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Un informe de 1965 de la Pre-
fectura Superior de Policia de Gra-
nada revela que Federico García
Lorca va ser assassinat al costat
d'una altra persona i defineix el
poeta com a «socialista i maçó», al-
hora que li atribueix «pràctiques
d'homosexualisme».

En aquest document, que mos-
tra per primera vegada la versió ofi-
cial del règim franquista sobre la
mort del poeta, es diu que García
Lorca va ser afusellat a Víznar
(Granada) «després d'haver con-
fessat».

Aquesta documentació, publi-
cada per la Ser i eldiario.es, recull
que el poeta de Fuente Vaqueros
va ser enterrat en un barranc a uns
dos quilòmetres del lloc conegut
com a Fuente Grande.

En l'informe es relata que Lor-
ca era «un maçó pertanyent a la lò-
gia Alhambra en la qual va adop-
tar el nom simbòlic d'Homero» i
que «estava conceptuat com a so-
cialista per la tendència de les se-
ves manifestacions i perquè esta-
va vinculat a Fernando de los Ríos,
com també per les seves estretes
relacions amb altres caps d'igual
signe polític».

S'indica a més que «estava titllat
de pràctiques d'homosexualisme,
aberració que va arribar a ser vox
populi, però la veritat és que no hi
ha antecedents de cap cas con-
cret».

El document explica que Lorca
va ser detingut en l'habitatge d’uns
seus amics, els germans Rosales,
on s'havia refugiat, i que el lloc va
ser envoltat «amb gran aparat per
Milícies i Guàrdies d'Assalt».

«Va ser tret del Govern Civil per
forces depenents d’aquest i conduït
en un cotxe al final de Víznar
(Granada) i, a l’entorn del lloc co-
negut com a Fuente Grande, en
companyia d'un altre detingut,
les circumstàncies personals del
qual es desconeixen, va ser passat
per les armes després d'haver con-
fessat», afegeix l'informe.

També precisa que va ser «en-
terrat en aquell paratge, molt a flor
de terra, en un barranc situat a uns
dos quilòmetres a la dreta d'a-
questa Fuente Grande, en un lloc
que es fa molt difícil de localitzar».

Experts en la vida i obra de
García Lorca han destacat la trans-
cendència que té la publicació
d'aquest informe, que documen-
ta la versió oficial del règim fran-
quista sobre l'assassinat, encara
que han advertit de les moltes li-
mitacions i inconcreciones que
presenta.

L'hispanista Ian Gibson ha des-
tacat la importància que es cone-
gui aquest document, si bé ha
puntualitzat que en bona part ja
havia estat recollit pel periodista fa-
langista Eduardo Molina Fajardo
a Los últimos días de García Lorca,
publicat en els anys vuitanta.

«Aquesta obra ja resumeix el
contingut dels documents oficials
coneguts ara», assenyala Gibson,
que ha subratllat la rellevància
que, per primera vegada, es tingui
constància fefaent d'un informe
oficial procedent de Granada.

No obstant això, l'hispanista
s'ha referit als «errors colossals»
que conté la documentació, cosa
que posaria de manifest que va ser
redactada amb informació oral, en
equivocar-se per exemple en el
nom de la mare de García Lorca o
en el del governador civil.

L'investigador Miguel Caballe-
ro, autor del llibre Las trece últimas
horas en la vida de García Lorca,
creu que l'informe aportaria in-
tencionadament «confusió» a la
mort del poeta en un intent per
«ocultar» els autors reals del seu as-
sassinat per part dels agents de
Granada.

L'historiador i president de l'As-
sociació per a la Recuperació de la
Memòria Històrica de Granada,
Rafael Gil Bracero, ha assenyalat
«errors clamorosos» en el relat
policial i ha restat credibilitat a un
document oficial «sense signatu-
ra ni autoria» però sí «amb inten-
cionalitat», ha dit.

El periodista i investigador Fer-
nando Guijarro veu també en l'in-
forme la intenció d'ocultar els fets
per l'error que va suposar que
l'ordre del comandament fran-
quista de «no tocar» García Lorca
arribés tard a Granada i, en la
seva opinió, reforça la seva teoria
que el cos va ser desenterrat dies
després, motiu pel qual no es pre-
cisaria el lloc exacte del seu en-
terrament.

Aquestes apreciacions sobre els
documents oficials coneguts avui
se sumen a l'interès vigent que des-
perta el parador de les restes del
poeta en els terrenys d'Alfacar.
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Un informe policial revela
que a Lorca el van afusellar
per socialista, maçó i gai

«Va ser passat per les armes després d’haver confessat», diu
literalment el document, que segons els experts vol «aportar confusió»


Aquesta nit s’estrena Inusual,
unes sesions amb els millors
 discjòqueis, al Platea Girona.

Cada divendres a la nit, la sala
oferirà una selecció dels principals
DJ de l'escena indie, dance, disco,
house i electrònica.

Els primers artistes seran Viktor
Ollé, discjòquei resident de l’Apo-
lo de Barcelona; el duo Buffetlibre,
que han treballat amb artistes de
renom com Gossip o Kaiser Chiefs;
Cabaret Electrónico, especialis-
tes en música dels 80 i 90; Elektrik,
exresident de  Le Rachdingue i
Capo, habitual de les cabines bar-
celonines, com la Sala BeCool.

GIRONA | DdG

El Platea de
Girona congrega
els millors DJ a les
nits «Inusual»

ANIOL RESCLOSA

Com ja va passar els anteriors dies a Girona, Monells i la Bisbal d’Empordà,
el càsting d’Ocho apellidos vascos segueix causant furor a terres gironines.
Ahir va ser el torn dels ciutadans de Llagostera, que van tornar a sortir al
carrer i van fer cua a l’oficina de turisme durant tot el dia. La productora està
buscant 2.000 figurants a Girona i comarques amb disponibilitat per poder
participar en la gravació, que començarà l’11 de maig a Girona.



Continua el càsting d’«Ocho apellidos» 

La presentació d’aquesta nit del
nou espectacle antològic de Roger
Mas serà  l’espectacle que doni el
tret de sortida a l’últim cap de
setmana de la tercera edició del
festival Strenes.

Paral·lelament, Gossos faran
una  actuació doble per celebrar
que han estat 22 anys damunt
dels escenaris. A més, el Cor Ge-
riona presentarà el seu nou disc a
la Sala Montsalvatge.

La tarda del dissabte estarà ple-
na de concerts gratuïts. A les 18.30
hi haurà un concert amb artista
sorpresa, que es repetirà una hora
després. 

A les set, la jove cantant IZAH
oferirà un concert d’entrada lliure
a la plaça de Sant Fèlix. A la nit, la
plaça tornarà a omplir-se de mú-
sica amb l’Strena’t a l’Intro.

En Joan Miquel Oliver actuarà el
Teatre Municipal i Miquel Gil ho
farà a l’Auditori de la Mercè per ce-
lebrar els 40 anys en actiu.

L’Auditori és el lloc on Dolo
Beltrán actuarà per primera vega-
da en solitari. Estarà acompanya-
da pel DJ i productor Sergio Fer-
nández. 

Finalment, The Crab Apples se-
ran els encarregats de tancar el fes-
tival amb un concert d’entrada
lliure al Yeah! Indie Club. 

GIRONA | DdG

Strenes encara l’últim cap
de setmana amb estrenes
absolutes i concerts gratuïts

Federico García Lorca.

DIARI DE GIRONA

La Vuitena Biennal d'Art de Gi-
rona, que reuneix peces de 21 ar-
tistes diferents, quedarà inaugu-
rada avui (19.30h) a les sales d’ex-
posició de la Casa de Cultura de Gi-
rona, on es podrà visitar fins al pro-
per 30 de maig. 

El jurat va atorgar el primer
premi a l'obra Ab Intra (Conjunt 2),
de l'artista resident a Girona Qui-
co Estivill, i va fer una menció es-
pecial a l'artista Cristina Fontseré,
per l'obra Ese día que fuimos. 

El jurat també ha seleccionat
obres de Jordi Armengol, Perè Be-
llès, Pep Camps, Helena Carbonell,
Adrià Ciurana, Maria Paola Coda,
Carles Congost, Carmen Díaz, Ge-
rard Encabo, Núria Güell, Jordi
Mitjà, Jordi Morell, Marta Negre,
Àlex Nogué, Esther Pi, Jordi Puig,
Job Ramos, Sebi Subirós i Marta
Vergonyós. 

Convocada per la Diputació, la
Biennal té una dotació de quinze
mil euros, cinc mil dels quals són
per a l'obra guanyadora.

GIRONA | DdG

S’inaugura
l’exposició
d’obres de la
Biennal d’Art que
va premiar Estivill

Detall de l’obra d’Estivill.
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Mercats
� La Bisbal d’Empordà, Celrà, les
Planes d’Hostoles, Platja d’Aro,
el Port de la Selva, Portbou, Por-
queres, Salt, Sant Esteve d’en
Bas i Sils.

Balls
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
� 17.30. Sala municipal del Casal
de la gent gran. Berenar ball
amb l’actuació de Blanca i Gem-
ma.

GIRONA
� A la nit. Sala de Ball. Actuació
del trio Genions.

Concerts
CASSÀ DE LA SELVA
� 22.00. Sala del Centre Recrea-
tiu. Concert de Sanjosex, que
presentarà el seu disc Festival.

GIRONA
� 18.00 a 00.00. Pl. Jurats. Terri-
tori Underground, amb Hurrica-

de + Anchord + Navratilova +
Trave Cigar Box & The Atomic
Tsunami Surfers.
� 20.00. Auditori Josep Viader
de la Casa de Cultura. Concert
de jazz contemporani a càrrec
de Luis González Trio.
� Al vespre. Lola Cafè. Actuació
de Pau Ballesteros i Toni Caye-
na.

GIRONA
� Festival Strenes. 21.00 i 23.00.
Auditori del Centre Cultural La
Mercè. Gossos. Presentació del
concert del 22è aniversari.
� 21.00. Sala Montsalvatge de
l’Auditori. Cor Geriona.
� 21.00. Teatre municipal. Roger
Mas. Presentació del nou espec-
tacle antològic.
� 01.00. Sala Platea. Nit Inusual
Club, amb l’actuació de Viktor
Ollé, Buffet Libre, Cabaret Elec-
trónico, Elektrik i Capo.

LA BISBAL D’EMPORDÀ
� 23.00. L’Alternativa Bar Musi-
cal. Actuació de Yacine & The
Oriental Groove + Boit Dj.

PALAFRUGELL
� 21.00. TMP. Concert Què volen
aquesta gent?, amb La banda
del País petit, Els Cremats & La
Principal de la Bisbal.

SALT
� 21.30. Les Bernardes. Concert
amb Nito Figueres i Pep Poblet.
� 23.00. La Mirona. Actuació de
Toni Beiro & Indomables.

Dansa
OLOT
� Festival Sismògraf. 12.00. Bi-
blioteca Marià Vayreda. Balla’m
un llibrer.

� 17.00. Saló de descans del Tea-
tre Principal. Ballarina Sonia Gó-
mez.
� 18.10. Espai Barberí. Cherepa-
ka, Andréane Leclerc.
� 18.30. Plaça Major. Último, el
baile, Giradanza.
� 19.30. Plaça Pia Almoina. One-
toanother, Cobosmika.
� 21.00. Teatre Principal. Capri-
cis, Àngels Margarit / Cia. Mu-
dances.
� 23.00. Firal. La consagració de
la primavera, Roger Bernat.
� 23.00. Hospici. Epíleg d’un inici
(El secret de les meduses), Sabi-
ne Dahrendorf Danza.
� 00.15. La Carbonera. Wakefield
Poole: visiones y revisiones,
Mauricio González.

Festes
CALDES DE MALAVELLA
� Festa de la Malavella. 21.00.
Plaça de l’Ajuntament. Pregó
d’inici de festa amb la Malavella
de l’Any 2015, Montserrat Caru-
lla. Entrega de guardons a les
Malavelles i al Maurici d’Honor.
� A continuació, a la plaça de
l’Ajuntament, presentació del
Geperut a càrrec de la colla ge-
gantera i els Perkusus Dabrus-
kus.
� Tot el vespre-nit, barraques
d’entitats a la plaça de l’Ajunta-
ment.
� 22.00. Plaça de l’Ajuntament.
Concert i danses de música me-
dieval amb Xarop de Canya.

FIGUERES
� Fires i festes de la Santa Creu.
08.30 a 20.30. Consell comar-
cal. Marató literària dedicada al
cronista Ramon Muntaner.

� 10.15. Rambla. Vestida de la
Monturiola, a càrrec de la Colla
Castellera de Figueres.
� 15.00. Pavelló esportiu munici-
pal. Futbol sala, Mare de Déu del
Mont - Gimnàs Savas.
� 17.00. Auditori del Cercle
Sport. Vet aquí..., contes sobre la
lactància materna. Activitat per
a nens i nenes de 0 a 7 anys i les
seves famílies.
� 17.00. Parc d’atraccions del re-
cinte firal. Jornada social a 1 eu-
ro l’atracció.
� 17.30. Plaça de Catalunya.
Gran Circ Charlie Rivel.
� 19.00. Plaça de Catalunya. Ex-
hibició de funky a càrrec de
Juanjo Pérez.
� 19.30. Casa Empordà. Inaugu-
ració de l’exposició JCE. Jove
Creació Europea. Biennale de la
Jeune Création Européenne.
� 19.30. Envelat de la Rambla.
Octoclubssy. 2n Playback de
l’Associació Ona.
� 20.15. Seu del Casino Menes-
tral. Lectura de Terra porpra, de
Daniel Varujuan, a càrrec de La
Funcional Teatre.
� 20.30. Plaça de Catalunya.
Gran Circ Charlie Rivel.
� 21.00. Teatre municipal El Jar-
dí. La companyia Parking Sha-
kespeare presenta l’espectacle
Molt soroll per res, de William
Shakespeare.
� 22.00. Envelat de la Rambla.
Octoclubssy presenta La història
musical i anecdòtica dels anys
1980 i 1990. I a les 23.00, La fes-
tassa Octoclubssy. I a la 1.00, ce-
lebració de Cap d’Any, amb coti-
lló i cava.
� 23.30. Embarraca’t. Actuació
de The Cuit’s, banda selecciona-
da al concurs del Consell Local
de Joventut.
� 00.50. Embarraca’t. Actuació
de Juantxo Skalari, fundador del
grup de Pamplona Skalariak.
� 02.40. Embarraca’t. Actuació
del grup Che Sudaka.

SANT JORDI DESVALLS
� Festa major. 09.00 a 14.00 i de
17.00 a 19.00. Baixos de l’Ajunta-
ment. Exposició de manualitats.
� 20.00. Sala Nova. Representa-
ció de l’obra de teatre El fanàtic
del Barça, a càrrec del Jovent de
Sant Jordi Desvalls.

Fires
PALAU-SAVERDERA
� 12a Fira del paisatge a Catalu-
nya. 19.00. Centre cívic. Acte in-
augural, amb la conferència-
col·loqui Fotografia. Paisatge de
l’Empordà, a càrrec d’Eduard
Marquès.

Infantils
BEGUR
� 10.30. Llar d’infants Ses Falu-
gues. L’hora del conte, amb El
cuc dels contes, a càrrec d’Olga
Cercós.

FIGUERES
� 18.00. Biblioteca. Contes per a
nadons de menys de 3 anys,
Sons de l’univers, a càrrec d’Al-
químia Musical.

LLORET DE MAR
� 18.00. Biblioteca municipal.
Racó dels contes en anglès.
Avui, Cinderella.

PLATJA D’ARO
� 17.00. Casa Lila. Taller de cuina
Jo també cuino! Supercuina.

Teatre
BESCANÓ
� 21.00. El Teatre. Només un
anunci, d’Alberto Ramos.

GIRONA
� 19.00. Biblioteca Carles Raho-
la. Mostra de teatre inclusiu,
amb la representació de l’obra
Remenant els boscos de nit, de
Bernard-Marie Koltés.
� 19.00. Centre cívic Barri Vell -
Mercadal. Mostra de Teatre in-
clusiu, amb la representació de
l’obra Tres relats de vida. Dones
protagonistes.

PALAMÓS
� 20.30. XXV Mostra de teatre
juvenil, amb la representació de
l’obra Silenci, càmeres, acció!, a
càrrec del grup de 2n d’ESO de
l’escola Vedruna.

ROSES
� 22.00. Teatre municipal. Re-
presentació de l’obra L’inspec-
tor, de Nikolai Gógol, adaptació
de Jordi Galceran, a càrrec del
Grup de Teatre de Roses.

Poesia
SANTA COLOMA DE FARNERS
� Festival Domini Màgic de Poe-
sia. 20.00. Biblioteca Joan Vi-
nyoli. El so de dins el so, espec-
tacle de poesia amb la poeta La-
ia Noguera i l’actriu Mireia Cha-
lamanch. Recital a dues veus.

Col·loquis
GIRONA
� 20.00. Casa Masó. Conversa
sobre teatre a càrrec de l’actor
Martí Peraferrer. Dins el cicle
Diàlegs i en el marc de l’exposi-
ció Retrats de medalla: l’espec-
tacle del bronze de la Casa Ma-
só.

Conferències
BANYOLES
� 19.30. Museu Darder. Xerrada
El salt d’allò concret a allò gene-
ral: de les destrals de pedra poli-
da a les relacions socials del neo-
lític del mig català, a càrrec d’Al-
ba Masclans, doctorant en Pre-
història. Dins el cicle de confe-
rències Actualitat arqueològica a
les comarques gironines.

GIRONA
� 19.00. Aula A de la Casa de
Cultura. Conferència El descon-
cert del present, a càrrec d’Anto-
ni Puigverd, escriptor.

LA BISBAL D’EMPORDÀ
� 22.00. Mundial. Xerrada de
viatges, London de cap de set-
mana, a càrrec de Colla de 10.

PALS
� 20.00. Ca la Pruna. Conferèn-
cia La platja de Sa Riera, un sis-
tema canviant, a càrrec de Jordi
Serra, professor de la Facultat
Geologia de la UB.

PLATJA D’ARO
� 17.00. Biblioteca Mercè Rodo-
reda. Xerrada Viure de bon hu-
mor, a càrrec del periodista i es-
criptor Carles Capdevila. Lliura-
ment dels guardons del 15è
Concurs literari per a gent gran.
� 20.30. Centre L’Avenir Fana-
lenc. Conferència Els estanys: un
somni fet realitat, a càrrec de
Carlos Álvarez, Josep M. Bas i
Jaume Ramot (G.N. Sterna).

Inauguracions
FIGUERES
� 20.00. Cafè dels Tints. Inaugu-
ració de la Wäwä.
� 20.00. Seu social dels Amics
del Castell de Sant Ferran. Inau-
guració i vernissatge de l’exposi-
ció Volcán de inspiraciones,
d’Elies Galopa Viaplana. Amb
motiu de la inauguració, el com-
positor Jaume Cristau Brunet
estrenarà la sardana titulada
Amb pinzells de boix.

La Casa de Cultura de Girona inaugura avui l’expo-
sició de la vuitena Biennal d’Art (19.30 h), que ha
guanyat Quico Estivill. La mostra inclou les obres
de la vintena d’artistes seleccionats en aquesta edi-
ció. A més, a l’auditori Viader també tindrà lloc un
concert del Luis González Trio, que hi presentarà el
seu últim disc, Smile (20 h, 3 euros).

Els grups Hurricäde, Anchord, Navratilova i Trave
Cigar Box & The Atomic Tsunami Surfers actuaran
avui a la plaça dels Jurats de Girona (18 h a 24 h,
gratuït), dins del festival Territori Underground,
promogut per Orella Activa de Girona, Soroll de Vi-
dreres, ATV de Sarrià, Atzavara de Sant Feliu, El
Mini d’Olot i Frenopàtic Radioshow de Ràdio Celrà.

Hurricäde ■ ALEX TREMPS

El festival Territori
Underground, a la
plaça dels Jurats

Quico Estivill, guanyador de la Biennal ■ PERE DURAN

La Casa de Cultura
obre la Biennal i rep
Luis González Trio

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 24 D’ABRIL DEL 201574 | Apunts |

L’agenda www.elpuntavui.cat/agenda
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ART

NÚRIA GIMBERNAT
Centre Cultural la Mercè

de Girona. Pujada de la Mercè,
12.  � Del 19 d’abril al 29 de
maig.  De dilluns a divendres de
9 a 14h. i de 16 a 21h.

Núria Gimbernat explica allò
que la mou en direcció a la cerà-
mica: «Fer i desfer, anar definint
aparences. Crear volums amb les
mans, definir formes delicades:
rascant, modelant, polint, jugant
amb esmalts de colors, engalbes,
textures esquerdades que enri-
queixen i transformen la pell del
fang en una mirada, un gest, un
sentiment: l'essència de cada
peça». L’exposició que presenta
al Centre Cultural la Mercè és, en
aquest sentit, exactament això:
un recull de ceràmiques on l’at-
zar i la necessitat escenifiquen
la seva inacabable dansa osmòti-
ca.   | E. CAMPS

RAFAEL CATALÀ
Galeria d’art l’Arcada, Bla-

nes. Passeig de Dintre, 11  �
Fins el 14 de maig. Diari de
17,30 a 20,30h. Dissabtes d’11 a
13h. i de17,30 a 20,30h.  

Un dels objectius de la pintu-
ra barroca era  enganyar l’ull des
d’una estratègia mimètica que,
paradoxalment, s’afirmava en
tant que artifici. Rafael Català
parteix d’aquesta tradició tene-
brista —encapçalada per artistes
com Sánchez Cotán, però també
per l’incommensurable Juan de
Juanes— que, a grans trets, po-
dríem situar als antípodes de la
proposta morandiana: la metafí-
sica s’aplaça a favor de la pre-
sència incontestable de les co-
ses. El veterà artista de Castellò
de la Plana (1929) torna a Bla-
nes desafiant el pas del temps
amb la seva pintura i la seva
sensibilitat barroca.  | E. CAMPS

BEGOÑA RAMOS I 
CELIA VELA

Museu de l’Empordà, Fi-
gueres. Rambla, 2.  � Del 18
d’abril al 24 de maig. De di-
marts a dissabte d’11 a 19h.
Festius d’11 a 14h. L'any 2010, Miquel Ruiz va

donar més de cent mil fotogra-
fies a INSPAI que es van sumar
als fons que preserva aquesta
institució. Les fotografies que
ara es mostren a Roses respo-
nen a una acurada selecció
d’entre totes les imatges que in-
tegren el fons, i segueixen un
patró temàtic mitjançant el qual
també es fa un recorregut per la
trajectòria professional i vital de
Miquel Ruiz. L'exposició s'inicia
amb un bloc fotogràfic dedicat a
la premsa territorial; un altre
que aplega les imatges recolli-
des en projectes internacionals;
un tercer centrat en el seu tre-
ball a Bòsnia; i un quart en què
es mostren imatges de produc-
ció recent   | E. CAMPS

«Aquest insòlit projecte
—explica Begoña Ramos—
neix amb la voluntat de tras-
lladar els dissenys de la pas-
sarel·la a la pintura sense
perdre l’essència de Celia
Vela per oferir una mirada
diferent, més íntima i poèti-
ca, del món de la moda». Per
fer-ho, la pintora madrilenya
s’ha inspirat en moments
del backstage i les desfilades
de la catalana per a una vin-
tena de quadres on les mo-
dels, alienes als flaixos de la
passarel·la, es presenten en
una actitud molt més refle-
xiva del què sol ser habitual
en elles. | E. CAMPS

MIQUEL RUIZ
Ca L’anita, Roses. plaça de

Sant Pere, 1� De l’11 d’abril
al 31 de maig. Horaris:
www.roses.cat

Pep Admetlla (Girona, 1962)
ho resumeix de la següent ma-
nera: «Aquest exposició només
és la formalització d’unes con-
verses de llarga durada sobre la
condició humana, l’espai, el tedi
existencial, els forats negres,
els Déus... Al final, de tot plegat,
en resta l’amistat». Una amistat
que l’unia, des de feia dècades,
a Paco Torres Monsó (Girona
1922 - 2015), un dels referents
ineludibles de l’art contempora-
ni català que ens va deixar fa
només un parell de mesos. Mal-
grat tot, Monsó es mostrava en-
tusiasmat davant la possibilitat
de tancar un cercle que s’havia
iniciat gairebé 30 anys abans: la

primera edició de KONSTRUK-
TION-DESTRUKTION es va po-
der veure a la Sala d’Exposi-
cions de «La Caixa» el 1988; la
segona, del 2005, al Museu
d’Història de la Ciutat de Girona;
la tercera i última és la que ara
es presenta a Les Bernardes de
Salt, un equipament cultural
obert a l’art contemporani amb
qui ambdós artistes (Torres
Monsó i Admetlla) han mantin-
gut, els darrers anys, una estre-
ta relació.
La mostra compta amb diversos
materials, com ara un vídeo que
Josep M. Oliveras va realitzar
amb motiu del «Konstruktion»
de 2005 (Fum blanc, amb músi-
ca de John Lennon), diversos
apunts i dibuixos preparatoris i,
per descomptat, un parell de
maquetes dels protagonistes
del diàleg: «Déu m’he deixat el
paraigua», de Torres Monsó, i
«Black hole o l’Alè dels Déus»,
de Pep Admetlla.  | E. CAMPS

PEP ADMETLLA I
PACO TORRES MONSÓ

Casa de Cultura Les Ber-
nardes, Salt. Carrer Major, 172.
� Fins el 8 de maigl. De di-
lluns a divendres de 10 a 13h i
de 16 a 22h. Festius tancat.

OLIVERAS

COL·LECTIVA
Casa de Cultura de Girona. Plaça de

l’Hospital. 6  � Del 24 d’abril al 30 de maig.
De dimarts a dissabte de 13 a 21h. 

L’encerta de ple Joan Giraut (President de
la Diputació) quan afirma, en un dels tex-
tos que prologa el catàleg de la darrera Bi-
ennal d’Art de Girona, que la seva funció no
és «marcar tendències» sinó «reflectir una
realitat que és innegablement i afortuna-
dament heterogènia». És a dir: cal cercar el
sentit del certamen en la seva dimensió des-
criptiva i oblidar, en canvi, qualsevol temp-
tació prescriptiva. O, per dir-ho d’una altra
manera: la Biennal certifica —fent-ho pú-
blic i visible— «allò que és» i no pas «allò que
hauria de ser». Anàlogament, la feina d’un
jurat s’assemblaria més a la del notari que
a la del futuròleg: per això la seva decisió
(discutible només fins a cert punt, a saber,
el que marca la disponibilitat d’arguments

a favor o en contra), s’expressa a través d’u-
na «acta» i no d’una «carta astral», perquè
solament atesta per escrit allò comptat i de-
batut en un intent, sempre diferit, de sub-
ministrar les bases per a valoracions i debats
posteriors.

En aquest sentit, les tres dècades que en-
guany acompleix l’invent (va néixer el 
amb el nom de «Mostra d’Art»), són una
bona excusa per mirar enrere i fer balanç
provisional. Així mateix, es tracta d’un pe-
ríode de temps que podem dividir en tres
segments gairebé perfectes: el primer, en-
tre  i , marcat per la participació
massiva i per la lenta però decisiva eman-
cipació conceptual («Aquesta mostra —es-
crivia aleshores el crític Jaume Fàbrega—
trenca la dinàmica no solament de l’antic
Concurs de la Diputació, sinó de les mani-
festacions de tipus semblant […] En teoria,
doncs, es trenca la dinàmica analfabeta de
distingir entre oli, aquarel·la, escultura, di-
buix, ceràmica, esmalts i altres, segons ens

diu un representant artísticament troglodita
de la premsa local»); el segon període, au-
tèntic punt d’inflexió, és el de la ressaca post-
olímpica i el de les primeres retallades dis-
crecionals (entre  i  hi va haver, en
paraules de Sebastià Goday, «un silenci an-
guniosíssim»); i, el tercer decenni (que és on
ens trobem empantanegats), que recull
l’herència rebuda i n’actualitza el discurs en
funció d’unes pràctiques artístiques, ara si,
totalment inclassificables (més enllà d’un
genèric «arts visuals» que, per descomptat,
inclouria a les «plàstiques»). 

Trenta anys després, el milió i mig de pes-
setes inicial s’ha convertit en els . eu-
ros que es reparteixen entre el guanyador i
la compra d’obres. A banda d’aquesta dada
(difícil de valorar atesa la correspondència
asimètrica dels valors en pessetes i euros),
la qüestió de fons perdura més enllà d’al-
gunes diferències fonamentals (com ara la
majoria d’edat d’unes tecnologies que,
sense ser «noves» ni exclusives de cap sec-

tor, han esdevingut el mitjà —síntesi qua-
si perfecta entre forma i contingut— a tra-
vés del que s’expressen les veus del proper
i inaplaçable relleu generacional): la qües-
tió de fons, com dèiem, es manté intacta en
la mesura que parlem d’una realitat tan an-
tiga com l’art mateix, és a dir, la definida per
una forma de resistència íntima (fent ser-
vir l’afortunat concepte de Josep M. Esqui-

EUDALD CAMPS

CASA DE CULTURA DE GIRONA  L’ANY 1985 ES VA CREAR LA «I MOSTRA D’ART» QUE, TRES
DÈCADES DESPRÉS, TÉ LA FORMA D’UNA BIENNAL DECIDIDAMENT CONTEMPORÀNIA. APROFITEM
L’ANIVERSARI DEL CERTAMEN PER REFLEXIONAR SOBRE EL SEU SENTIT, EL PASSAT I EL FUTUR INCERT.
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Més que no pas eclèctic o he-
terodox, és com si Tano Pisano
fos el nom de mitja dotzena
d’artistes diferents: hi ha un Pi-
sano ceramista (d’ascendència
picassiana), un de gravador
(creador d’alfabets), un de lúdic
(el que fa tòtems amb «Mecca-
no»), un de sobri i constructiu
(el que decideix pintar), un de
tridimensional (l’escultor) i, fi-
nalment, el que intervé en l’es-
pai (tan li fa si és públic o privat)
sense manies a l’hora d’escollir
formats. A tots aquests «Pisa-
no» n’hi hem d’afegir encara un
altre: el ninotaire capaç d’inven-
tar els bestiaris més inversem-
blants.  | E. CAMPS

TANO PISANO
Museu de la Mediterrània,

Torroella de Montgrí. Carrer
d’Ullà, 31 � Fins l’11 de maig.
De dilluns a dissabte de 10 a 14
h i de 17 a 20 h. Festius de 10 a
14 h. 

Fins a finals de maig, l'artista
Francesca Caruana presenta
l'exposició «Recto/Otcer» al
centre d'art contemporani À
Cent Mètres du Centre du Mon-
de de Perpinyà. Aquesta artista
desenvolupa un treball plàstic
que neix de la relació entre l'at-
zar i allò establert, barrejant la
gestualitat amb el rigor del di-
buix. Les seves instal·lacions es
basen en objectes trobats o
provinents de cultures tribals.
Caruana, d’origen maltès, va
néixer a Casablanca. Actual-
ment viu a Salelles, prop de Per-
pinyà. | E. CAMPS

FRANCESCA CARUANA
Espai d’Art Àcentmètres-

ducentredumonde,  Perpin-
yà. Avda. de la Grande Bretag-
ne, 3.  � De l’11 d’abril al 31
de maig.  Tots els dies de 14 a
18h. Festius obert.

Tom Carr (Tarragona, 1956)
és un escultor contemporani i,
justament pel fet de ser «con-
temporani» (quelcom que impli-
ca una responsabilitat ètica i es-
tètica més que no pas estilísti-
ca), des de sempre s’ha vist im-
pel·lit a repensar l’escultura a
causa, entre altres raons, de la
incertesa que acompanya a la
mateixa disciplina, com a mínim,
des de fa cinquanta anys. Sigui
com sigui, la capacitat que de-
mostra a l'hora de situar en un
mateix pla perceptiu la mirada i
el tacte o, encara més, per in-
corporar l’espectador a l’espai
de l’obra, és, ni més ni menys,
allò que el converteix en un au-
tor imprescindible.  | E. CAMPS

TOM CARR
Can Mario, Palafrugell. Pla-

ça de Can Mario, 7.  � Del 14
de febrer al 17 de maig. Dis-
sabtes d’11 a 14h i de 16,30 a
20,30h. Diumenges d’11 a 14h.

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 28 de
maig. De dilluns a divendres de
10 a 13h i de 16 a 22h. 

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 .  �
Fins el 24 de maig. Diari de
10 a 18h. Festius de 10 a 14h.
Dilluns tancat.

rol) que, per descomptat, no aspira a
cap modalitat de victòria més enllà de
l’acte de resistir mateix. Per enten-
dre’ns: tenint en compte quina és la di-
nàmica assumida pel gruix de la so-
cietat contemporània, ésser coherent,
exigent, no banal i, inclús, moderada-
ment transcendent, vol dir anar con-
tracorrent. El currículum d’artistes

premiats aquest darrers deu anys ho
palesen amb escreix: Pep Aymerich i
Xavier Escribà (), Núria Güell
(), Job Ramos (), Manel Bayo
() i Quico Estivill () segueixen
justificant, amb la seva coherència
persistent, l’existència d’un certamen
que, com dèiem, enlloc de prescriure
certifica quin és l’estat de la qüestió en
el nostre context immediat.

Sigui com sigui, el guanyador de la
Biennal d’enguany encaixa a la per-
fecció en els plantejaments ara es-
bossats: Quico Estivill sempre s’ha
caracteritzat per una visió de l’art mar-
cada per l’amplitud de mires en rela-
ció als formats utilitzats però mante-
nint-se fidel, en canvi, a un discurs cen-
trat en l’home i en les diferents topo-
grafies existencials que aquest inten-
ta habitar. La seva vinculació com a es-
cenògraf amb el món del teatre més ex-
perimental (iniciada amb el T.E.I. de St.
Marçal), la ininterrompuda activitat
pictòrica (entenent la pintura com un
fet comunicatiu molt divers), o la dar-
rera utilització d’estratègies properes
a la instal·lació, s’ha de llegir, tot ple-
gat, en funció d’unes necessitats ex-
pressives que responen a una veu fidel
al seu sentit profund. No ha d’estra-
nyar-nos, per tant, que el treball pre-
miat ens parli d’un doble viatge: en pri-
mer lloc, es tractaria d’un descens a les
profunditats del Jo creatiu, just al lloc
on la fascinació enfront de regions
ignotes es converteix en detonant; i, en
segon lloc, l’artista realitzaria el seu par-
ticular periple de retorn a la terra na-

tal portant a terme una sèrie d’ac-
cions artístiques que podem inscriu-
re, salvant les distàncies, en aquesta tra-
dició occidental basada en l’estreta re-
lació existent entre el viatge real, i la
construcció simbòlica de la identitat
mitjançant la restitució dels lligams ge-
nealògics.

Quelcom similar succeeix amb els
treballs de Cristina Fontsaré (Menció
Especial del Jurat). Enemiga dels relats
evidents, l’artista prefereix sotjar les se-
ves preses aprofitant la complicitat
de la nit: és en l’aparent uniformitat de
les hores nocturnes que Fontsaré de-
fuig la cacofonia visual pròpia del
temps diürn i on, alliberada del soroll
del món (en forma d’imatges, però
també de paraules i sons), pot rastre-

jar els llocs que li són familiars però que
contenen, en estadi seminal, la llavor
d’una inquietud que només la nit és ca-
paç de desvetllar. Ni més ni menys: la
seva fotografia nocturna és una mena
de cant poètic als mons que llanguei-
xen sota la superfície tirànica de la vi-
sibilitat aparent. Fendir la foscor i in-
terpel·lar el silenci, ens recorden Font-
saré i Estivill, segueix essent una molt
bona manera de recuperar la capaci-
tat de veure-hi i escoltar. En aquest or-
dre de coses, el paper de la Biennal
s’endevina fonamental: treure a la
llum allò que s’esdevé en la intimitat
dels estudis, revelar universos que
corren el risc de romandre en negatiu,
prenyats de llum i de vida però des-
coneguts per la majoria.

Guanyador i
Menció Especial

Quico Estivill va
guanyar amb una
peça que combina
escultura i foto-
grafia primitiva
(ambrotips). Cristi-
na Fontsaré va re-
bre la Menció Es-
pecial del Jurat
gràcies a una de
les seves caracte-
rístiques imatges
nocturnes.
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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

Fins a finals de maig, l'artista
Francesca Caruana presenta
l'exposició «Recto/Otcer» al
centre d'art contemporani À
Cent Mètres du Centre du Mon-
de de Perpinyà. Aquesta artista
desenvolupa un treball plàstic
que neix de la relació entre l'at-
zar i allò establert, barrejant la
gestualitat amb el rigor del di-
buix. Les seves instal·lacions es
basen en objectes trobats o
provinents de cultures tribals.
Caruana, d’origen maltès, va
néixer a Casablanca. Actual-
ment viu a Salelles, prop de Per-
pinyà. | E. CAMPS

FRANCESCA CARUANA
Espai d’Art Àcentmètres-

ducentredumonde,  Perpi nyà.
Avda. de la Grande Bretagne, 3.
� De l’11 d’abril al 31 de
maig.  Tots els dies de 14 a
18h. Festius obert.

Tom Carr (Tarragona, 1956)
és un escultor contemporani i,
justament pel fet de ser «con-
temporani» (quelcom que impli-
ca una responsabilitat ètica i es-
tètica més que no pas estilísti-
ca), des de sempre s’ha vist im-
pel·lit a repensar l’escultura a
causa, entre altres raons, de la
incertesa que acompanya a la
mateixa disciplina, com a mínim,
des de fa cinquanta anys. Sigui
com sigui, la capacitat que de-
mostra a l'hora de situar en un
mateix pla perceptiu la mirada i
el tacte o, encara més, per in-
corporar l’espectador a l’espai
de l’obra, és, ni més ni menys,
allò que el converteix en un au-
tor imprescindible.  | E. CAMPS

TOM CARR
Can Mario, Palafrugell. Pla-

ça de Can Mario, 7.  � Del 14
de febrer al 17 de maig. Dis-
sabtes d’11 a 14h i de 16,30 a
20,30h. Diumenges d’11 a 14h.

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 28 de
maig. De dilluns a divendres de
10 a 13h i de 16 a 22h. 

El guanyador de la Biennal
d’enguany encaixa a la perfec-
ció en els plantejaments d'un
certàmen que valora, per sobre
de tot, el compromís i la qualitat:
Quico Estivill sempre s’ha carac-
teritzat per una visió de l’art
marcada per l’amplitud de mires
en relació als formats utilitzats
però mantenint-se fidel, en can-
vi, a un discurs centrat en l’ho-
me i en les diferents topogra-
fies existencials que aquest in-
tenta habitar. La seva vinculació
com a escenògraf amb el món
del teatre més experimental
(iniciada amb el T.E.I. de St. Mar-
çal), la ininterrompuda activitat
pictòrica (entenent la pintura
com un fet comunicatiu molt di-
vers), o la darrera utilització

d’estratègies properes a la ins-
tal·lació, s’ha de llegir, tot ple-
gat, en funció d’unes necessi-
tats expressives que responen
a una veu fidel al seu sentit pro-
fund. No ha d’estranyar-nos, per
tant, que el treball premiat ens
parli d’un doble viatge: en pri-
mer lloc, es tractaria d’un des-
cens a les profunditats del Jo
creatiu, just al lloc on la fascina-
ció enfront de regions ignotes
es converteix en detonant; i, en
segon lloc, l’artista realitzaria el
seu particular periple de retorn
a la terra natal portant a terme
una sèrie d’accions artístiques
que podem inscriu-re, salvant
les distàncies, en aquesta tradi-
ció occidental basada en l’estre-
ta relació existent entre el viat-
ge real, i la construcció simbòli-
ca de la identitat mitjançant la
restitució dels lligams genealò-
gics.   | E. CAMPS

COL·LECTIVA
Casa de Cultura de Girona.

Plaça de l’Hospital. 6  � Fins
al 30 de maig. De dimarts a
dissabte de 13 a 21h. 

PEP CAMPS
Casa de Cultura Les Bernardes,

Salt. Carrer Major, 172.  � Del 15 de
maig al 12 de juny. De dilluns a diven-
dres de 10 a 13h i de 16 a 22h.

A Pep Camps li agrada recuperar la
visió epicúria sobre la finitud: «Acos-
tuma't a pensar que la mort no és res
per a nosaltres, ja que el bé i el mal no
existeixen més enllà de la sensació, i la

mort és la privació de sensació». En
aquest sentit, explica, l’exposició no ha
de ser llegida en clau pessimista sinó
més aviat tot al contrari: «Un coneixe-
ment d'aquest fet –que la mort no és
res–, permet gaudir de la vida mortal
evitant-nos afegir-hi la idea d'una du-
rada eterna». O, tornant a Epicur: «El
més espantós de tots els mals, la mort,
no és res per a nosaltres perquè, men-
tre vivim, no hi ha mort, i quan la mort
existeix, nosaltres ja no som».

EUDALD CAMPS

PEP CAMPS INAUGURA AVUI (20H) A LES BERNARDES DE SALT

La mort que no és

FONSU MATEU
Motel Empordà,  Figueres. Avingu-

da de Salvador Dalí, 170.  � Del 15 de
maig al 31 de juliol.  Horaris: www.ho-
telemporda.com

Tot i estar envoltat d’artistes –n’és
pare i germà–, Fonsu Mateu (Salt,
) se situa als antípodes del geni en-
totsolat: autodidacte, es limita a fer allò
que li agrada equipat, tan sols, amb una
caixeta d’aquarel·les que li serveixen
per traduir el món. És un viatger que,
a la maleta, hi porta el mínims colors
i unes ganes insaciables de devorar
amb els ulls. Per això l’exposició que
presenta a El Motel es diu «Espais
vistos», perquè l’origen de les aqua-
rel·les és sempre el viatge i, també, per-
què enguany fa noranta anys de la pu-
blicació de Coses vistes, llibre funda-
cional de Josep Pla, viatger de mirada
gairebé cirurgiana i client assidu del
restaurant empordanès on avui s’i-
naugura aquesta exposició que, de
manera indirecta, li ret homenatge. 

EUDALD CAMPS

AVUI (20H) ES PRESENTA AL MÍTIC RESTAURANT DE FIGUERES
UNA MOSTRA QUE RET HOMENATGE A PLA I AL FET DE VIATJAR

Fonsu Mateu exposa
«Espais vistos» al Motel

L’ombra de
Fortuny

Les aquarel·les
de Mateu recupe-
ren la millor tradi-
ció romàntica.

Fidelitat al mitjà
L’artista no ha

reninciat mai a una
concepció de l’art
estrictament plàs-
tica.

E. CAMPS
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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

Fins a finals de maig, l'artista
Francesca Caruana presenta
l'exposició «Recto/Otcer» al
centre d'art contemporani À
Cent Mètres du Centre du Mon-
de de Perpinyà. Aquesta artista
desenvolupa un treball plàstic
que neix de la relació entre l'at-
zar i allò establert, barrejant la
gestualitat amb el rigor del di-
buix. Les seves instal·lacions es
basen en objectes trobats o
provinents de cultures tribals.
Caruana, d’origen maltès, va
néixer a Casablanca. Actual-
ment viu a Salelles, prop de Per-
pinyà. | E. CAMPS

FRANCESCA CARUANA
Espai d’Art Àcentmètres-

ducentredumonde,  Perpin-
yà. Avda. de la Grande Bretag-
ne, 3.  � De l’11 d’abril al 31
de maig.  Tots els dies de 14 a
18h. 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

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 per al 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. 

El guanyador de la Biennal
d’enguany encaixa a la perfec-
ció en els plantejaments d'un
certàmen que valora, per sobre
de tot, el compromís i la qualitat:
Quico Estivill sempre s’ha carac-
teritzat per una visió de l’art
marcada per l’amplitud de mires
en relació als formats utilitzats
però mantenint-se fidel, en can-
vi, a un discurs centrat en l’ho-
me i en les diferents topogra-
fies existencials que aquest in-
tenta habitar. La seva vinculació
com a escenògraf amb el món
del teatre més experimental
(iniciada amb el T.E.I. de St. Mar-
çal), la ininterrompuda activitat
pictòrica (entenent la pintura
com un fet comunicatiu molt di-
vers), o la darrera utilització

d’estratègies properes a la ins-
tal·lació, s’ha de llegir, tot ple-
gat, en funció d’unes necessi-
tats expressives que responen
a una veu fidel al seu sentit pro-
fund. No ha d’estranyar-nos, per
tant, que el treball premiat ens
parli d’un doble viatge: en pri-
mer lloc, es tractaria d’un des-
cens a les profunditats del Jo
creatiu, just al lloc on la fascina-
ció enfront de regions ignotes
es converteix en detonant; i, en
segon lloc, l’artista realitzaria el
seu particular periple de retorn
a la terra natal portant a terme
una sèrie d’accions artístiques
que podem inscriu-re, salvant
les distàncies, en aquesta tradi-
ció occidental basada en l’estre-
ta relació existent entre el viat-
ge real, i la construcció simbòli-
ca de la identitat mitjançant la
restitució dels lligams genealò-
gics.   | E. CAMPS

COL·LECTIVA
Casa de Cultura de Girona.

Plaça de  l’Hospital. 6  � Fins
el 30 de maig. De dimarts a
dissabte de 13 a 21h. 

MANOLO SIERRA
Galeria Miquel Alzueta, Casavells.

Carrer de Santa Llúcia, 1  � A partir del
30 de maig. Dijous i divendres de 10 a
14h i de 16 a 18h. Dissabtes d’11 a 14h. i
de 17 20h. Diumenges d’11 a 14h.

Manolo Sierra (Cádiz, ) retorna
a la natura morta de la millor manera
possible: la que és capaç de tractar els
objectes quotidians més anodins com

a exbots i la que converteix tota fonts
de llum, natural o artificial, en un pro-
blema metafísic de primer ordre. O,
com expliquen els responsables de
l’espai de Casavells: «Sense caure en el
virtuosisme i acceptant el gest, el pin-
tor parteix d’una concepció clàssica del
procés pictòric, col·locant objectes
quotidians a mode d’ofrenes per a
mostrar com es pot enaltir qualsevol
cosa, gràcies a l’anàlisi cromàtic de la
llum del seu estudi».

EUDALD CAMPS

MANOLO SIERRA INAUGURA DEMÀ (18.30 H) A CASAVELLS

La intensitat plàstica

GERARD FERNÁNDEZ RICO
Galeria d’Art Joan Planellas, Tossa

de Mar. Sant Pere, 10.  � A partir del
30 de maig. De dimarts a diumenge de
18 a 21h. Festius obert.

Aquest és el territori autàrquic de l’o-
bra d’art tal i com la planteja Gerard
Fernández Rico (Barcelona, ):
com si es tractés d’un biòtop qualse-
vol, les seves pintures són territoris on
l’atzar i la necessitat realitzen la seva
particular osmosi.  Amb tot, l’artista no
només no especula sinó que deixa
que sigui la lògica visual la que dicti l’a-
venir d’un procés que no amaga la seva
filiació lingüística: es tracta, com en el
llenguatge, de desplegar concèntri-
cament el sentit a partir d’una sèrie
d’estructures predeterminades (no cal
dir que la combinatòria és infinita). El
resultat és una abstracció depurada
d'intens lirisme i amb una gran càrre-
ga poètica. 

Sigui com sigiui, la voluntat dialò-
gica de l’artista encara va més enllà. Els
seus treballs són impensables sense un
grapat de solucions tècniques que
evolucionen paral·lelament a l’obra
que suporten. El seu retorn a la Gale-
ria Joan Planellas de Tossa de Mar
sempre és una bona notícia.

EUDALD CAMPS

DEMÀ (18H) ES PRESENTA A FIGUERES UNA MOSTRA QUE 
FA VISIBLE EL DIÀLEC CREATIU ENTRE PINTURA I MODA

L’abstracció de Fernández
Rico torna a Tossa de Mar

Abstracció de
línies depurades

Gerard Fernán-
dez destaca per la
seva pulcritud for-
mal i sobrietat
plàstica.

Clàssic però
contemporani

La pintura de
Sierra s’ancora en
aspectes que re-
sulten atemporals.

E. CAMPS

M. SIERRA
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