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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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