
mazoni traurà a la llum diven-
dres que ve un disc titulat 7 songs
for an endless night, cantat ínte-
grament en anglès i amb el qual
Jaume Pla, ànima de la banda,
torna als seus orígens, segons va
informar ahir la discogràfica
Bankrobber.

després de consolidar-se en
l'escena pop-rock independent
de Catalunya amb cançons en ca-
talà com «eufòria» o «no tinc
temps» i amb cinc àlbums: Es-
garrapada (2006), Si els dits fos-
sin xilòfons (2007), Eufòria 5 – Es-
perança 0 (2009), Fins que la
mort ens separi (2011) i Sacrifi-
queu la princesa (2013), mazoni
ha fet un sorprenent gir a la seva
carrera i ha gravat un disc en an-
glès carregat d'electricitat i espe-
rit lúdic.

7 songs for an endless night és
un Cd vitalista, el títol del qual fa
referència a 7 songs for a sleepless
night (2004), el primer disc que va
gravar Jaume Pla com a mazoni,
després d'abandonar la seva an-
terior banda, Holland Park.

Companyia de luxe
Pla ha comptat en aquest treball
discogràfic amb la producció de
Brendan lynch, mà dreta d'ar-
tistes com Paul Weller o Primal
scream, i amb la col·laboració de
la cantant núria Graham.

el resultat és un disc per es-

coltar amb el volum alt, que con-
vida a ballar i que tanca un cer-
cle en la trajectòria musical de
mazoni.

Gravats en llargues sessions
nocturnes, en la majoria dels te-
mes s'imposa el groove i la in-
tensitat, com és el cas de «man in
the shadows» i «Quicksands».

la melodia adquireix prota-

gonisme a «never push a sai-
lor», el lluminós tema que inter-
preta núria Graham, mentre al-
tres cançons busquen la velocitat
(«dead singers») o el crit estrident
(«Pull up the roots»).

en el conjunt del disc, els sin-
tetitzadors analògics i els cors
femenins acompanyen mazoni
en la seva aventura nocturna.

Estrena a l’Apolo
la sala 2 de l’apolo de Barcelona
acull avui l’estrena en exclusiva
del primer videoclip de l’àlbum,
«man in the shadows», realitzat
per lyona. l’acte començarà a dos
quarts de nou del vespre i comp-
tarà també amb un showcase de
presentació del nou treball del
bisbalenc.

BARCELONA | EFE/DdG

Mazoni torna als orígens amb un
disc íntegrament en anglès

El nou treball del bisbalenc, «7 songs for an endless night», sortirà a la llum divendres 

L’artista bisbalenc, Mazoni, presenta nou disc en anglès, rememorant el seu primer treball. 

ANIOL RESCLOSA (ARXIU)

la Casa de Cultura de Girona
acollirà a partir d’aquest dijous 20
de març la mostra fotogràfica
«Cicatrius» de martí artalejo (salt,
1968). «Cicatrius» és un projecte
que recull el testimoni de perso-
nes que han estat privades de lli-
bertat.

les històries individuals, emo-
cions, anècdotes i fets viscuts es
relacionen amb un espai físic
concret, el centre penitenciari
del Pont major de Girona, avui
clausurat. una aproximació hu-
mana i artística a les cicatrius
amagades de persones que no
són tan diferents, encara que pu-
gui ser-ho la seva història parti-
cular.

la inauguració de l’exposició es
durà a terme dijous a les 19:30 ho-
res al primer pis de la Casa de Cul-
tura. la mostra es podrà veure fins
el 29 d’abril, de dilluns a diven-
dres, de 9 a 14 hores i de 16 a 20
hores. 

l’obra d’artalejo, fotògraf que
treballa en projectes fotogràfics
individuals i col·lectius i en mit-
jans de comunicació com La Van-
guardia (des de 2008), s’ha exhi-
bit a Catalunya i a diversos països
europeus i ha comissariat mostres
de fotografia al Centre Cultural la
mercè de Girona i a la Casa de
Cultura les Bernardes de salt. Ha
participat a la iV Biennal d’art de
la Casa de Cultura de Girona. 

GIRONA | DdG

Martí Artalejo
exposa el
projecte
fotogràfic
«Cicatrius»

el departament de Cultura
col·labora en el doblatge de les pri-
meres pel·lícules en català en la
plataforma de vídeo a la carta
netflix, distribuïdes per deaPla-
neta.

les vuit pel·lícules disponibles
actualment a netflix han estat
doblades amb el suport de la di-
recció general de Política lingü-
ística del departament de Cultu-

ra o del servei Català del doblat-
ge.

Fins ara, les pel·lícules dispo-
nibles amb àudio en català a net-
flix són: Planet 51, Mata'ls suau-
ment, El secret dels germans
Grimm, Sky Capitain, El Pianista,
Un pont a Terabithia, Diari d'una
mainadera i El talp.

la direcció general de Política
lingüística treballa estretament
amb les distribuïdores perquè
incorporin el català a les seves
produccions i també perquè in-
cloguin els àudios i subtítols dis-
ponibles en català en tots els for-
mats de distribució més enllà de
l'estrena en sala, és a dir, en for-
mats com Blu-ray, dVd i, espe-

cialment, en les plataformes de ví-
deo a la carta.

actualment es pot accedir a
pel·lícules doblades o subtitulades
en català a Yomvi, Filmin, ap-
pleTV i, des del mes de gener, a
netflix.

segons va informar ahir el de-
partament de Cultura, «l'objectiu
final de la col·laboració amb les
distribuïdores és fer créixer la
disponibilitat de continguts au-
diovisuals en llengua catalana,
de tal manera que incloguin en
tots els formats de distribució els
àudios i els subtítols de les pel·lí-
cules que s'han estrenat en cata-
là als cinemes, a la televisió, en for-
mat dVd o Blu-ray». 

BARCELONA | EFE/DdG

Cultura col·labora en el doblatge
dels films en català a Netflix 

L’objectiu final és fer
crèixer la disponibilitat de
continguts audiovisuals en
llengua catalana



Gironit és un llibre fotogràfic, en
blanc i negre, que recull un ampli
i inèdit reportatge nocturn de Gi-
rona entre muralles. Vicenç rovi-
ra i riera n’és l’autor.

el llibre, que és fruit del treball
de més de dos anys, recull 77 fo-
tografies de la nit de la ciutat de Gi-
rona. 

Cada fotografia és el producte
d’un minuciós estudi per desen-
volupar la tècnica adequada per
aconseguir l’objectiu proposat. i
aquest estudi no només té en
compte les característiques tècni-
ques pròpies de fer cada fotogra-
fia, sinó que també, es deté en l’en-

quadrament i, sobretot, la localit-
zació de cada indret, cada racó o
fragment de Girona que ha estat
susceptible de ser fotografiat.

GIRONA | DdG

Un llibre ensenya la Girona
més nocturna amb més de
70 fotografies de la ciutat

Una fotografia de Sant Fèlix.

DdG
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Hi ha cicatrius a flor de pell i hi
ha cicatrius en les profunditats
de l’ànima. Sovint en els dos llocs
alhora. El fotògraf Martí Artalejo
explica les cicatrius dels últims
interns de la presó de Girona en
una exposició que a més a més
dels retrats de les persones priva-
des de llibertat inclou textos on
aquestes exposen les circumstàn-
cies que els van portar a presó. 

A cavall del reportatge i el retrat
psicològic, l’exposició Cicatrius
quedarà inaugurada demà (19.30
h) a la primera planta de la Casa de
Cultura de Girona, on es podrà vi-
sitar fins el 29 d’abril. 

Artalejo va tenir accés a l’antiga
presó del Pont Major de Girona
durant uns dies del 2013 i del
2014, justament abans que el cen-
tre tanqués les portes i traslladés els
interns al nou Centre Penitencia-
ri Puig de les Basses, al terme mu-
nicipal de Llers, a l’Empordà.

L’exposició reprodueix amb gran
format –més d’un metre per un
metre– una vintena de colpidors
retrats en blanc i negre d’uns hu-
mans que viuen entre reixes, com-
paginats amb una desena d’o-
pressives imatges dels patis i dife-
rents espais de l’antiga presó. Són
espais obsessivament tancats amb
xarxes i filats de ganivetes, per fer
desistir qualsevol somni de fuga. 

A més de la part gràfica, hi ha
uns plafons amb les «cicatrius»,
que no són més que textos on els
propis interns expliquen la pròpia
cicatriu. O el que és el mateix:
confessen què els va passar a la
vida per acabar entre reixes. 

«La majoria tenen un historial
de sofriment dels zero als cinc

anys d’edat», ha explicat Artalejo
al Diari de Girona. El fotògraf ha
afegit que molts dels seus prota-
gonistes «van ser víctimes d’a-
bandonaments, van néixer en una
llar amb pares drogoaddictes o
van patir abusos sexuals». «Són

històries molt dures que jo poso
sobre la taula sense voluntat d’e-
metre judici, simplement les ex-
poso», diu l’autor de l’exposició. 

Una exposició que es comple-
menta amb un singular attrezzo fet
amb fustes que reprodueixen una

cel·la amb un catre. «El visitants no
quedarà indiferent», assegura Ar-
talejo, que també ofereix la possi-
bilitat d’organitzar visites per a
alumnes de batxillerat.

«Sembla que la societat vulgui
amagar aquesta realitat», comen-

ta Artalejo, després que la presó
hagi estat allunyada de les ciutats
traslladant-la a un racó de l’Em-
pordà. Cicatrius és una producció
de la Casa de Cultura de Girona i
la Casa de Cultura Les Bernardes
de Salt.

GIRONA | D.B.

Els últims habitants de la presó de
Girona expliquen les seves «cicatrius»

Una exposició del fotògraf Martí Artalejo a la Casa de Cultura detecta traumes d’infantesa entre els condemnats
MARTÍ ARTALEJO

ALGUNS DELS PROTAGONISTES de l’exposició de Martí Artalejo a la Casa de Cultura. Un intern realitza exercici físic amb pesos per reforçar la
musculatura. El reportatge també inclou imatges de la presó de dones. La lectura és una de les activitats que poden donar ales als que estan entre reixes.3

1
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Més de 15 artistes de diferents
disciplines oferiran demà a la sala
la Planeta de Girona les seves arts
en una trobada que ha estat bate-
jada com el primer Encontre
Transplanetari i que tindrà lloc a
partir de les 19 hores. 

Organitzada per Ameba Asso-
ciació Cultural, la jornada es pre-
senta com un encontre d’artistes
escènics, sonors, visuals i plàstics

que, usant com a fil conductor la
música, presentaran les seves pro-
postes de poesia, teatre, fotografia,
vídeocreació, música o màgia. 

Cinc hores d’espectacles amb la
participació dels següents artistes:
Gerard Vilardaga (poesia), La Ga-
lera, amb Janot Carbonell i Marc
Ciurana (commedia dell'Arte), Pau
Bosk (màgia), Joan Teixidor (au-
diovisual), L'Ocell (multidiscipli-
nari), Astrid Valmann i Oriol Mi-
ñarro (audiovisual), Creaciones
Invisibles (escultura), Mademois-
selle Oui Oui (visuals), Pablo Paz
(escenografia), Jordi Homs (Mes-
tre de Cerimònies Operístic), Karo
Junco i Carlos Alma (dansa butoh),
Nuria Genebat i Jordi Murillo (fo-
tografia), Laia Clavé Nadal i Neus
Masó (poesia i dansa), i Joan Gol
i J. Savagge, i Hypnagogia (experi-
mentació sonora i visual).

GIRONA | DdG

Més de 15 artistes participen al
primer Encontre Transplanetari

La sala La Planeta de
Girona acollirà demà una
jornada d’espectacles de
diferents disciplines d’art



El curtmetratge El nostre poble,
d’Olga Cantalosella, es va procla-
mar guanyador de la segona edi-
ció del festival Palafilmgell, orga-
nitzat pel col·lectiu local de la Jo-
ventut Nacionalista de Catalunya
(JNC). L’obra premiada combina
humor, aventura i fantasia, i té
com a protagonistes els habitants
de Palafrugell. El premi té 300 eu-
ros de dotació. 

El film Alone, de Pau Sansa-
brià, Albert Sansabrià i Àlvaro Mo-
reno, va rebre el premi Xefla, i la
votació popular va premiar Cari-
ño, tenemos que hablar, del col·lec-
tiu youtuber IgresiX.

GIRONA | DdG

El film «El nostre
poble» guanya el
premi del festival
Palafilmgell 

Edicions del Periscopi publica
per primera vegada en català una
antologia amb les millors peces
breus de l'escriptor nord-americà
David Foster Wallace, seleccio-
nades pel també escriptor Vicenç
Pagès Jordà, segons informa l'edi-
torial barcelonina.

Considerat un dels escriptors
més influents i innovadors dels úl-
tims anys, el lector podrà conèixer
l'univers «agressivament lúcid i
salvatgement irònic» del difunt
Foster Wallace, qui va retratar «la
normalitat insòlita o l'estranyesa fa-
miliar», segons les explicacions
de l’editorial.

BARCELONA | EFE

Publiquen en
català els millors
contes de Foster
Wallace

Una acció artística. 

DdG

comunicacio@ddgi.cat - 09/03/2016 09:27 - 79.153.23.52

comunicacio2
Rectángulo



EL PUNT AVUI
DIJOUS, 10 DE MARÇ DEL 201620 | Comarques Gironines | CULTURA I ESPECTACLES

El fotògraf saltenc Martí
Artalejo ha col·laborat
molts anys amb presons
catalanes, fent-hi tallers i
muntant-hi exposicions.
Entre el 2013 i el 2014, pe-
rò, va visitar setmana rere
setmana l’antic centre pe-
nitenciari del Pont Major
de Girona, ara centre de
dia, per retratar-hi alguns

presos. El resultat és l’ex-
posició Cicatrius, de la
qual es va poder veure una
part a Les Bernardes de
Salt. Des d’avui (19.00 h) i
fins al 29 d’abril, totes les
fotografies seran a la Casa
de Cultura de Girona.

La mostra, que bascula
entre el reportatge social i
la fotografia artística,
combina imatges dels pre-
sos –que posen per a la cà-
mera– amb altres d’espais
de la presó buits. La dispo-
sició dels plafons que sos-
tenen les fotografies
transmet la sensació d’es-
tretor dels passadissos i
cel·les d’un centre peni-

tenciari. El títol de l’expo-
sició, Cicatrius, fa refe-
rència als fets que han
marcat la vida dels reclu-
sos. Els visitants en poden
conèixer les històries en
uns documents annexos,
sense que es puguin rela-
cionar, però, les imatges

amb els textos: no hi ha
noms ni indicacions. Arta-
lejo manifesta que ho ha
volgut fer així perquè ell
no pretén jutjar els presos.
“L’objectiu és que el visi-
tant es posi en la pell dels
presos”, comenta el fotò-
graf saltenc. “Es tracta de

donar a conèixer una rea-
litat social amagada, un
tabú, que desconeix el
99% de la gent.” Així
doncs, Artalejo vol obrir
una reflexió sobre les pre-
sons a partir del retrat psi-
cològic dels convictes.

Artalejo explica que,

sense l’ajut de les educado-
res socials del centre, no
hauria pogut retratar els
presos, els darrers que van
estar a la presó del Pont
Major –oberta el 1964–
abans que tanqués i fossin
traslladats a la del Puig de
les Basses, a Figueres. ■

Artalejo retrata
els reclusos
del Pont Major

Eloi Camps
GIRONA

a  L’exposició
‘Cicatrius’ s’inaugura
avui a la Casa de
Cultura de Girona

Dues imatges de Martí Artalejo que formen part de l’exposició ’Cicatrius’ ■ MARTÍ ARTALEJO

Mentre als passadissos del
consistori gironí es juga la
partida real de Joc de
trons, el primer tràiler de
la sisena temporada de la
popular sèrie de ficció, que
es va rodar en bona part a
la ciutat l’estiu de l’any
passat, ja s’ha fet públic.
Després de setmanes d’es-
pera i quan tan sols queda
poc més d’un mes perquè
els seguidors tornin a sub-
mergir-se al món del Set
Regnes (s’estrena el 24
d’abril), la productora
nord-americana HBO ha
publicat un tràiler de gai-
rebé dos minuts de durada
on es perceben clarament
almenys dues escenes que
tenen com a decorat llocs
emblemàtics de Girona.

A la primera, apareix el
personatge d’Arya Stark
(Maisie Williams) fent un
salt espectacular al buit
cap a una escalinata on se
celebra el mercat de Braa-
vos (rodada a la pujada de
Sant Martí) i, a la segona,
emmarcada a les escales
de la catedral, on Jaime
Lannister dalt d’un cavall

blanc i soldats de la casa
Tyrell s’enfronten als
monjos de Gran Septe de
Baelor.

El tràiler comença com
va acabar la cinquena tem-
porada, amb Jon Snow es-
tirat a la neu després de la
traïció dels companys de
la Guàrdia de la Nit. Les
imatges se succeeixen

mentre sona de fons una
versió de James Vincent
McMorrow del Wicked ga-
me de Chris Isaak.

Aquestes imatges van
generar ahir una gran ex-
pectació a escala mundial,
ja que és la primera vegada
que la sèrie va per davant
dels llibres de George R.R.
Martin; i concretament a

Girona, que va acollir el ro-
datge de la sèrie el passat
mes de setembre. El ti-
nent d’alcalde i regidor de
Cultura, Carles Ribas, ha
declarat que amb el tret de
sortida de la nova tempo-
rada “s’inicia el retorn de
tot l’esforç que va fer la
ciutat per acollir la grava-
ció”. “Girona es veurà a tot

el món, i nosaltres també
hi treballarem perquè així
sigui, perquè se sàpiga que
l’hivern arriba a la ciutat
en plena primavera”, re-
marca.

Estrena a Girona?
És per aquest motiu que
l’Ajuntament de Girona ja
està amb negociacions
amb Movistar Canal+ i
també amb la cadena HBO
per coordinar la projecció
del primer capítol que
s’emetrà a la matinada del
24 al 25 d’abril a escala
mundial. La idea és posar
una pantalla gegant i fer
un acte obert a la ciutada-
nia. Es dóna la circums-
tància que aquesta estre-
na coincideix amb el cap
de setmana de Sant Jordi,
el qual es preveuen diver-
ses activitats vinculades
amb el Festival Strenes (el
concert de Macaco que el
tanca tindrà lloc a les esca-
les de la catedral), i també
amb l’inici del Festival Plot
Series, que arrenca la seva
primera edició el mateix
25 d’abril. A Sevilla, on
també es van rodar esce-
nes de la cinquena tempo-
rada, es va preestrenar el
primer episodi als Reales
Alcázares, localització del
regne de Dorne a la ficció.

Exposició a Casa Pastors
Entre les moltes accions
que es preparen destaca
l’exposició que es farà
abans de l’estiu a la Casa
Pastors, dedicada als ro-
datges gironins i on es pre-
veu que s’exposin part dels
decorats i l’atrezzo utilit-
zat durant el rodatge. ■

Jordi Camps i Linnell
GIRONA

El tràiler de ‘Joc de trons’
escalfa els motors a Girona
a L’Ajuntament està negociant amb Movistar Canal+ i la cadena HBO per fer la projecció de l’estrena
mundial del primer capítol de la sisena temporada a També prepara una exposició a la Casa Pastors

Les escales de la catedral, ben identificades en el tràiler de la sisena temporada de ‘Joc de trons’ ■ HBO

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

La data

24.04.16
és la data anunciada per a
l’estrena de la sisena tem-
porada de ‘Joc de trons (Ga-
me of thrones)’
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ART

COL·LECTIVA
Ca l’Anita, Roses. Plaça de

Sant Pere, 1.  �Del 2 d’abril al
8 de maig. Divendres de 17 a
20h. Caps de setmana i festius
de 12 a 14h i de 17 a 20h.



«Una trentena d'artistes de
diferents disciplines presenten
les seves creacions, les quals te-
nen totes un mateix fil conduc-
tor: el concepte de Refugiat, ate-
sa la situació d’emergència hu-
manitària que viu Europa des del
passat estiu», expliquen els res-
ponsables d’Empordoneses, una
iniciativa artística nascuda el
2010. «Es per aquest motiu —
subratllen—  que el nom de la
mostra és fugiRfugi, fent un joc
de paraules amb el verb fugir i el
concepte de refugi. Empordone-
ses pretén així promoure el de-
bat i sacsejar les consciències
sobre un fet de candent de l’ac-
tualitat».  | E. CAMPS

MANEL ESCLUSA
Palau Solterra,  Torroella

de Montgrí. Carrer de l’Esglè-
sia, 10.  �Del 30 de gener al
22 de maig. 
www.fundaciovilacasas.com



A mig camí entre el «llapis»
involuntari de Talbot i la pacièn-
cia un pèl obcecada de l’alqui-
mista: Manel Esclusa (Vic, 1952)
retorna al paisatge deixant que
sigui la imatge fotogràfica la
que dicti els seus ritmes dins un
laboratori que és, paradoxal-
ment, natural. Els treballs que
compila al Palau Solterra són
fruit de l’atzar líquid i, al mateix
temps, de la voluntat artística
d’algú que, gràcies al profund
coneixement que té del mitjà
amb el que treballa, es pot per-
metre la  llicència d’atorgar-li
autonomia i llibertat. | E. CAMPS

MARTÍ ARTALEJO
Casa de Cultura de Girona.

Plaça de l’Hospital. 6  �Del 10
de març al 29 d’abril. De di-
lluns a divendres de 9 a 14h i
de 16 a 20h.



Hi ha rareses indesxifrables
que només poden ser descrites
pel seu autor: «Pintar és fe, i
fer-ho ara, és d’una fe encara
més irracional i bonica. D’aques-
ta mateixa substància es com-
pon a nivell atòmic el vent que
empeny i mou eòlicament les
cometes del molí gegant, capaç
de moldre i conquerir-ho tot.
Amb el pinzell a la mà i el mot
sota la llengua, creieu-me i se-
guiu-me que veurem coses me-
ravelloses». Qui en tingui ganes
pot provar sort i arribar-se fins
al Tint de Banyoles, un espai a
la deriva que evidencia l’abúlia
municipal en relació a la cultura
visual.   | E. CAMPS

«Cicatrius —explica el fotògraf
Martí Artalejo— és un treball for-
mat per imatges fetes al Centre
Penitenciari de Girona poc
abans que tanqués les portes.
Per una banda, hi ha els espais
buits, després del trasllat dels
interns a Figueres; per l’altra,
una col·lecció de mirades i de vi-
des que, pels motius que sigui,
han acabat entre reixes... Les ci-
catrius poden ser externes però,
sobretot, les portem per dins».
Justament per això el fotògraf
insisteix en la prudència i la dis-
creció de tot el procés: «Jo mai
els preguntava què havien fet
per estar a la presó: eren ells
que tenien ganes d’explicar-
m’ho».   | E. CAMPS

TONI MOLINS
Llotja del Tint, Banyoles.

Carrer de Sant Pere, 10-14.  �
Del 19 de març al 8 de maig.
Divendres de 18 a 21h. Dissab-
tes d’11 a 14h i de 17 a 21h.
Diumenges d’11 a 14h. 



L’extraordinària capacitat hu-
mana a l’hora de generar nous
desastres fa que qualsevol in-
tent de reflexió a propòsit de
l’actual estat del planeta neixi
condemnat a sucumbir sota una
ràpida modalitat d’obsolescèn-
cia conceptual. En aquest sentit,
no hauríem de ser massa ex-
igents amb els resultats d’un
projecte que va néixer l’any
2004, és a dir, fa gairebé una
eternitat si ens regim pels
temps de la política contempo-
rània. L’excusa, com sol succeir
amb les col·lectives, era tan pro-
saica com prometedora: es trac-
tava de cedir una bola del món
(globus terrae) a una quarante-
na llarga d’artistes perquè la
manipulessin amb llibertat. Els

resultats, òbviament, són tan
diversos com els participants,
tot i que poden ser classificats
en dos grans grups. Un primer
grup és el que assajaria de fer
denúncia social movent-se, a ni-
vell formal, en unes coordena-
des properes a la de l’objecte
polisèmic de filiació, diguem-ne,
brossiana; un segon grup, en
canvi, s’entrega sense manies a
la recreació de mons possibles
fidel, salvant distàncies, a una
tradició utòpica que forma part
del nostre imaginari mental. 
Sigui com sigui, cal pensar que
tot plegat vol ser, abans que
cap altra cosa, un divertiment
articulat mitjançant una excusa
compartida:  veure de costat ob-
jectes ideats per artistes com
Josep Guinovart, Albert Ràfols-
Casamada, Xavier Medina Cam-
peny o Joaquim Chancho, entre
molts d'altres, fa que la visita a
l’espai de Banyoles sigui perfec-
tament recomanable. | E. CAMPS

COL·LECTIVA
Eat Art (Fundació Lluís Co-

romina), Banyoles. Plaça Ma-
jor, 33.  � Fins el 30 d’abril.
www.fundaciolluiscoromina.org



ESPAI EAT ART

FUNDACIÓ FITA   LA CASA DE CULTURA DE GIRONA ACULL UNA EXPOSICIÓ QUE PERMET REPASSAR L’ESTÈTICA DE
L’ARTISTA GIRONÍ. AMB MOTIU DE LA MOSTRA, S’HA ORGANITZAT UN CICLE DE CONFERÈNCIES A L’ENTORN DE LA SEVA OBRA

DOMÈNEC FITA
Casa de Cultura de Girona. Plaça de

l’Hospital. 6  �Del 17 de març al 15
d’abril. De dilluns a divendres de 9 a 14
h i de 16 a 20 h.

A qui no conegués Domènec Fita
(Girona, 1927) li podria resultar xocant
l’activitat incessant d’algú que està a
punt d’ingressar en el selecte club
dels nonagenaris i, encara més, la dè-
ria investigadora d’un artista que no
desestima formats ni procediments
—fins i tot digitals— a l’hora de fer vi-
sible el seu particularíssim univers: els
que el coneixen, en canvi, ja saben que
els seus «moments» pictòrics són
 exactament això, és a dir, solament ca-
pítols més o menys singulars de la his-
tòria gràfica que aquest gironí mai ha
deixat d’escriure (amb episodis con-
trovertits  i moments brillants, com no
podria ser de cap altra manera).
Sigui com sigui, qualsevol aproxima-
ció a l’estètica del gironí hauria de te-
nir en compte el marcat caràcter pe-
dagògic d’una aventura creativa que,
per entendre’ns, s’ha anat construint a
mesura que cada investigació del mes-

tre podia ser comunicada. En aquest
sentit, és important subratllar quina és
la didàctica d’en Fita: com la maièuti-
ca socràtica, que defensava que el
descobriment de la veritat era equi-
parable a una mena de part que calia
induir a través d’allò que després s’a-
nomenaria dubte metòdic, l’artista de
Montjuïc sap que cal escoltar per dei-
xar parlar, que l’objectiu és, en darre-
ra instància, encaminar prou subtil-
ment qui vol ser alliçonat per evitar els
precipicis però mantenint intacta la

possibilitat de recórrer, amb tots els ris-
cos i avantatges implícits, el camí in-
dividual.

I quin és aquest «camí individual»?
Doncs, en el seu cas, el que vindria do-
nat pel flirteig amb les possibilitats de
la forma i dels materials pictòrics.
L’exposició que es pot veure a la seu de
la Fundació que porta el seu nom
(ubicada al segon pis de la Casa de Cul-
tura) permet visualitzar en un mateix
espai obres separades per més de
quatre dècades que, de fet, vindrien a

ser les que engloba la segona meitat del
segle XX. Es tracta d’un catàleg de
possibilitats plàstiques que revela,
com diria Foix, l’existència d’un ull go-
lós convertit en epicentre volitiu capaç
d’ordenar en la representació allò que,
en la realitat, és caos i desmesura. O, en
paraules de l’autor de Sol i de dol: «És
per la Ment que se m’obre Natura / A
l’ull golós; per ella em sé immortal /
Puix que l’ordén i, ençà i enllà del
mal, / El temps és u i pel meu ordre
dura».



EUDALD CAMPS

Dels anys 70 a
l’actualitat.

Dues obres se-
parades per més
de dues dècades:
Ferida (1979), a

l’esquerra, i un Nu
de l’any 2000.



L’ evolució de Fita a través dels seus nus
E. CAMPS
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