Víctor 

Masferrer. Aquestes exposicions, durant tot aquest temps, han estat 

recorrent les comarques gironines i s’han pogut veure en més d’una 

dotzena de llocs cada una.

En total, a la convocatòria es van presentar nou projectes d’artistes 

provinents del conjunt de les comarques gironines. La majora s’han 

centrat en la tècnica de la pintura (oli, aquarel·la, tècnica mixta o 

collage), encara que l’escultura també ha estat present. L’exposició 

Plecs, de Tura Sanz, s’inaugurarà a la Casa de Cultura de Girona el 

proper mes de setembre. La rellevarà l’artista bisbalenca Maria 

Mercader amb l’exposició El món com a meditació, el mes de 

setembre del 2019.
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EMAIL_CAMPAIGN_2018_08_27_11_12_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b03a8deaed-
cbb4eff158-169642949)
Comparteix a Facebook (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]
=https://www.nuvol.com/noticies/el-cos-huma-segons-tura-sanz/&p[images][0]=https%3A%2F%
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Barcelona és un vesper. 

Vola per Barcelona amb 

una Vespa!
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La Casa de Cultura de Girona acull des
d’ahir -i fins al 29 de setembre-
l’exposició «Plecs», de l’empordanesa
Tura Sanz, una de les guayadores del
cicle «Exposicions viatgeres» que
organitza la Diputació i que, com el
seu nom indica, es podrà veure per
diferents municipis gironins durant un
any

«Plecs», perquè considera que ja és
hora de plegar?

En part sí, perquè els jocs de simetria
són presents en tota l’obra. Els plecs del
cos, entre d’altres.

Mala cosa, els plecs del cos. Tothom
els vol eliminar.

He, he, no em refereixo a les arrugues.
El cos és molt present en la seva obra. 
No és res intencionat, és una cosa que

m’he trobat. Jo treballo molt instintiva-
ment, i és al cap del temps, en veure l’obra
en el seu conjunt, que hi trobo el fil con-
ductor. En aquest cas, va ser el cos. No sé
per què, suposo que és el que tinc més a
mà.

Li agrada més el cos que l’ànima?
El cos és l’eina que permet a l’ànima

existir.
Què troba als mercats de vell, que li

agraden tant?
M’agraden molt els objectes i els ma-

terials en general, també les antiguitats.
Sempre espero descobrir-hi algun tresor.

Quin és l’últim objecte que hi ha tro-
bat?

L’últim no el recordo, però em ve al cap
una capseta que no sé per  a què serveix,

metàl·lica, amb forma com de paquet de
tabac, que a dins té com uns comparti-
ments verticals, també de metall, i tota
folrada de vellut.

Imagino casa seva quasi com un ma-
gatzem d’objectes estranys.

Una mica sí (riu).
Què l’inspira?

No ho sé, sovint és l’atzar, objectes que
trobo. O alguna idea que s’acaba de com-
pletar gràcies a una casualitat. No sé si po-
sar un exemple seria estendre’m massa.

Per favor, estengui’s.
Tenia la idea de fer una mà que s’en-

duia un cor. Ja estava a punt d’anar a la
carnisseria a comprar un cor, però vaig

obrir un armari de casa i hi vaig trobar
una pedra -que havia guardat allà ni re-
cordo quan- que semblava un cor. I a
més, trencada de tal manera que encai-
xava en la mà. No vaig haver d’anar a la
carnisseria.

La imagino remenant contenidors, a
veure què hi troba...

No, això no. Però haig de confessar que
alguna vegada hi he vist algun marc bo-
nic, i me l’he endut.

Utilitza tot tipus de material, per la
seva obra. I si n’hagués de triar un?

Això seria molt difícil, però potser tria-
ria el paper.

N’hi ha prou de ser bon artista, per
viure de l’art?

No n’hi ha prou, calen altres coses.
Per exemple?
L’altra feina de l’artista és saber-se

moure. Per bo que siguis, si et quedes a
casa i no ensenyes l’obra, ningú no vindrà
a interessar-se pel que fas.

P
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R

P

R
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«Per viure de l’art calen altres
coses, a banda de ser bon artista»

 ARTISTA

Tura Sanz
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‘Plecs’, de Tura Sanz, inicia un 
any de gira a la Casa de Cultura 

meditació, de Maria Mercader, l’úl-
tima convocatòria del cicle Exposi-
cions Viatgeres, que organitza la Di-
putació de Girona. Com en tots els 
projectes guanyadors, la mostra de 
Tura Sanz comença el seu cicle itine-
rant a la Casa de Cultura de Girona 
(on es podrà veure durant tot aquest 
mes de setembre) i després iniciarà 
un periple de tot un any per diversos 
municipis de les comarques gironi-
nes, com ara Castellfollit de la Roca, 
Lloret de Mar i Ripoll.e

Una visitant de la mostra de la 
Casa de Cultura. EDDY KELELE

ART

Sota el títol Plecs, l’artista Tura Sanz 
(Ordis, 1992) mostra a la Casa de 
Cultura de Girona un conjunt de pe-
ces amb les quals vol mostrar “la re-
lació entre el jo i el cos, i com aques-
ta relació adquireix presència física 
en forma d’obra”. L’exposició inte-
gra obres fetes amb diferents gène-
res i tècniques, des de la pintura fins 
a l’oli sobre fusta, passant per l’es-
cultura, el dibuix o el grafit. Totes les 
peces s’apleguen sota un denomina-
dor comú, els Plecs que s’expliciten 
al títol de la mostra. Segons l’artis-
ta, els plecs són “un conjunt de coses 
unides ordenadament”, o de “pàgi-
nes d’un llibre plegades pel mig” o 
“també dels plecs del cos”, un tema 
recurrent en el projecte. 

L’exposició inclou una instal·la-
ció de quatre projeccions mitjan-
çant la qual l’artista convida l’espec-
tador a submergir-se en el concep-
te plecs de manera vivencial: es trac-
ta d’un petit cubicle tancat, a les 
parets del qual quatre grans panta-
lles projecten una imatge que, mal-
grat que sembla la mateixa, en cada 
cas és diferent. 

La mostra de Tura Sanz va gua-
nyar, juntament amb El món com a 

GIRONA
ARA

El memorial Benjamin 
de Portbou, escenari de 
l’estrena del Jacophonic 

mat pel guitarrista Andreu Zara-
goza i per la cantant i contrabai-
xista Magalí Datzira. A Figueres, a 
La Cate, es projectarà un docu-
mental sobre Jaco Pastorius. 

Pastorius, 31 anys 
El divendres 21, quan farà 31 anys 
de la mort de Jaco Pastorius, ac-
tuarà al Sunset Jazz Club de Giro-
na el grup del francès Fréderic 
Monino, indiscutible cap de car-
tell d’aquesta edició. Al Sunset 
també hi actuarà el colombià San-
tiago Acevedo amb el seu sextet, 
rememorant una de les grans pas-
sions de Pastorius, la música lla-
tina. El festival es tancarà el diu-
menge 23 amb un concert vermut 
a La Cate de Figueres, amb el du-
et format pels argentins Federico 
Mazzanti i Martín Laportilla, i un 
concert aperitiu al Sunset de Gi-
rona, amb Figura 4.e

El monument  
a Walter 
Benjamin acull 
diumenge una 
acció sonora 
per obrir el 
Jacophonic. 
FESTIVAL JACOPHONIC

MÚSICA

La segona edició del festival Ja-
cophonic se celebrarà entre el 16 i el 
23 de setembre a Girona, Figueres i 
Portbou. En aquesta última població 
s’obrirà aquest diumenge el certa-
men amb dos concerts (12 h, gratu-
ït) a l’entorn del Memorial Walter 
Benjamin. Els organitzadors propo-
sen una actuació en una ubicació 
molt especial, el monument al filòsof 
Walter Benjamin situat arran de 
mar. Entre el concert i la instal·lació 
sonora, l’espectacle pretén ser “un 
moment per a la reflexió a través de 
la inspiració auditiva, en un espai 
fronterer on la vida, la mort i l’horit-
zó negocien el seu protagonisme”. 
Els músics que hi intervindran són el 
baixista i compositor Jordi Gaspar i 
el manipulador sonor Neu(r)on, que 
ha preparat un live exclusiu per a 
aquest espai de Portbou. 

El festival Jacophonic inclou una 
jornada al Cinema Truffaut de Giro-
na, on es projectaran dos documen-
tals, i un concert acústic de Tellus 
Ensemble a la Casa de Cultura de Gi-
rona. A El Cafè hi actuarà el duet for-

GIRONA
ARA

mvilosa
Rectángulo



ART

ANDRÉS SIRI
Bòlit Centre d’Art Contempo-

rani, Girona. Plaça Pou Rodó, 7-9.
H Del 6 de setembre fins al 20
d’octubre. Dimarts i dimecres de
10 a 15 h. Dijous i divendres de 10 a
15 h i de 15.30 a 20.30 h. Diumen-
ges i festius d’11 a 14 h.


PRIM FULLÀ

Amics del Museu d’Art, Giro-
na. Carrer Ciutadans, 18 baixos. H

Del 5 al 30 de setembre. De
16.30 a 20 h.



Una selecció significativa de l’o-
bra gràfica de Prim Fullà conforma
l’exposició que presenta la revista
Encesa Literària als Amics del Mu-
seu d’Art. Integra una mostra de la
seva diversitat temàtica i de la seva
qualitat artística, amb la força de
les seves representacions fabuloses
inspirades per l’entorn dels Aigua-
molls de l’Empordà. S’acompanya
també d’un audiovisual que, a més
de la tècnica, es centra sobretot en
el personatge i la seva particular vi-
sió del món, que fa d’allò polític una
mena d’expressió metafísica. Com el
to que pren la seva obra, figurativa
però amb una força imaginativa i
d’exercici formal més que destaca-
bles.  A. ROA CASELLAS

JOSEP GUINOVART
Museu d’Art, Girona. Pujada

de la Catedral, 12. H Del 2 de juny
al 30 de setembre. Feiners de 10
a 19 h. Diumenges i festius de 10 a
14 h. Dilluns tancat (excepte fes-
tius).



En diàleg amb els seus referents,
les obres de Guinovart es descobrei-
xen encara més personals i específi-
ques; vinculades a les arrels i a la
terra però també als interessos ar-
tístics que l’artista va anar desenvo-
lupant, es van referenciant elles
mateixes i alhora destacant el mar-
cat caràcter únic amb què recullen i
destil·len influències.
La mostra prova, d’una manera con-
tundent, la forma en què la seva
obra és el resultat d’un procés d’in-
teriorització de l’essència i l’arrela-
ment al territori i a la pràctica artís-
tica d’un lloc i un temps, alhora
eternitzats i universals. 
A. ROA CASELLAS

El passat dissabte va obrir les
portes a Celrà una nova entitat cul-
tural amb un espai expositiu desti-
nat a l’art contemporani. Cultural
Rizoma és una cooperativa funda-
da per Rita Andreu i Olga Taravilla,
ambdues amb formacions i currí-
culums polièdrics entorn de la cul-
tura però, sobretot, amb una es-
treta relació amb les arts tant des
de la seva pràctica com des de la
seva gestió. 
El primer exemple que ens oferei-
xen és aquesta exposició titulada
«En la mesura del possible. Exposi-
ció d’una col·lecció anòmala», que
consisteix precisament en el que
enuncia el subtítol: exhibir peces

de la seva pròpia col·lecció, que
consisteix en obra de diversos ar-
tistes vinculats al territori que han
obtingut per mitjans tan diversos
com la compra, el regal o l’inter-
canvi. L’obra és igualment diversa,
generalment sortida d’iniciatives
artístiques afins a l’actitud del pro-
jecte i, en alguns casos, fragmentà-
ria, inacabada o salvada de con-
vertir-se en alguna mena de vesti-
gi. Un gest que també constitueix
tota una declaració d’intencions,
una autopresentació amb regust
de conscient autorretrat i, sense
cap dubte, una invitació al joc i a
posar-se a l’expectativa de les fu-
tures ramificacions del rizoma.
Perquè, vista la reverència de les
dues fundadores cap als trossets
d’experiències conservats i expo-
sats a la manera d’obres artísti-
ques, és fàcil endevinar que ens
reserven –als espectadors– camins
poc transitats i en més d’una direc-
ció. A. ROA CASELLAS

COL·LECTIVA
Cultural Rizoma, Celrà. Pla-

ça de l’Església, 8. H Del 25 d’a-
gost fins l’11 d’octubre. Dijous i
divendres de 17 a 20 h. Dissabtes
d’11 a 14 h i de 17 a 20 h.



La instal·lació, d’un paper fràgil
treballat per mitjà del foc, és com-
pletament abstracta, si bé amaga
algunes sorpreses més al·legòri-
ques per a les mirades atentes. El
titula «Per sempre més, ànimes
marcades» i és més que evident
que aquesta instal·lació, per cert
una pràctica que Camps havia dei-
xat aparcada des de pràcticament
els seus inicis per dedicar exclusi-
vitat a la pintura, gira entorn de
l’exili. L’èmfasi, i el vídeoreportat-
ge que acompanya l’espai ho certi-
fica, és en el més dramàtic dels
exilis actuals: els que tenen Euro-
pa per objectiu i que transcorren
en el mar. A. ROA CASELLAS

PEP CAMPS
Museu Memorial de l’Exili,

La Jonquera. Carrer Major, 43-
47. HFins al 18 de novembre. De
dimarts a dissabte de 10 a 19 h.
Diumenges i festius de 10 a 14 h.



ALEXANDRE ROA
GINO RUBERT

ALEIXANDRE ROAALEIXANDRE ROAPRIM FULLÀ
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Diversitat i unitat
L’obra és tan he-

terogènia en tècni-
ques com unitària

en la seva sensibili-
tat.



TURA SANZ SANGLAS
Casa de Cultura, Girona. Plaça de l’Hos-

pital, 6. H Fins al 29 de setembre. De di-
marts a divendres d’11 a 20 h. Dissabtes d’11
a 18 h.

Plecs és, d’alguna manera, un poema-
ri sobre la percepció del propi cos a tra-
vés de tot un desplegament de llenguat-
ges naturalment explorats, un per un. Des
dels papers doblegats retallats per formar
simetries fins l’escultura en fosa d’alumini,
l’obra presentada viatja per les ambigüi-
tats, dualitats, contradiccions i asincro-

nies del cos i de la mirada subjectiva so-
bre el mateix. Cos, a més, sense figura,
sense context o cartografia; Tura Sanz no
executa un retrat o una representació del
cos sinó que assaja maneres de mirar-lo
i d’expressar-lo, partint d’aquelles pers-
pectives que té més arrelades com a ar-
tista. El paisatge, per exemple, és una re-
ferència formal present en part de l’obra.
El cos com a paisatge, com a univers a ex-
plorar formalment. Aquesta vessant apa-
reix allà on apareix el dibuix, que descriu
subtilment i parcial el cos fragmentat,
contemplat des d’una proximitat que
n’impossibilita una mirada global; per
això mateix, és una mirada que trenca la

simple representació per parlar de la
relació entre el cos i la seva percepció, fent
de la subjectivitat un canal per expressar
una qüestió universal. D’altres peces,
més conceptuals, juguen amb els sim-

bolismes corporals de l’emoció i, també,
una instal·lació audiovisual explora la di-
mensió temporal d’una abstracció mem-
branosa que tant pot ser l’arribada d’un
raig de llum a través de la retina com l’om-



ALEXANDRE ROA CASELLAS

Arquitecte de professió, Andrés
Siri és també artista plàstic i ha re-
alitzat una residència a Roma a tra-
vés del programa internacional The
Spur del Bòlit. Ara n’exposa el resul-
tat a l’espai del Bòlit de la Plaça Pou
Rodó; consisteix en una part docu-
mental i una de plàstica, ambdues
centrades en el mur de l’aqüeducte
Felice que es troba a la perifèria de
la ciutat italiana. A partir del bom-
bardeig americà sobre un barri sen-
cer, que va convertir aquest mur en
refugi, Siri documenta però elabora
també un «frottage» sobre la paret
per extreure’n una representació ín-
tima i personal però alhora neutra,
intentant recollir-hi allò que el temps
hi ha deixat escrit sense paraules. 
A. ROA CASELLAS

GIRONA TURA SANZ PRESENTA «PLECS», UNA
EXPOSICIÓ QUE RECORRE TOTS ELS SEUS
LLENGUATGES

Els paisatges
del cos
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TEO ASENSIO 
Galeria Richard Vanderaa, Girona. Carrer Auriga, 3 bxs. H

Del 15 de setembre fins al 13 d’octubre. De dimarts a dissabte
d’11 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h. Dilluns visites concertades. Diumen-
ge i festius tancat.

Dues parets, davant per davant, visibilitzen els dos ma-
tisos estilístics en les que treballava Teo Asensio. En amb-
dues, la gestualitat informalista protagonitza indiscuti-
blement la tela, però mentre que unes obres fan esclatar
qualsevol forma en traços cromàtics rabiosos, les altres es-
tructuren la intuïció d’un espai, d’una atmosfera o, potser,
d’un paisatge. No hi ha entre les dues una gran distància,
es tracta d’un lent i decidit treball en una direcció en la qual
el pintor no deixava d’apuntar, sense apagar la vida de la
seva necessitat de créixer. 

La galeria Richard Vanderaa recupera l’etapa dels anys
1961-1966, en què la crítica es debatia entre si l’artista es

trobava en un estadi previ a esdevenir un neo-figurativis-
ta o bé si caminava paral·lelament al nou figuratiu sense
abandonar l’abstracció i la violenta gestualitat que desta-
cava de la seva obra. De fet, la seva força rau precisament
en haver seguit la seva pròpia determinació sense perse-
guir corrents aliens, cosa que tanmateix pot ser la causa del
seu oblit. Però el gest de recuperar aquesta etapa, on les pin-
tures que són autèntics huracans de foscor sense forma con-
viuen amb els apunts d’uns cossos, també sense forma con-
creta però amb un refredament de les línies i una reorde-
nació dels traços, és també el d’elogiar l’autenticitat de l’ar-
tista, capaç de mantenir el seu propi camí. 

ALEXANDRE ROA CASELLAS



Solanilla utilitza amb intel·li-
gència el concepte de la ventrilò-
quia com a metàfora d’un encaix
forçat entre realitat i comunicació,
posant-ne de manifest l’element
de ficció que intervé sempre en el
discurs. D’altra banda, posa de
manifest la utilitat que té aquest
recurs per a construir nous discur-
sos des de l’ús conscient d’aquest
recurs de la ficció com a platafor-
ma per a reflexionar. Finalment,
és també molt rellevant el format
d’autorelat, de construcció de les
identitats individuals i la seva pro-
jecció en un moment en què les
xarxes serveixen per exhibir indi-
vidualitats múltiples que en el
fons pertanyen a uns mateixos pa-
trons ideològics o culturals.  
A. ROA CASELLAS

SERVAND SOLANILLA
(A)parador22, Girona. Ca-

rrer de les Hortes (passatge).
H Del 7 al 30 de setembre. 


ENRIC PLADEVALL

Bòlit Centre d’Art Contempo-
rani i Bòlit Sant Nicolau, Giro-
na. Plaça Pou Rodó, 7-9; Plaça de
Santa Llúcia, 1. Del 6 al 30 de se-
tembre. Dimarts i dimecres d’11 a
14 h i de 14.30 a 16.30 h. Dijous i
divendres d’11 a 14 h i de 14.30 a
20.30 h. Diumenges i festius d’11 a
14 h.


GINO RUBERT

Art en Brut Gallery, Girona.
Cort Reial, 3. H Del 15 de setem-
bre al 15 d’octubre. D’11 a 14 h i
de 17 a 20.30 h. 



L’obra de Gino Rubert és exem-
ple de com la personalitat artística
pot consistir de vegades en la crea-
ció de mons completament subjec-
tius i amb vida pròpia. No només
n’és el cas, sinó que a més el món
creat per Rubert no és nou en sí
mateix sinó que neix d’una reinter-
pretació de la realitat que l’envolta.
La distància satírica li serveix de
pretext per reflectir-la amb una sin-
ceritat desbocada, sovint cruel, que
converteix les seves imatges im-
pactants en molt més que simples
provocacions. És interessant la in-
troducció de la fotografia en l’obra
plàstica i gràfica com un element
inquietant, però també com una
participació de la realitat en la seva
interpretació de la mateixa.  
A. ROA CASELLAS

ALEXANDRE ROA
ALEXANDRE ROA 

GINO RUBERT

L’escultora treballa amb passat i
present materialitzant una discor-
dança o una desconnexió, que és
alhora el signe d’una continuïtat en
el temps. Amb la ceràmica, les
idees de Madola desprenen amb la
força de la terra i la calidesa del
foc una presencialitat que obliga a
la mirada desperta i conscient, a la
descodificació de les formes i co-
lors, dels talls i textures en forma
de reconeixements del temps i la
seva fragilitat. 

Seguint un procés de madura-
ció lenta de les idees però d’execu-

ció veloç, l’artista reuneix la lliber-
tat expressiva amb la premeditació
estructural de cada peça; en coneix
l’objectiu i la forma elemental,
però deixa lloc a l’atzar i a la im-
mediatesa de la manipulació per-
què aquests prenguin vida. A més,
és apreciable el treball escultòric
sumat a l’acabat pictòric, que dona
lloc a un resultat plàstic visualment
magnètic, molt atraient. L’especta-
dor no pot sinó perseguir amb els
ulls cada racó a la recerca de totes
les emocions contingudes –i aques-
ta contenció n’és també un gran
poder– en els cossos abstractes
que ocupen l’espai amb la solemni-
tat d’esteles funeràries o amb la
modèstia de l’arquitectura o el mo-
biliari urbà. Ambdós extrems for-
men la poètica de l’obra de Mado-
la, també plena de símbols que for-
men part del seu imaginari ideolò-
gic i espiritual. 
A. ROA CASELLAS

ALEXANDRE ROA

Diari de Girona

Podem apreciar en aquesta exposi-
ció les darreres tendències del treball
de l’artista, que dialoga constantment
amb la poesia i experimenta amb la
forma i el volum per expressar sense
exagerar res, interpel·lant sobretot
els sentits i les sinestèsies. Principal-
ment, hi trobem una actitud minima-
lista, fins l’extrem de les peces de tin-
ta sobre paper japonès, i molt centra-
da en la barreja de procediments en
el procés d’elaboració. Molt treballada
amb maquinària industrial però alho-
ra manualment, sempre juxtaposant
allò natural amb allò artificial, l’obra
de Pladevall llueix amb vitalitat i au-
tenticitat.   A. ROA CASELLAS

bra projectada per un cos. I tanmateix, en
aquesta coherència farcida de comple-
xitat, s’hi respira la lleugeresa d’una cu-
riositat exercida sense pretensions.

De l’informalisme
a l’espacialisme

L’etapa mostra la
convivència de l’abs-
tracció i gestualitat
amb el volum i la in-
tuïció de la forma. 



GIRONA LA GALERIA RICHARD VANDERAA
RECUPERA L’ETAPA CLAU DE L’INFORMALISTA
TEO ASENSIO

La solitud
de l’ombra

MADOLA
Terracotta Museu: Sala d’ex-

posicions temporals, La Bisbal
d’Empordà. Carrer Sis d’Octubre,
99H Del 3 d’agost al 18 de no-
vembre. De dimarts a divendres
de 10 a 13 h i de 16 a 19 h. Dissabtes
de 10 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumen-
ges i festius de 10 a 14 h.



ALEXANDRE ROA

ALEIXANDRE ROAALEXANDRE ROA

Joan Fontcuberta ha comissa-
riat aquest projecte col·lectiu en
què nou artistes visuals s’apropen
al món de les noves virtualitats
amb les quals la societat conviu
per reflexionar sobre les formes
en què la mirada virtual a la reali-
tat, generada per les noves tecno-
logies, va transformant la mirada
social i la percepció sobre l’en-
torn. Els diversos projectes, treba-
llats sobretot des de les platafor-
mes en xarxa o des de la fotogra-
fia, elaboren relats diversos sobre
el món paral·lel que representa
l’espai virtual cada cop més am-
pliat i atractiu. A. ROA CASELLAS

COL·LECTIVA
Bòlit_La Rambla. Sala Fidel

Aguilar, Girona. Rambla de la
Llibertat, 1. H Fins al 23 de se-
tembre.  De dilluns a divendres
de 9 a 20 h. Dissabtes de 9 a 14 h
i de 16 a 20 h. Diumenges de 9 a
14 h. 
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Plecs, el treball artístic
amb què Tura Sanz San-
glas (Ordis, 1992) va gua-
nyar la convocatòria de les
Exposicions Viatgeres de
la Diputació de Girona, ar-
riba ara al Museu de la Me-
diterrània de Torroella, on
es podrà visitar fins al 24
de juny. Després de vol-
tant durant prop d’un any
per altres sales gironines,
aquest serà el penúltim
cop que es podrà veure
aquest treball delicat i frà-
gil i, al mateix temps, molt
contundent, al voltant de
la relació entre el jo i el cos.
Plecs consisteix en un
conjunt de peces treballa-
des a partir de l’exploració
del propi cos en diferents
tècniques, des de la pintu-
ra a l’oli sobre fusta, pas-
sant per l’escultura, el di-

buix o el grafit. Els títols
donen pistes del joc de sig-
nificats que Tura Sanz do-
na a les seves peces: dues
obres petites fetes amb pa-
per doblegat i retallat es ti-
tulen Boca i Cossos, i una
sèrie de sis tenalles de fer-
ro forjat en forma de cor
que a vegades no tanquen
bé es diuen Batecs, de la
mateixa manera que l’ar-
tista considera Exvots
unes petites escultures en
porcellana de les cavitats
del seu cos.

Coincidint amb l’expo-
sició a Torroella, avui Tura
Sanz inaugura també, al
Museu Can Mario de la
Fundació Vila Casas, a Pa-
lafrugell, El múltiple ull de
la nit, una instal·lació que
només hi serà avui i demà,
amb motiu del festival
Flors i Violes (florsivio-
les.cat). Per presentar la
instal·lació, Neus Borrell i
Miquel Joan cantaran i
musicaran poemes d’An-
na Dodas i altres poetes en
dues sessions, al matí (12
h) i a la tarda (18 h). ■

Els plecs
del cos

E.V.
TORROELLA DE MONTGRÍ

Tura Sanz presenta
exposició a Torroella
i una instal·lació a
Can Mario

‘Mama’, una de les peces més impactants de Tura Sanz, feta
amb fosa d’alumini ■ TURA SANZ

El Museu de la Terrissa de
Quart inaugura avui a les
set de la tarda l’exposició
de ceràmica contemporà-
nia Relleu, dels osonencs

Pep Madrenas i Jan Madre-
nas, pare i fill, que juguen
amb el concepte de relleu
de les formes artístiques,
però també amb la idea de
relleu generacional. Re-
lleu, oberta fins al 16 de ju-
ny, és la segona mostra
d’aquest any organitzada
en el marc de la col·labora-
ció entre l’Associació de
Ceramistes de Catalunya i
el Museu de la Terrissa. ■

L’exposició de
ceràmica s’inaugura
avui al Museu de la
Terrissa de Quart

El ‘Relleu’ dels Madrenas

X.C.
QUART

‘Llac sobre muntanya’, una de les obres exposades ■ PJM

L’exposició Dones tocades
per la lluna s’inaugura
avui a Can Gustà de Bàsca-
ra (18 h), on fins a l’1 de
juny es podran veure les fo-
tografies de Dolors Bosch,
les poesies dibuixades de
Noemí Morral, els tapissos

de Planella Comas, les pin-
tures de Dolors Noguer i
Montserrat Guanter i els
objectes de Fina Planas.
En la inauguració, Noemí
Morral recitarà i cantarà
els seus poemes, acompa-
nyada al piano per Montse
Morral. Can Gustà (c/ Gi-
rona, 24) s’obre al públic
els caps de setmana. ■

X.C.
BÀSCARA

Sis creadores
a Can Gustà

ctroyano
Highlight

ctroyano
Rectangle
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Y  ve de la pàgina anterior

«Artistes que cuinen i artistes 
que mengen,» publicat al llibre-
catàleg de la mostra, especula:

«Per cert, si haguéssim dema-
nat a aquests tertulians “Què 
passarà quan Figueres tingui el 
Museu Dalí?”, molts ens haurien 
respost: “Que vindrà gent de tot 
el món a veure’l”. I si els hagués-
sim preguntat: “Creieu que, al-

fonda roca. carles fages de climent, Joan felip vilà i Joan sibecas cabanyó HN

gun dia, gent de tot el món farà 
cua per menjar al restaurant de 
cala Montjoi?”, el volum de les se-
ves riallades hauria arribat fins a 
l’estació de Perpinyà. És el que sol 
passar abans dels canvis de para-
digma».

mostra ambiciosa. El Museu de 
l’Empordà s’ha transformat i reco-

bert de rajoles blanques per aco-
llir «El país dels cuiners», on es pot 
jugar amb recursos multimèdia 
i on s’hi poden veure taules para-
des, receptes, quadres, audiovisu-
als inèdits, imatges dels plats més 
emblemàtics preses pel fotògraf 
Francesc Guillamet; plaques amb 
els segells gastronòmics que llueix 
la façana del Motel; un davantal de 

Ferran Adrià o la maleta que Dalí 
va regalar a Lluís Duran, entre al-
tres objectes que criden l’atenció 
al visitant. Es tracta d’una expo-
sició palesament  ambiciosa –de 
contingut, també de forma– que 
ha rebut el finançament, un total 
de 100.000 euros, de l’empresa Ai-
gües de Vilajuïga.

les dones. Si tradicionalment les 
dones s’han ocupat de la cuina, 
en la gastronomia d’alt voltatge 
les dones han estat també rele-
gades en un segon pla. «Malgrat 
ser presents a la cuina i a la sala de 
qualsevol establiment, i tenir-hi 
un paper principal, el protagonis-
me se l’han endut els homes. La 
cuina és un espai femení en l’ide-
ari domèstic, però s’ha mantin-
gut masculí quan es tracta d’un 
ofici», escriuen els comissaris al 
catàleg. Per això, s’ha volgut rei-
vindicar la xef del restaurant Mas 
Pau d’Avinyonet de Puigventós, 
Nuri Serrat, que va ser la prime-
ra dona amb estrella Michelin a 
l’Estat, l’any 1982. n

Yactes programats

leg «el país dels cuiners. de ca 
la teta a elBulli», coeditat en-
tre l’editorial efadós i el Museu 
de l’empordà, que es  presen-
tarà el 30 de maig a l’audito-
ri caputxins. per altra banda, 
s’han organitzat activitats 
complementàries, com  el ci-
cle «cinema i gastronomia», 
en col·laboració amb el cine-
club diòptria; i la jornada pro-
fessional «repensar el men-
jar. de la cuina de mercat a la 
cinquena gamma» amb la par-
ticipació de ferran adrià i car-
me ruscalleda el 21 de juny.
des del 27 d’abril i fins al 15 de 
setembre, l’Hotel duran i l’Ho-
tel empordà ofereixen menús 
degustació amb els seus plats 
més emblemàtics i, com no 
podia ser d’altra manera, amb 
vins de la do empordà i aigua 
de vilajuïga. n

s’ha publicat un llibre-catà-Y

Figueres vista amb ulls de dona Ceràmiques de Ramon Fort a l’Aljub

Els ‘Plecs’ de l’artista Tura SansUn viatge als Pirineus

des del 27 d’abril i fins al 5 de maig, retrats 
de la ciutat presos des de les càmeres de 
les fotògrafes alt-empordaneses Montse 
capel, conxi Molons, Maria alzamora i ona 

el ceramista ramon fort, veí de llers, pror-
roga l’exposició «fusions» a l’aljub espai 
d’art, ubicat a la soterrani de la sabate-
ria falgarona de figueres, fins a finals 

el Museu de la Mediterrània de torroella 
de Montgrí exposa el projecte «plecs», de 
tura sans (ordis, 1992). fins al 24 de juny 
es pot visitar la mostra, que neix d’una in-

la capital de l’alt empordà acull de l’1 al 
12 de maig l’exposició «viatge al cor dels 
pirineus», en el marc del projecte euro-
peu adn pirineus. la mostra itinerant s’ha 

vilar s’han pogut veure a la sala d’exposi-
cions de la cate de figueres. les imatges 
s’exhibiran, novament, del 15 de maig al 6 
de juny. [foto: À. reynal] n

d’aquest mes. allà, es presenten peces de 
ceràmica que, amb a  partir d’un tracta-
ment tèrmic, adquireixen la textura de la 
lava.  [foto: J. M. dacosta] n

vestigació de l’artista entre la relació del jo 
i el cos a través de la pintura, l’escultura,  el 
dibuix i el grafit.  forma part de les exposi-
cions viatgeres de la diputació de girona. n

instal·lat al carrer Àurea de sarrà i apropa 
la història i la singularitat dels pirineus a 
catalunya, andorra, aragó, navarra i fran-
ça. n
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