comunicacio@ddgi.cat - 02/11/2015 08:52 - 10.1.0.74
60 61 divENdrES, 30 d’octUbrE dE 2015

ART

PEPE PUNTAS

 Galeria d’art l’Arcada, Bla-

nes. Passeig de Dintre, 11 
Fins el 5 de novembre. Diari de
17,30 a 20,30h. Dissabtes d’11 a
13h. i de17,30 a 20,30h.
Sorpresa rere sorpresa. Quan
hom llegeix el currículum acadèmic de Pepe Puntas (Córdoba,
1960) espera topar-se amb l’enèsima versió d’aquella forma
de pintura o d’escultura que es
manté segura a les zones limítrofs de la vasta producció artística actual, just al lloc on encara
és possible accedir al mercat
sense perdre del tot les restes
de creativitat que puguin quedar després de passar per la facultat de Belles Arts (ens referim a un tipus d’obres moderadament socials, una mica abstractes, mínimament accessibles, és a dir, ni radicals ni reaccionàries). Doncs no. Pepe Puntas resulta paradigmàtic a l’hora

d’exemplificar una veritat que
hem maltractat a base de convertir-la en tòpica, és a dir, la
que reclama desaprendre per
crear amb autenticitat, lluny
d’impostures i de tactismes com
els ara esmentats.
Per això no té sentit parlar, davant dels treballs de Puntas,
d’art en majúscules i en minúscules, o d’alta cultura i cultura
popular: la tècnica de l’esgrafiat
(amb més de dos mil anys d’història) conviu amb l’ordenació
dels dibuixos en vinyetes, un recurs, no cal dir-ho, de genealogia força més recent. La capacitat de l’artista per a portar a terme associacions aparentment
impossibles amb naturalitat és,
en tot cas, tan sorprenent com
lloable. Sigui com sigui, ens trobem davant d’una proposta que
injecta aire fresc a l’aire cada
dia més enrarit de les galeries
d’art. | E. CAMPS

PEP CAMPS

JUAN PABLO ORDÚÑEZ

COL·LECTIVA

CARLES BROS

rrer Albereda, 7.  A partir del
16 de novembre. Horaris:
www.divinum.cat

selm Clavé, 32, 3r.  Fins el
30 d’octubre. Més informació i
horaris: www.coespai.com

Castell-Platja d’Aro.  Fins
l’1 de novembre. Caps de
setmana i festius d’11 a 13h i
de 17 a 19h.

Un dels grans descobriments
de la cuina contemporània
(aquesta cuina que, sense ser
art, comparteix amb ell nombroses preocupacions) és el «menú
degustació». Es tracta, com tothom sap, d’un catàleg de possibilitats culinàries desplegat en
el temps que acaba convertint
el comensal en una mena de
jutge gastronòmic. La fórmula
serveix d’excusa a Pep Camps
per presentar una variada selecció dels seus treballs: l’exposició, en aquest sentit i sense tenir caràcter retrospectiu, permet
fer una aproximació molt ajustada a un dels artistes gironins
més coherents i fidels a la pintura. | E. CAMPS

Juan Pablo Ordúñez prefereix
aplaçar-se rere una «marca»
(MawatreS) que, de fet, vindria
a ser el nom d’una corporació
creada per posar en entredit tot
el que aquestes representen.
En aquest sentit (i sense desviar-se ni un mil·límetre dels
postulats d’una família contemporània encapçalada, en el cas
que ens ocupa, per artistes com
ara Ibon Aranberri), MawatreS
se centra en allò que, d’alguna
manera, resulta ineludible, és a
dir, la relació de les persones
amb l’espai públic i la consegüent utilització política de l’espai
i dels seus símbols per influir
en el màxim nombre de ciutadans. | E. CAMPS

d’Empordà. Carrer de ponent,
25  Fins el 19 de desembre. De dilluns a divendres
d’11,30 a 13,30h i de 17 a 20h.
Dissabtes de 18 a 20h.

 Divinum (Restaurant). Ca-

 CoEspai, Girona. Carrer An-

 Espai Tònic, La Bisbal

Els responsables de l’Espai
Tònic de la Bisbal no s’han conformat amb la possibilitat de
presentar l’objecte artístic sinó
que han incorporat, en forma de
material gràfic, informació referent als espais i processos de
treball dels artistes seleccionats. D’aquí el nom de la col·lectiva: «Art en obres», és a dir, art
en procés de construcció capaç
de reflectir, mitjançant «una mirada oberta, fresca i realista, el
subjecte i els seus contaminants presents». Després d’un
any d’existència, la tasca de
l’Espai Tònic segueix essent encomiable. | E. CAMPS

 Castell de Benedormiens,

A finals de l’any 2011, Carles
Bros –convidat pel govern de la
Xina– va portar la llum i el color
de la mediterrània al Beijing Art
Museum. Ara ens presenta IImpressions de la Xina, una serie
d’obres sobre paper d’arrós i diaris antics xinesos, executades
amb pinzells i tinta xinesa que
l’artista va adquirir a les impressionants botigues d’art de Pekin.
L’exposició està relacionada amb
els hutong, els suburbis i barris
tradicionals de la gran ciutat que
en motiu dels jocs olimpics del
2008 és van eliminar per construir nous gratacels, destruint
part del patrimoni històric de Pekín. | E. CAMPS

CASA DE CULTURA JORDI MESTRE EXPOSA LES SEVES FOTOGRAFIES A L’ESPAI DE GIRONA.

La verema dels 80:
una emigració feliç
JORDI MESTRE

 Casa de Cultura de Girona. Plaça de

l’Hospital. 6  Del 21 de novembre al
19 de desembre. De dimarts a dissabte
de 13 a 21h.
El tren dels
proletaris
 Fragment d’una de les fotografies de Mestre
exposades a la
Casa de Cultura
de Girona.

EUDALD CAMPS

Hi va haver un temps en què la feina del fotògraf professional es considerava imprescindible (avui només
són imprescindibles les imatges, vinguin d’on vinguin) i on aquesta mateixa
professió evolucionava paral·lela a la
del periodista o escriptor de torn capaç
d’actualitzar, en forma de reportatges
memorables, una relació simbiòtica
(en el sentit de proﬁtosa per a tothom)
que l’individualisme utilitari actual
ha proscrit, potser deﬁnitivament, de
la immensa majoria de publicacions
(diàries, però també de les especialitzades). Per a desgràcia nostra (en siguem o no conscients), tenim accés a
mitjans on l’escriptura monòdica i te-

legràﬁca conviu amb les fotograﬁes
subalternes: no cal dir que, en aquest
ordre de coses, la perversa «democratització» orquestrada des d’internet
no ha fet altra funció que la d’empitjorar un paisatge d’empobriment generalitzat (també hi va haver un temps
en què les persones, enlloc d’ocupacions, tenien oﬁcis).
Als antípodes d’aquesta «desprofessionalització», s’esdevé la proliferació
de fotògrafs que prioritzen qüestions
relacionades amb l’autoria o l’estil enlloc de centrar-se en la dimensió documental del seu treball. És a dir: tan
perillós és per a la disciplina l’amateurització del fotoperiodisme com
la seva «artistització». En aquest sentit –i per recuperar un moment epigonal d’aquell temps de comunió feliç–
, segueix essent paradigmàtic el malestar expressat per James Agee i Walker Evans, l’any 1936, davant la necessitat de donar forma a un encàrrec de

la revista Fortune: l’extrema responsabilitat que suposava «documentar»
les famílies cotoneres del sòrdid i deprimit sud dels Estats Units només podia ser assumida, paradoxalment, des
d’un aplaçament de la pròpia voluntat
artística dels autors del reportatge en
qüestió.
Escrivia Agee: «Si m’hagués explicat
amb claredat, ja haurien vist que, a través d’aquesta mirada no artística, d’aquest esforç per suspendre o destruir
la imaginació, s’obre davant de la consciència, i dins d’ella, un univers lluminós, espaiós, incalculablement ric i
magníﬁc en cada detall, tan relaxat i natural pel nedador humà, i tan ple de
glòria com la seva respiració». El problema, per tant, no era interpretar artísticament la realitat –a través de la fotograﬁa o de la narració– sinó més aviat
tot el contrari: «En el món immediat tot
pot ser discernit, centralment i senzillament, sense disseccions cientíﬁ-

ques ni digestions artístiques, sinó intentant, amb la totalitat de la consciència, percebre-ho tal i com és. […]
Per això la càmera –conclou James
Agee a Elogiemos ahora a hombres famosos– em sembla, després de la consciència sense ajudes i sense armes,
l’instrument central del nostre temps».
Ni més ni menys: la lliçó d’Evans i Agee
(amb la pertinent i lògica distància entre ells) reverbera amb força en el
viatge que el fotògraf Jordi Mestre i el
periodista Xavier Martí van realitzar, l’any 1983, amb l’objectiu de fer visible la
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CAmpdeàdrós

COL·LECTIVA

 Museu de l’Empordà, Fi-

gueres. rambla, 2.  Del 2
d’octubre al 22 de novembre. de dimarts a dissabte d’11
a 19h. Festius d’11 a 14h.
 Galeria d’Art Dolors Ventós, Figueres. Calçada dels
monjos, 26.  Del 2 d’octubre al 22 de novembre. dilluns i dimarts de 18 a 20h. dimecres d’11 a 13 i de 18 a
20h. divendres i dissabtes d’11
a 13 i de 18 a 20h.
segons els seus comissaris
(Cristina Lobeto, per la part
càntabra, i enric bardera, per
l'empordanesa), l'exposició
col∙lectiva «Ver(se) / Veure('s)»
uneix artistes de diferent procedència amb l'objectiu de reflexionar «sobre la mirada, i tot
allò que envolta aquesta acció,
des dels objectes que ens ajuden a mirar millor, o d'una altra
manera, fins al simple acte quo-

tidià de veure el que ens envolta i de veure'ns a nosaltres mateixos». en aquest sentit, afegeixen Lobeto i bardera, «les
noves tecnologies i formes de
comunicació basades fonamentalment en el visual, dins d’un
món en el qual la imatge és més
important que la paraula, ens
criden a plantejar preguntes sobre la nostra manera de ser i
pensar, sobre la màgia de la
imatge, i també sobre l’engany».
A la mostra que es pot veure al
museu de l'empordà i a la Galeria dolors Ventós de Figueres
s'hi presenten treballs dels artistes càntabres roberto orallo,
puchi incera, Zaira rasillo, majo
G. polanco, tamara García i César poyatos, i dels empordanesos miquel duran, mònica Campdepadrós, Lisa bos, Adria
̀ Ciurana, elena Font roda
̀ i enric bardera. | E. CAMPS

JORDI BOFILL

COL·LECTIVA

VICENTE HUEDO

RAIMON CAMPRUBÍ

mics del Md'A, Girona. Carrer
Ciutadans, 18.  Fins el 31
d’octubre. de dilluns a divendres de 16,30 a 20h.

Quart. Carrer del tren, 58. 
Fins el 31 d’octubre. dissabtes de 10,30 a 14h. i de 16,30 a
20h. diumenge de 10 a 15h.

de Girona. pujada de la mercè,
12.  Fins el 20 de novembre. de dilluns a divendres de
9 a 13,30h. i de 16,30 a
20,30h.

jordi bofill (La bisbal d'empordà, 1973) és artista –explica el
seu col·lega Claudi puchades–
gràcies a «una sensibilitat innata per a la cosa artística, que,
tot i la seva timidesa i el caràcter reflexiu del seu treball, s'ha
convertit en motiu principal de
la seva existència com a vehicle
de comunicació amb els altres,
tot comunicant-se, fonamentalment, amb aquest univers que li
permet existir com a creador de
nous mons, en la seva dimensió
plàstica, de la mateixa manera
que fa possible la nostra existència de receptors circumstancials dels seus missatges pintats». | E. CAMPS

tornen a superar amb escreix
la quarantena el nombre d’artistes participants en la tercera
edició d’una mostra que, segons
els responsables del museu, és
una iniciativa d’Artistes a Cel
obert, «una associació cultural
del baix empordà, encapçalada
per la montse seró, que té com
a objectius difondre i promocionar l’art en totes les seves formes, donar suport a nous creadors i aconseguir espais de comunicació entre artistes, artesans i gent amb interessos culturals propers». La persistència
en el format és una bona mostra de la salut d’aquesta iniciativa. | E. CAMPS

de Montgrí. Carrer de l’església, 10.  Del 6 de juny al 13
de desembre. de dimarts a
diumenge de 17h a 21.30h.
tancat els dilluns (excepte si és
festiu, que tancaria dimecres).

 Espai de l'Associació d'A-

 Museu de la Terrissa de

 Centre Cultural la Mercè

ningú millor que Vicente
Huedo per explicar l’origen d’una exposició que abans que res
és un llibre: «Aquesta és una
escola (l'escola municipal d'Art
de Girona) amb molts anys d'existència i per la que passen
molts alumnes que tenen la
il·lusió d'aprendre a dibuixar i jo
tinc la obligació de complaure'ls
en aquesta expectativa. Fruit
d'aquesta experiència en
aquesta escola, dels anys que
porto treballant i la meva pròpia
vivència, és aquest llibre de procediments artístics, sobretot de
procediments vinculats al dibuix». | E. CAMPS

 Palau Solterra, Torroella

A diferència de raimon Camprubí, sophie Calle va convidar a
casa seva unes quantes persones desconegudes perquè dormissin al seu llit; mentre estant,
els observava i els fotografiava
i, un cop desperts, els entrevistava... el català va optar per fer
la operació inversa: és ell qui
s’ha desplaçat a la casa dels altres i el que ha escollit el «racó
significatiu» a l’hora de «profanar» intimitats. La fórmula és
aparentment simple: «Allò que
ens defineix és, també, allò que
ens delata». | E. CAMPS

jordi mestre

AVUI, A PARTIR DE LES 21H, ART EN BRUT INAUGURA UNA
MOSTRA DE PAU MORALES, TORNER DE SEMIR I PIA CROZET.

«Art en Brut» celebra el
seu primer aniversari
Art en brut

COL·LECTIVA

 Art en Brut, Girona. Carrer Cort reial,

Local singular
 Aspecte de la
façana de l local
dissenyat per
Lluís Güell.

immigració que creuava Espanya i
Catalunya per anar a veremar al territori francès. Es tractava d’un encàrrec
que va ser portat a terme, com dèiem,
amb encomiable diligència i professionalitat, dues virtuts ben visibles en
una galeria de perﬁls humans increïblement suggeridora i, encara més,
perfecte per il·lustrar la memòria social
i política d’una època, malgrat tot,
d’optimisme contingut. Més enllà de
l’origen de les imatges, el que resta és
una exposició modèlica en molts sentits: ﬁnals dels setanta i principis dels

vuitanta van ser uns anys prodigiosos
on la conﬁança en el progrés era quelcom tant segur com que la transició
aconseguiria suturar les ferides del
franquisme. La llum que Mestre sap
capturar en la mirada de molts dels
personatges anònims que apareixen a
les seves imatges ho certiﬁca amb escreix. El ﬁnal de la història, fet de desencisos progressius, ja sabem quina és:
ni el progrés ni la democràcia han
pogut concloure el procés de construcció, com deia Gaziel, d’aquesta
península inacabada.

3.  Permanent. inauguració divendres 23 d’octubre a les 21h.
EUDALD CAMPS

L’espai Art en Brut celebra el seu primer aniversari a Girona (ocupa un local del Barri Vell dissenyat el 1971 per
Lluís Güell) ratiﬁcant el seu full de ruta
inicial, és a dir, el que aposta per explotar des de diferents perspectives el
terreny de l’art: «La idea –segons els
seus responsables– és crear el focus d’atenció en les exposicions col·lectives i,
en aquest sentit, poder gaudir també
d’obra de col·leccions particulars. Oferir un ampli ventall d’opcions comercials com el lloguer de l’espai per exposar, l’organització de subhastes i la
taxació i catalogació d’obra pictòrica».
Aquest vespre s’inaugurarà una exposició amb obres de Pau Morales, Torner de Semir i Pia Crozet que s’afegirà
a l’oferta «gràﬁca» d’autors de primer
nivell com ara Picasso, Dalí, Tharrats
o Clavé entre molts altres.

“La verema dels 80″ de Jordi Mestre a la Casa de Cultura | Bonart
Desactivarpersonalitzat
para: catalán
Opciones ▼ ▼
Aquest lloc web utilitza
cookies
pròpies
i/o de tercers Traducir
per: l'anàlisis,Desactivar
contingut
Ver esta
página
en: español
para:
catalán i/o publicitat. Si continues navegant,
Opciones
considerem que acceptes la utilització. Més informació

bonart revista

bonart actualitat

bonart gestora

bonart agenda

exposicions | notícies | mercat de l'art | biblioteca | fires | reportatges | entrevistes | concursos | opinió

traduccions

| subscripcions | publicitat

qui som | agenda de serveis | contactes
07/12/2015
Cercar

20 octubre 2015

EXPOSICIONS GIRONA

“LA VEREMA DELS 80″ DE JORDI MESTRE A LA CASA DE
CULTURA
bonart
La verema dels 80.Una emigració civilitzada és una exposició de fotografies de Jordi Mestre i Vergés, amb més
de quatre dècades de trajectòria professional, que té l’origen en un reportatge periodístic sobre el desplaçament
dels temporers espanyols al Midi francès per fer la verema a principis dels anys 80. L’exposició està composada
d’un vuitantena de fotografies en blanc i negre que mostren l’itinerari dels temporers, des de la sortida de les
seves llars fins a l’arribada a les vinyes i també els treballs de recol·lecció. Aquestes fotografies, en gran part
inèdites, han adquirit en aquests trenta anys un valor documental extraordinari i donen testimoni d’un fenomen
que, malgrat que s’ha reduït notablement, encara es produeix.
Durant les dècades dels seixanta, dels setanta o dels vuitanta del segle passat, centenars de milers de persones,
entre les quals famílies senceres i pobles en massa, creuaven la frontera per anar a «fer la verema» al Midi
francès. La majoria provenien del Llevant peninsular. Però la gent de l’Empordà portava anys fent-ho: ben bé
des d’aquells anys vint no tan feliços per a tothom.
Eren temporers, molts dels quals venien de treballar a l’estiu a la costa i que, després del raïm, anaven a «fer
l’oliva» a Jaén o «l’espàrrec» a Logronyo. En tot cas, anar a veremar a França representava un alleujament
econòmic important per a famílies que estaven molts de mesos a l’any sense feina.
Tot i que només eren unes setmanes, allò representava una entrada de divises important per a l’Estat. I
l’Administració va adonar-se’n. A la desorganització i precarietat de les campanyes de les dècades dels seixanta i
setanta, hi va respondre amb alguns mitjans que es van notar en la dels vuitanta, per bé que escassos: trens
organitzats, menors retards i millor neteja i, sobretot, més facilitats pel que feia a obtenir la documentació
necessària. Això sí, per a la tornada calia espavilar-se.
Ni el govern ni els sindicats van aconseguir, però, condicions de vida dignes per a aquelles persones que
treballaven més de deu hores diàries: la por a no ser contractades l’any següent els impedia denunciar-ho.
Anar a veremar al Sud francès, tradició ja centenària, no sembla que s’hagi d’aturar. De les 65.000 persones
que, oficialment, van creuar la frontera amb els papers en regla el 1983, any del qual daten les imatges de

http://www.bonart.cat/actual/la-verena-dels-80-de-jordi-mestre-a-la-casa-de-cultura/[07/12/2015 12:14:38]

“La verema dels 80″ de Jordi Mestre a la Casa de Cultura | Bonart

l’exposició, s’ha passat a les 15.000 d’enguany, una xifra menor que la de les veremes de fa ben pocs anys.
Jordi Mestre i Vergés (Girona, 1953) té una llarga trajectòria com a fotògraf, professió que ha exercit en tots els
àmbits: el fotoperiodisme, la conservació i restauració de fotografia antiga, la fotografia científica, arqueològica,
publicitària i de viatges, i també a la divulgació. En quaranta anys d’exercici de la professió ha reunit un fons
d’entre 300.000 i 400.000 fotos que actualment està digitalitzant, on s’inclou la seva col·laboració amb mitjans i
empreses com El Periódico, Avui, Época, Cambio 16, Tiempo, el grup Bassat Ogilvy, el seu treball com a
responsable de fotografia en excavacions arqueològiques a Atapuerca, l’Abric Romaní de Capellades, Orce i en
expedicions també arqueològiques a la Baixa Califòrnia, el Marroc i Algèria o l’exhaustiu catàleg del romànic
català que està elaborant en el present. .
La inauguració tindrà lloc el 21 d’octubre a les set del vespre a la Sala d’exposicions de la Casa de Cultura de
Girona. La presentació anirà a càrrec de Jordi Mestre i Vergés, Xavier Martí i Ylla, i Lluís Freixas, director en
funcions de la Casa de Cultura de Girona. La mostra es podrà visitar fins al 19 de desembre del 2015.
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ART

JORDI MESTRE

 Casa de Cultura de Girona.

Plaça de l’Hospital. 6  Del 21
de novembre al 19 de desembre. De dimarts a dissabte
de 13 a 21h.
«En el món immediat tot pot
ser discernit, centralment i senzillament, sense disseccions
científiques ni digestions artístiques, sinó intentant, amb la
totalitat de la consciència, percebre-ho tal i com és. […] Per
això la càmera –conclou James
Agee a Elogiemos ahora a hombres famosos– em sembla, després de la consciència sense
ajudes i sense armes, l’instrument central del nostre temps».
Ni més ni menys: la lliçó d’Evans
i Agee (amb la pertinent i lògica
distància entre ells) reverbera
amb força en el viatge que el
fotògraf Jordi Mestre i el periodista Xavier Martí van realitzar,
l’any 1983, amb l’objectiu de fer

visible la immigració que creuava Catalunya per anar a veremar al territori francès. Es tractava d’un encàrrec que va ser
portat a terme, com dèiem, amb
encomiable diligència i professionalitat, dues virtuts ben visibles en una galeria de perfils
humans increïblement suggeridora i, encara més, perfecta per
il·lustrar la memòria social i política d’una època, malgrat tot,
d’optimisme contingut. Més enllà de l’origen de les imatges, el
que resta és una exposició modèlica en molts sentits: finals
dels setanta i principis dels vuitanta van ser uns anys prodigiosos en què la confiança en el
progrés era quelcom tan segur
com que la transició aconseguiria suturar les ferides del
franquisme. La llum que Mestre
sap capturar en la mirada dels
personatges anònims que apareixen a les seves imatges ho
certifica amb escreix. | E. CAMPS

PEP CAMPS

M. RODRÍGUEZ

COL·LECTIVA

COL·LECTIVA

rrer Albereda, 7.  A partir del
16 de novembre. Horaris:
www.divinum.cat

selm Clavé, 32, 3r.  Fins al
17 de desembre. Més informació i horaris: www.coespai.com

Cort Reial, 3.  Permanent.
Inauguració divendres, 23 d’octubre a les 21h.

Un dels grans descobriments
de la cuina contemporània
(aquesta cuina que, sense ser
art, comparteix amb ell nombroses preocupacions) és el «menú
degustació». Es tracta, com tothom sap, d’un catàleg de possibilitats culinàries desplegat en
el temps que acaba convertint
el comensal en una mena de
jutge gastronòmic. La fórmula
serveix d’excusa a Pep Camps
per presentar una variada selecció dels seus treballs: l’exposició, en aquest sentit i sense tenir caràcter retrospectiu, permet
fer una aproximació molt ajustada a un dels artistes gironins
més coherents i fidels a la pintura. | E. CAMPS

La darrera exposició del cicle
Realitats Alterades és «Paisaje
con silla azul. Variaciones» de
l’artista Montserrat Rodríguez
aka nyx10110, guanyadora, a
més, de la beca que concedeix
CoEspai. Rodríguez aka
nyx10110 és geògrafa i artista
multidisciplinària. Els seus treballs transiten per disciplines diverses com la fotografia, la performance, el videoart i l’art sonor i els seus projectes giren al
voltant de la relació que estableix amb el territori i el paisatge. El cicle ha estat comissariat
per la historiadora de l’art Rita
Andreu. | E. CAMPS

pordà. Carrer de ponent, 25 
Fins al 19 de desembre. De
dilluns a divendres d’11,30 a
13,30h i de 17 a 20h. Dissabtes
de 18 a 20h.

 Divinum (Restaurant). Ca-

 CoEspai, Girona. Carrer An-

 Espai Tònic, la Bisbal d’Em-

Els responsables de l’Espai
Tònic de la Bisbal no s’han conformat amb la possibilitat de
presentar l’objecte artístic sinó
que han incorporat, en forma de
material gràfic, informació referent als espais i processos de
treball dels artistes seleccionats. D’aquí el nom de la col·lectiva: «Art en obres», és a dir, art
en procés de construcció capaç
de reflectir, mitjançant «una mirada oberta, fresca i realista, el
subjecte i els seus contaminants presents». Després d’un
any d’existència, la tasca de
l’Espai Tònic segueix essent encomiable. | E. CAMPS

PERIPINYÀ L’ESPAI ÀCENTMÈTRESDUCENTREDUMONDE APOSTA PER LA PINTURA A TRAVÉS
D’UNA MOSTRA QUE COMPTA AMB PAT ANDREA, GASEM HAJIZADE, HAXEL PAHLAVI, SIMON PASIEKA,
JEAN PHILIPPE PATY, NAZANIN POUYANDEH, LÉOPOLD RABUS, BRANN RENAUD I JÉRÔME ZONDER.

Per l’ull golós
COL·LECTIVA

 Espai d’Art Àcentmètresducentredu-

monde, Perpinyà. Avda. de la Grande Bretagne, 3.  Fins al 20 de desembre. Cada dia
de 15 a 19h. Festius obert.
EUDALD CAMPS

Gràcies a la seva coherència i determinació (paraules que fa goig poder escriure,
encara que només sigui de tant en tant), el
centre d’art contemporani de Perpinyà de
nom impronunciable torna a regalar-nos
una magníﬁca exposició de pintura que reincideix en la fórmula de sempre, és a dir,
la que aposta pel sentit comú sensorial educat al llarg de temps i, com dèiem, de la perseverança en un mitjà que s’ha acostumat
a sobreviure a la unitat de cures pal·liatives
de l’hospital de l’art. Pintura pura i dura
(amb perdó per la rima fàcil) que col·lideix
frontalment amb l’obsessió dels kantians entestats a validar aquella distinció entre el judici de gust (primari i interessat) i el judici

estètic (sòlidament ancorat en els seus fonaments a priori i pur, o incontaminat, per
cap forma de complaença empírica).
D’aleshores ençà, el problema de la pintura té el seu origen en una forma de crítica
que s’ha somiat quasi cientíﬁca (començant
per la formalista, freda i ortogonal, i acabant
per les que s’emparen sota el poderós –i sovint efímer– paraigua de les ideologies a la
carta). Sigui com sigui, no deixa de sorprendre que encara existeixin persones
que puguin prendre’s tan seriosament Kant
o, com a mínim, llegir-lo de manera absolutament literal: els judicis estètics són,
com l’imperatiu categòric –una altra perla
kantiana que, aplicada al peu de la lletra, seria capaç de portar la humanitat sencera, en
menys de quatre dies, al col·lapse global–,
horitzons d’expectatives –per fer servir la
metàfora de Jauss– que podem seguir o perseguir sempre que siguem conscients de la
seva naturalesa quimèrica i, per fortuna nostra, totalment inabastable. Per això Jauss en

va dir «horitzó».
D’això es tracta: entre l’abúlia dogmàtica –la que creu disposar de la brúixola que
condueix a la veritat– sempre s’inﬁltra, tard
o d’hora, algun partisà disposat a soscavar
les certeses. Posem per cas la mirada imprescindible –i malauradament tan poc
treballada– de Juan Benet. A La inspiración
y el estilo (1965) va gosar deixar per escrit
perles com ara aquestes: «El gusto es independiente de qualquier otra determinación de la conciencia y, tanto más autónomo es de qualquier compromiso intelectual
o moral del individuo, tanto más capaz se
demuestra de suministrar lo que a él se solicita». Ni més ni menys: a Benet l’irritava
profundament no poder gaudir de manera un xic primària –sense ﬁltres conceptuals aplicats amb consciència– d’aquelles obres que, pels motius que sigui, estimulen el
gust per la lectura (que era el seu territori)
o per la mirada àvida de noves superfícies
pictòriques on recrear-se. No cal dir que Be-

 Art en Brut, Girona. Carrer

L’espai Art en Brut celebra el
seu primer aniversari a Girona
ratificant el seu full de ruta inicial, és a dir, el que aposta per
explotar des de diferents perspectives el terreny de l’art: «La
idea –segons els seus responsables– és crear el focus d’atenció
en les exposicions col·lectives i,
en aquest sentit, poder gaudir
també d’obra de col·leccions particulars». Actualment s’exposen
els treballs de Pau Morales, Torner de Semir i Pia Crozet que, de
manera temporal, s’afegeixen a
l’oferta «gràfica» d’autors de primer nivell com ara Picasso, Dalí,
Tharrats o Clavé entre molts altres. | E. CAMPS
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 Casa de Cultura de Girona.

Plaça de l’Hospital. 6  Del 21
de novembre al 19 de desembre. De dimarts a dissabte,
de 13 a 21h.
«En el món immediat tot pot
ser discernit, centralment i senzillament, sense disseccions
científiques ni digestions artístiques, sinó intentant, amb la
totalitat de la consciència, percebre-ho tal com és. […] Per això
la càmera –conclou James Agee
a Elogiemos ahora a hombres
famosos– em sembla, després
de la consciència sense ajudes i
sense armes, l’instrument central del nostre temps».
Ni més ni menys: la lliçó d’Evans
i Agee (amb la pertinent i lògica
distància entre ells) reverbera
amb força en el viatge que el
fotògraf Jordi Mestre i el periodista Xavier Martí van realitzar,
l’any 1983, amb l’objectiu de fer

visible la immigració que creuava Catalunya per anar a veremar al territori francès. Es tractava d’un encàrrec que va ser
portat a terme, com dèiem, amb
encomiable diligència i professionalitat, dues virtuts ben visibles en una galeria de perfils
humans increïblement suggeridora i, encara més, perfecte per
il·lustrar la memòria social i política d’una època, malgrat tot,
d’optimisme contingut. Més enllà de l’origen de les imatges, el
que resta és una exposició modèlica en molts sentits: finals
dels setanta i principis dels vuitanta van ser uns anys prodigiosos on la confiança en el progrés era quelcom tant segur
com que la transició aconseguiria suturar les ferides del
franquisme. La llum que Mestre
sap capturar en la mirada dels
personatges anònims que apareixen a les seves imatges ho
certifica amb escreix. | E. CAMPS
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M. RODRÍGUEZ

COL·LECTIVA

COL·LECTIVA

rer Albereda, 7.  A partir del
16 de novembre. Horaris:
www.divinum.cat

selm Clavé, 32, 3r.  Fins al
17 de desembre. Més informació i horaris: www.coespai.com

Cort Reial, 3.  Permanent.
Inauguració divendres, 23 d’octubre, a les 21h.

Un dels grans descobriments
de la cuina contemporània
(aquesta cuina que, sense ser
art, comparteix amb ell nombroses preocupacions) és el «menú
degustació». Es tracta, com tothom sap, d’un catàleg de possibilitats culinàries desplegat en
el temps que acaba convertint
el comensal en una mena de
jutge gastronòmic. La fórmula
serveix d’excusa a Pep Camps
per presentar una variada selecció dels seus treballs: l’exposició, en aquest sentit i sense tenir caràcter retrospectiu, permet
fer una aproximació molt ajustada a un dels artistes gironins
més coherents i fidels a la pintura. | E. CAMPS

La darrera exposició del cicle
Realitats Alterades és «Paisaje
con silla azul. Variaciones», de
l’artista Montserrat Rodríguez
aka nyx10110, guanyadora, a
més, de la beca que concedeix
CoEspai. Rodríguez aka
nyx10110 és geògrafa i artista
multidisciplinària. Els seus treballs transiten per disciplines diverses com la fotografia, la performance, el videoart i l’art sonor i els seus projectes giren al
voltant de la relació que estableix amb el territori i el paisatge. El cicle ha estat comissariat
per la historiadora de l’art Rita
Andreu. | E. CAMPS

pordà. Carrer de ponent, 25 
Fins al 19 de desembre. De
dilluns a divendres, d’11.30 a
13.30h i de 17 a 20h. Dissabtes, de 18 a 20h.

 Divinum (Restaurant). Car-

 CoEspai, Girona. Carrer An-

JOSEP PERPIÑÀ COINCIDINT AMB EL SEU SETANTÈ
ANIVERSARI, L’ARTISTA EXPOSA A LA FUNDACIÓ VALVI

Cop d’ull a una
mirada singular
JOSEP PERPIÑÀ

 Fundació Valvi, Girona. Avda. Jaume

Molt més que les
«cases blaves»
 L’exposició de
la Fundació Valvi
permet descobrir
un artista polièdric
que va molt més
enllà dels temes
que, de manera
tòpica i parcial, sovint se li associen
com a propis i exclusius.

I, 42 baixos  Del 26 de novembre
al 16 de gener. De dilluns a divendres,
de 18 a 20.30h. Dissabtes, d’11.30 a
13.30h i de 18 a 20.30h. Festius, tancat.
EUDALD CAMPS

El fet que la mostra coincideixi amb
el setantè aniversari de l’artista fa que
la temptació de veure-hi una retrospectiva sigui possible. Amb tot, segons el
mateix Perpiñà, res estaria més allunyat
de la realitat: «Aquesta mostra no és de
cap manera un discurs preconcebut
com a tesi –explica a la presentació del
catàleg editat per a l’ocasió–, sinó que
és la visualització plàstica de moltes peces inèdites (pintures, escultures) mai
exposades públicament de la primera
època en què compaginava l’estudi
clàssic tradicional de l’Escola de Belles
Arts Sant Jordi de Barcelona amb la recerca personal d’una identitat pròpia
i alhora contemporània, dues activitats

difícils de portar a terme conjuntament
si no es té clar com vestir la quotidianitat». En aquest sentit, ressona amb
força l’observació feta pel seu propi ﬁll
unes pàgines després: «En Perpiñà
ha deﬁnit les seves obres com a icones,
jo les veig com una matrioixca, que
contínuament es fa i es desfà, es compon i es descompon, es vesteix i es desvesteix, creix i decreix, es complica i es
simpliﬁca, com en un joc perpetu. En
Perpiñá proposa el joc, i com no pot ser
d’altra manera, l’espectador és lliure de
jugar-hi o de no jugar-hi». Recursivitat
plàstica, en qualsevol cas, que pot ser
copsada de la millor manera possible,
és a dir, d’un sol cop d’ull (fou Vasari
el primer a reclamar la possibilitat de
veure la pintura «d’una sola occhiata»):
tota una vida, en darrera instància,
marcada per la coherència en relació
al mitjà i per la llibertat absoluta enfront
dels moviments, sovint erràtics, d’unes
estètiques massa dogmàtiques.

 Espai Tònic, la Bisbal d’Em-

Els responsables de l’Espai
Tònic de la Bisbal no s’han conformat amb la possibilitat de
presentar l’objecte artístic sinó
que han incorporat, en forma de
material gràfic, informació referent als espais i processos de
treball dels artistes seleccionats. D’aquí el nom de la col·lectiva: «Art en obres», és a dir, art
en procés de construcció capaç
de reflectir, mitjançant «una mirada oberta, fresca i realista, el
subjecte i els seus contaminants presents». Després d’un
any d’existència, la tasca de
l’Espai Tònic segueix essent encomiable. | E. CAMPS

 Art en Brut, Girona. Carrer

L’espai Art en Brut celebra el
seu primer aniversari a Girona
ratificant el seu full de ruta inicial, és a dir, el que aposta per
explotar des de diferents perspectives el terreny de l’art: «La
idea –segons els seus responsables– és crear el focus d’atenció
en les exposicions col·lectives i,
en aquest sentit, poder gaudir
també d’obra de col·leccions particulars». Actualment s’exposen
els treballs de Pau Morales, Torner de Semir i Pia Crozet que, de
manera temporal, s’afegeixen a
l’oferta «gràfica» d’autors de primer nivell com ara Picasso, Dalí,
Tharrats o Clavé entre molts altres. | E. CAMPS
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Exposició 'La verema dels 80. Una emigració civilitzada' | Surtdecasa.cat
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SURTDECASA GIRONA

Casa de Cultura

Girona
'La verema dels 80' mostra els moviments
migratoris per anar a fer la verema al sud
de França que a partir de la dècada dels seixanta fins als
noranta del segle passat va ser una pràctica habitual per a
milers de famílies senceres que hi anaven especialment des
d’Andalusia, Extremadura, Múrcia o País Valencià. Malgrat que les
condicions eren precàries a diferència dels moviments actuals, eren
emigrants que anaven amb papers, moltes vegades amb contracte
de treball i viatge pagat. Ara 30 anys més tard d’aquelles migracions
massives, Jordi Mestre i Xavier Martí mostren tot el procés a través
de fotografies.
Inauguració: El 21 d'octubre a les 19h
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Els nostres
i els altres

DESTACAT

E
Pilarín Bayés fent un dibuix en l’acte d’ahir de DL a Ripoll.
Al fons, a la dreta, mirant-la, Jordi Xuclà ■ EL PUNT AVUI
AGENDA
Espai Conversa. Isabel Oliva
Avui, a les 19 h
A l’Escola Municipal d’Humanitats del Centre Cultural La Mercè
www.girona.cat/emhu
Ple municipal ordinari
Avui, a les 19.30 h
Al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona.
Retransmissió en directe per Internet a www.girona.cat/ple
Showcooking amb Fina Puigdevall
16 de desembre, a les 18 h
A l’Aula Gastronòmica del Mercat del Lleó
Audició de Nadal de l’EMMG
17 de desembre, a les 18 h
A l’Espai Marfà
Concert benèfic per la lluita contra el càncer
amb Gospelians de Girona
18 de desembre, a les 20.30 h
A la Catedral de Girona
www.girona.aecc.es
CONCURSOS
10è Concurs d’Instagram Ciutat de Girona. #ViuLallum
Fins al 10 de gener de 2016
Bases a www.girona.cat/nadal
CONVOCATÒRIES
Sol·licitud de participació a la 61a edició de “Girona, Temps de Flors”
Del 16 de novembre al 31 de desembre
A l’Ajuntament de Girona. Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana
www.gironatempsdeflors.cat
ESPORTS
11a Sant Silvestre de Girona i la 6a Mini Sant Silvestre
31 de desembre, a les 18 h
Inscripcions obertes a www.girona.cat/ssilvestre
5a Cursa i Marxa Popular de la Policia Municipal de Girona
21 de gener, a les 9.30 h
Inscripcions obertes a www.girona.cat/policia

Xuclà reclama
votar “en clau
catalana” el 20-D
a Considera que cal

la mobilització dels
independentistes per
tenir l’estat propi

J. Nadal
RIPOLL

El candidat de Democràcia
i Llibertat (DL) per Girona,
Jordi Xuclà, va reclamar
ahir a Ripoll que el vot sobiranista es mobilitzi el
20-D. Per Xuclà, aquestes
eleccions s’han de valorar
en clau catalana i considera que Catalunya demostraria ser un país “surrealista si permet que C’s gua-

nyi.” Va més enllà, i assegura que reafirmar el vot sobiranista diumenge vinent
és necessari per complir el
mandat democràtic de les
urnes de les passades eleccions catalanes. En aquest
sentit afirma que “l’estat
propi que hem dibuixat,
concretat i somiat només
es podrà aconseguir amb
la mobilització del vot sobiranista el 20-D.”
En l’acte d’ahir, Xuclà
va estar acompanyat per
la consellera d’Ensenyament en funcions, Irene
Rigau; l’alcalde de Ripoll,
Jordi Munell, i el candidat
Jeroni Marín. ■

FORMACIÓ

El fotògraf Jordi Mestres, explicant la seva exposició sobre
la verema a la Casa de Cultura de Girona ■ JOAN SABATER

Inscripcions obertes als monogràfics d’art i disseny
A l’Escola Municipal d’Art
www.girona.cat/ema
Càpsula TIC: primers passos amb MailChimp
17 de novembre, de 9.30 a 13.30 h
Al Centre d’Iniciatives Locals – Girona Emprèn
www.girona.cat/gironaempren
El perfil de les persones consumidores i usuàries de cooperatives
18 de novembre, de 9.30 a 10.30 h
Al Centre d’Iniciatives Locals – Girona Emprèn
www.girona.cat/gironaempren

AICAT 2104
www.finquestrilla.com

Les 5 competències de l’emprenedoria cooperativa i col·lectiva
18 de desembre, de 10.30 a 11.30 h
Al Centre d’Iniciatives Locals – Girona Emprèn
www.girona.cat/gironaempren

• Lloguers d’habitatges amb mobles
i sense mobles

OFERTES D’OCUPACIÓ
Contractació laboral temporal de tècnics/es de gestió
de projectes innovadors de creació d’ocupació en el camp
cultural, supeditats a l’atorgament de diverses subvencions
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Termini de presentació de sol·licituds: 18 de desembre
Bases a www.girona.cat/etauler

• Lloguers de locals comercials
i magatzems

Contractació laboral temporal de tècnics/es d’orientació
i inserció, supeditats a l’atorgament de diverses subvencions
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Termini de presentació de sol·licituds: 28 de desembre
Bases a www.girona.cat/etauler

• Lloguer de naus industrials

• Lloguers de despatxos

L’exposició –la darrera que va tenir temps de pensar i
organitzar la malaguanyada Natàlia Molero– és un petit reconeixement que Girona fa al fotògraf Jordi Mestres. Perquè en Jordi és un primer espasa de la fotografia, encara
que no n’hàgiu sentit parlar gaire. Com que és un amic,
m’estalviaré de cantar-li jo els mèrits acreditats. Torneu al
catàleg. Hi trobareu un retrat del personatge escrit per Xavier Martí, que ens aclarirà molt les coses. Després, repasseu l’exposició: les magnífiques, netes, contundents imatges que en Jordi ha servat d’aquell viatge. Sabreu ara el
que ells comprengueren el 82, i que expliquen amb l’adjectiu de civilitzada. Mireu les cares, els gestos, les expressions de la gent de la verema. Comprendreu que, conLa darrera exposició tra el que havíem acceptat
creure, no hi ha dramatisme.
que va tenir temps
És una excursió, sovint famide pensar la
liar, cap a una feina tempoNatàlia Molero
ral que ajuda cada any a
viure amb decència.
Aneu-hi, mireu i llegiu. En Mestres i en Martí es mereixien l’homenatge. Són dos exemples definitius que a Girona –la petita Girona de les capelletes de sempre, i la
gran Girona de les catedrals de sempre– hi ha dues menes de gent: uns que són dels nostres i sobresurten en
política, en literatura, en art, en fotografia, a les publicacions, a la universitat, al món social; i els altres que, vés
a saber per què, no són dels nostres. Costa tant que
aquests darreres surtin al diari! En aquest cas ha calgut
una Natàlia Molero de mitjancera.
—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

• Lloguer de places de pàrquing, etc.

100008-1124698w

Contractació laboral temporal de tècnics/es de prospecció, supeditats a
l’atorgament de diverses subvencions del Servei d’Ocupació de Catalunya
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ns ho havíem imaginat, perquè eren anys sense informació real, creïble. Sabíem que milers d’espanyols s’apuntaven cada any a la petita esperança
d’uns jornals a preus d’Europa. Pensàvem en els pobres
que havien d’anar a fer la verema. Viatjant de nit, en trens
lents, fumats, plens de maletes. Entrepans i vi de la bóta. Les eines i molt de gènere de casa per cuinar i estalviar-se els preus francesos. Ens dèiem “sí, potser sí que
els sous són europeus, però el tracte...”.
Van arribar els vuitanta, democràcia inclosa. Encara
passaven els trens carregats de veremadors, de València
a Barcelona; de Barcelona a Figueres, de Figueres fins a
França. Com era possible? Encara la verema? Allò s’acabaria molt aviat. I dos periodistes gironins, en Xavier Martí
i en Jordi Mestres, s’afanyaren a aixecar acta del que podia ser un dels últims viatges de veremadors. En Xavier
amb la ploma esmolada, en Jordi amb l’objectiu a punt.
S’enfilaren al tren amb una colla valenciana i els acompanyaren en el seu camí cap a la vinya francesa, que els esperava amb el raïm madur i els jornals grassos. Bé, el resultat d’aquell treball es va publicar a El Periódico. Però el
podeu recuperar al catàleg de l’exposició Verema dels 80,
una emigració civilitzada, a la Casa de Cultura.
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