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ESTER FABREGAT
«En trànsit líquid». Museu dArt Modern de Tarragona.
Fotografia: Piel de tetas, performance, Halkidiki. Grècia.
Arxiu Ester Fabregat.

TEMA DE DEBAT: CAMP DE TARRAGONA, POTENCIAL EN CULTURA I ART CONTEMPORANI
LA POTÈNCIA I LACTE
// MAGÍ SUNYER
El primer llibre de la nostra literatura comença amb unes
paraules de sant Jaume, «Fe sens actes morta és», que
semblen escrites per descriure la peculiar relació de
Tarragona amb la cultura. Dels polítics sespera planificació,
ordenació i obertura de perspectives i, vistos els resultats,
la ciutat de Tarragona, malgrat els avantatges amb què
compta capitalitats provincial i arquebisbal, universitat,
port, indústria i turisme, no ha tingut gaire sort amb la
direcció cultural. A la potència institucional i econòmica,
shi ha dafegir que en les últimes dècades la creativitat
de tota mena abunda a la ciutat i a la seva àrea dinfluència,
que en les ocasions en què shan presentat projectes
engrescadors, els creadors han acudit disposats a
col·laborar-hi i que iniciatives privades shan llançat amb
il·lusió a cobrir superfícies del mapa cultural. I tanmateix,
Tarragona no acaba de saber canalitzar aquesta energia,
aquesta potència, que sovint sen va cap a enfora o es
perd pels xaragalls del provincianisme o la impotència.
És trist que a aquestes alçades encara sigui tan aplicable
aquell vers lapidari que el poeta Vicent Andrés Estellés li
va dedicar seixanta anys enrere: «Oh tu, ciutat del quasi,
mai del ja!».
.............................................................

MOVIMENTS ALTERNATIUS,
EMERGENTS, SOTERRATS.
CORRENTS
// ESTHER CANALS
Superfície: treball i esforç visible; acceptació sense
contemplacions (que no cal que impliqui comprensió) de
la raó de ser; facilitats econòmiques però sobretot
humanes; repercussió mediàtica; espais físics o virtuals
de suport (on treballar, estudiar, analitzar, mostrar,
comunicar, evolucionar...).
Profunditat: visibilitat, relativa a la distància de la
Superfície, del treball i de l'esforç (recompensats a un
àmbit no gaire llunyà al personal); poc reconeixement;
lluita constant per sobreviure, per adaptar-se; justificació
permanent de la raó de ser; precarietat econòmica i
d'espais on treballar, estudiar, analitzar, mostrar, comunicar,
evolucionar...
El nostre camp de prospecció se situa en aquells
moviments situats en la Profunditat. Submergits. En els
Corrents.
Pugeu tots i l'últim que tanqui l'escotilla. Comença la
immersió! El periscopi ens permetrà visualitzar una selecció

Potser cal recórrer encara! a justificacions històriques
per explicar-ho. Deixem estar Tàrraco i els arquebisbes
medievals, cenyim-nos a la contemporaneïtat. Com en
altres ciutats mitjanes, abans de la millora substancial de
la velocitat en els transports i dels sistemes de comunicació
i abans que shi instal·lés la Universitat, la cultura
tarragonina tenia un caràcter local i els millors agents
culturals se nanaven tan aviat com podien. Se suposa
que això va crear una inèrcia paralitzadora, però en les
darreres dècades aquesta panoràmica sha anat modificant
i avui els tarragonins poden viure i actuar a la ciutat,
produir-hi i consumir-hi cultura, sense enfarfecs localistes
i ha sorgit una força creativa esplèndida, potser no superior
a la daltres ciutats similars però esplèndida, que no sha
sabut facilitar.
No disposo despai per enumerar i raonar les
mancances, però sí que es pot assenyalar que quan sha
dut a terme una acció pensada i realitzada amb constància,
sha demostrat que la terra és fèrtil: les festes populars
shan convertir en un exemple exportat i reconegut;
larqueologia, també; lexperiència del Tinglado número
2 va obtenir un important ressò; lorganització dEscriptors
del Camp de Tarragona (ESCAT) ha incidit en la comarca
i lha transcendit. No poso més exemples per no ofendre
amb els oblits. Mentre que en alguns àmbits algunes
institucions han treballat amb intel·ligència i sentit de

present i de futur, en altres, singularment la municipal,
ha imperat, com a mínim, la desorientació. En una època
de perspectives i en què hi havia una voluntat planificadora
que hauria pogut produir resultats brillants si, amb un
canvi de govern, no shagués guillotinat, es va encarregar
un estudi seriós sobre lestat de la qüestió i les vies a
seguir, però no sembla que se nhagi fet cas. El fracàs
del municipi a lhora de potenciar la creativitat i doferir
condicions als consumidors de cultura sha fet més evident
que mai en la trista desfilada de cadàvers que ens
proporciona lactual falta de diners. En temps de vaques
grasses no es va treballar de manera adequada per proveir
la ciutat dinfraestructures necessàries entre una llarga
llista, Tarragona no té ni una sala de concerts de música
moderna, ni un auditori per a la clàssica i contemporània,
ni un local que permeti espectacles de gran format i no
es va donar ales als creadors. Ara, en ple desastre, fa la
sensació que lambició cultural de Tarragona resideix en
la instal·lació de pancartes que marquin títols de propietat:
el cartell «Ja és nostre» penjat a lantic Banc dEspanya
sha convertit en un sarcasme, com la ineficàcia en
laprofitament de ledifici de la Chartreuse. El nou fantasma
de la Tabacalera ha obert incertes expectatives a molt
llarg termini que escorxaran el present. En cultura, la
potència sense lacte no serveix per a res. La cultura,
lart, només són resultat.

representativa de bancs d'especímens que habiten el
nostre fons oceànic, classificats en funció d'aquells corrents
marins en els quals viatgen.
Comencem navegant per aigües pròximes a les Arts
Visuals, identificant famílies com les que formen Laboratori
Visual; Arnolfini; Caldo de Cultivo; Perejil's Sounds,
Pseudònims... Endinsant-nos en profunditats tenyides de
Teatre, Performance i Formació, mitjançant l'Acció trobem
espècies que corresponen a LOvella Vermella; Zona Zàlata;
Laboratori d'Art d'Acció; Ditada Produccions; El Retrete
Rosa; Poblet, Natura i Art... D'altres com Anima't o
Associació Ariadna corresponen a corrents cinèfils i
musicals. Girant una mica el timó ens trobem submergits
en un mar d'Il·lustració, Disseny, Poesia, Literatura, on
podem observar detingudament exemplars com
Anduluplandu; Hipermetropoesia Cicle de Poesia; Piscina
un petit oceà; Bouesia... que comparteixen fluxos amb
altres corrents Fotogràfics, de Disseny i d'Arquitectura
efímera en els quals predominen tipus com Mènsula, La
Lleteria, Pixel Moreno... Les ones emeses pel sonar han
topat amb Suicide People, un exemple característic
dindividus que es mouen en corrents de Cultura Urbana,
Hip-Hop i Grafit; i amb aquells implicats en allò Social,

Polític i de Gènere, propulsats per l'activitat del Casal
l'Amic, l'Ateneu Llibertari Alomà, Kal Pobre, Cau de Llunes...
Acabem el nostre recorregut submergit endinsant-nos en
els corrents que parlen dels espais que donen escalfor
en la foscor de la profunditat. A falta d'un Centre d'Art i
d'un circuit de galeries d'art contemporani, un seguit de
sales improvisades, cafeteries, bars, carrers i places s'han
erigit com els nius en els quals molts creadors emergents
han pogut fer i mostrar la seva posta. Entre ells el Cafè
Metropol, espai cultural, que s'ha convertit en un dels
centres neuràlgics de la cultura més alternativa de la
ciutat. Cal destacar també el suport a l'efervescència
provinent de la Sala Kesse, del bar Pajaritu, el Museum,
el Solet, el Mystic, Cal Massó... I el caliu de l'Estació
Creactiva; dels carrers plens d'E·plec, de Display, de la
Baixada del Pajaritu...
Corrents que contenen bancs d'espècies que saben
respirar sota l'aigua i nedar contracorrent, ja sigui en
l'activisme o en l'empresarialisme Culturals. Corrents que
es mouen en la profunditat, que remouen la superfície.
.............................................................
Fotografies: Esther Canals.
.............................................................

TARRAGONA MOLT MÉS QUE
UNA CIUTAT ROMANA
// ANTONIO SALCEDO
.............................................................
Fotografies: Tarragona en Blanc i Negre. Maite Blay.
.............................................................

.............................................................
El passat romà de Tarragona, lhi ha aportat una personalitat
indiscutible. La importància dels seus monuments va
permetre que el 2002 fos declarada per la UNESCO
Patrimoni de la Humanitat. Aquest nomenament ha ajudat
a definir-la com una marca de prestigi arreu del món,
però també és veritat que aquests monuments no han de
ser necessàriament els principals atractius culturals i
turístics. La ciutat compta, també, amb un passat medieval
destacat, del Renaixement i del Barroc, poques obres com
a la resta de Catalunya, però hi ha una representació de
cases senyorials neoclàssiques i un bon número dobres
modernistes. A més, sobresurten institucions com el Museu
dArt Modern de la Diputació de Tarragona, el Museu
Diocesà i, més recentment, la Fundació Forvm. A través
del seus estils artístics podem veure levolució de la ciutat,
el seu desenvolupament urbanístic, els canvis dusos i
costums.
Malgrat que el nostre tema de debat se centra en la
cultura contemporània, no podem deixar de fer menció
de limportant patrimoni artístic medieval i neoclàssic que

té la ciutat de Tarragona. Comencem per la ciutat medieval
amb un conjunt dobres de gran interès. Per sobre de
totes elles destaca la catedral. Construïda entre els segles
XII i XIV, és, per tant, una obra de transició del romànic al
gòtic, una construcció que pel seu caràcter i per la seva
trajectòria al llarg del temps es converteix en una peça
clau del nostre patrimoni arquitectònic, arqueològic, festiu
i immaterial. Igual dimportància té el claustre i en un
altre àmbit tenim: lAntic Ajuntament, el carrer de la
Merceria, el pla de la Seu, la façana de lAntic Hospital
de Santa Tecla... El Renaixement i el Barroc tenen les
seves representacions en les capelles de la catedral i en
el Museu Diocesà.
Continuem amb la Tarragona Neoclàssica centrada en
els carrers principals de lèpoca, com el carrer de Cavallers
amb la Casa Castellarnau i la Casa Montoliu i, al carrer
de Granada, la Casa Canals. Aquesta casa és un bon
exemple de com vivia una família noble durant aquesta
època. És, a més, una casa museu amb el mobiliari i la
decoració original, que li dóna un caràcter molt especial.

La Tarragona modernista
.............................................................
Des de lèpoca medieval Catalunya no havia tingut un estil
arquitectònic tan arrelat com ho ha estat el modernisme,
un moviment internacional que, a casa nostra, té unes
característiques pròpies, formals, culturals, polítiques i
socials.
Tarragona compta amb una bona representació dobres
daquest estil. Molts arquitectes varen deixar la seva
petjada a la ciutat, incloent Gaudí al Santuari de Nostra
Senyora del Sagrat Cor i Domènech i Montaner amb el
mausoleu de Jaume I. Hi ha molts més arquitectes amb
obres repartides per tota la ciutat, però per sobre de tots
destaca la figura de Josep Maria Jujol. El Teatre Metropol,
és una obra extraordinària de 1908, que hauria de ser
una de les joies més preuades del patrimoni de la ciutat.
És cert que comptem amb una excel·lent visita virtual a

aquesta obra
(http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/cult
ura/arts-esceniques/teatre-metropol/visita-virtual-al-teatremetropol), però en les guies de la ciutat passa com una
obra més i encara no té el reconeixement que es mereix.
Altres obres seves són la Casa Ximenis, el cambril del
convent dels pares carmelites descalços i la capella del
convent de les Oblates. A la Rambla Nova, el passeig més
emblemàtic i estimat de la ciutat, trobem moltes de les
obres modernistes de la ciutat com el Teatre Metropol, la
Casa Salas i el convent de les teresianes de Bernardí
Martorell, deixeble de Gaudí.
Destaquem, a la Rambla, el monument als Herois de
1811, obra de Julio Antonio, el primer monument de lEstat
espanyol que abandona la narració i es decanta pel caràcter
simbòlic. Altres monuments interessants són: el dedicat
a Roger de Llúria, de Feliu Ferrer i Galceran; la Font del
Centenari, de Josep Viladomat, i la Torre dels Vents,
dAntoni Mas.
Dins de làmbit de la contemporaneïtat destaca la feina
realitzada pel Museu dArt Modern. A part de la seva
col·lecció dobres dartistes del territori ubicats
cronològicament entre finals del segle XIX i el moment
actual, ressaltem el suport que ofereix als artistes actuals
tant per les seves biennals com per les exposicions
temporals.
Com veiem, el potencial fora del món romà és important.
Manquen polítiques que lactivin, que valorin en la seva
totalitat la riquesa del seu valuós patrimoni. És necessari
crear consciència que tot aquest entorn forma part de la
nostra cultura i de la nostra identitat com a poble, que
ens pertany a tots i que lhem de protegir i potenciar com
el que és: una valuosa herència que hem rebut i que hem
de deixar per al futur. Donar-lo a conèixer, afavorir la
investigació, projectar-lo fora de les nostres fronteres és
un deure que tenim i que els encarregats de les polítiques
culturals haurien de definir com un dels seus principals
objectius.
.............................................................

POTENCIALITATS I REALITATS
A LA «CAPITAL DE LA CULTURA»
// ALBERT MACAYA
Tarragona ha experimentat, en els darrers anys, un visible
enfortiment del seu teixit cívic. En el camp de les arts
visuals, shan multiplicat les iniciatives de diversa filiació,
incidència i fortuna. Tant des dentorns institucionals com
des de fòrums que podríem qualificar dactivistes i/o
altenatius, la floració de propostes ha deixat ben enrere
la imatge de la ciutat estantissa daltres temps. Tanmateix,
contràriament al que diu el tòpic, els temps de crisi són
nefastos per a la creativitat. I ara, en dies destisores
esmolades, moltes daquestes inciatives sofeguen o
malden per reinventar-se enmig de la tempesta. Ara caldria
més que mai aplicar seny i lucidesa a la gestió de lactivitat
cultural.
El propòsit daquest text és precisament, emfasitzar el
potencial que tenen les arts visuals en el context cultural
de Tarragona i el seu entorn. I, consegüentment, reclamar
la màxima intel·ligència en la gestió dels recursos en
temps difícils. Ningú no podrà dir que els agents culturals
de làmbit de lart no shan posat a la feina. Quant a
treballar amb una economia de crisi tenim certa
experiència. Pensem en espais com el malaguanyat Antic
Ajuntament, que ha fet durant anys una tasca summament
coherent i entusiasta en un espai petit i sense grans
condicions. O en el cicle En cos i ànima, que ha visiblitzat
el treball dels artistes emergents en un simple vestíbul
dels Serveis Territorials de Cultura. I, si en contextos difícils
cal cooperar i establir complicitats, el Museu dArt Modern
ha estat un espai exemplar quant a voluntat de col·laboració
i proximitat de tracte. I poc cal afegir per glossar
lentusiasme i lempenta dempreses nascudes de la
iniciativa col·lectiva i ciutadana com els cicles de

Kunstainer, les campanyes dart al carrer o els festivals
impulsats pel Laboratori Visual. Finalment, no podem
deixar de fer esment a la generosa i àmplia implicació del
sector artístic en la proposta Obert per Reflexió amb la
qual lactual equip del nounat Centre dArt de Tarragona
ha volgut engegar el seu periple amb una línia de treball
horitzontal i participatiu; una línia molt suggeridora però
dalt risc, de la qual esperem veure ben aviat la concreció.
També cal fer esment de la tasca feta per escoles dart
i per la universitat, atès que la formació és una peça clau
en la renovació i la posada al dia del potencial que estem
repassant. És sabut limpacte que la universitat ha tingut
en la vida cultural, econòmica i social del nostre indret.
També és així en el cas de les arts. Lensenyament
.............................................................

dHistòria de lArt ha anat fornint el nostre territori de
noves fornades de gestors culturals, activistes,
investigadors, artistes. Loferta extraacadèmica de cursos,
conferències, debats i seminaris sha vist enormement
incrementada i diversificada. Amb més voluntat que
recursos, els membres de la comunitat universitària han
posat a caminar espais dexposicions a través de lAula
dArt. I tampoc cal que ens estenguem en lobvi
aggiornamento i la implicació assumides per lEscola dArt
en els darrers temps. I faltaria encara fer referència a
altres centres del nostre territori, molt particularment en
el cas de Reus cal recordar la tasca feta des del Centre
de Lectura o des del congelat (o difunt?) Centre dArt Cal
Massó.
Però res més lluny de la meva intenció que convertir
aquest text en un tediós i «cofoista» catàleg dinciatives
entorn de lart al nostre indret. En moments com lactual,
cal fer valer la feina feta, el compromís cívic i el treball
voluntarista, la capacitat de tirar endavant amb pocs
mitjans (com el sector de lart ha fet durant dècades), per
exigir, com dèiem, la màxima intel·ligència en la gestió,
especialment dallò públic. No sabem com i quan es
concretarà la tasca del Centre dArt. Les iniciatives cíviques
dependents dajuts públics les passen magres.
Esdeveniments culturals com el festival Rec o el de
dixieland, que formaven ja part de loferta més consolidada
i característica de la ciutat, han passat a millor vida. «És
clar, no hi ha recursos», ens diem els ciutadans de bona
fe. I, malgrat tot, apareix el Museu de la Setmana Santa.
Quines són les prioritats? Quines són les jugades
estratègiques per optimitzar els recursos escassos? De
quin tipus de capitalitat cultural estem parlant? Cap a on
anem?
.............................................................
Fotografies: Maite Blay.

EXPOSICIONS
L'ECO D'UN VÍDEO DOMÈSTIC
// GERARD GIL
.............................................................
Alba Sotorra, Wargames. Biografia dun soldat del segle
XXI.

Centre de Lectura de Reus i Centre dArt Cal Massó,
Reus. Del 4 de gener al 5 de febrer de 2012.
http://albasotorra.com/wargames
.............................................................

Mahoma». No és només un comiat de la família, és també
l'entrada al món adult: a partir d'aquí, Djalal, com en un
eco de la infinitat de vídeos d'ell filmats pels seus pares,
es filmarà amb la seva pròpia càmera.
.............................................................

Eco era una nimfa que enamorava tothom amb les seves
belles paraules. Va enamorar fins i tot Zeus. Hera, l'esposa
gelosa, va castigar Eco a repetir les paraules dels seus
interlocutors.
Djalal, a l'Afganistan, es filma prenent un te amb altres
soldats. Ha canviat el cognom de la solapa de l'uniforme.
Ara és el de la seva mare: BANCHS.
Djalal des de dalt d'una muntanya veu, amb la mira
telescòpica del seu rifle, uns possibles enemics. El primer
que ha fet és engegar la càmera per filmar-se durant el
que, segurament, serà el seu bateig de foc.
Narcís va rebutjar l'amor de la nimfa Eco i va ser castigat
a enamorar-se de la seva pròpia imatge per Nèmesi, la
deessa encarregada de castigar els que desobeeixen les
ordres dels superiors.
Djalal obeeix ordres, però està també fascinat per la
pròpia imatge. La càmera filma. Què t'ha passat, Nèmesi?
El noi treballa per a tu. Segueix a la muntanya, apunta els
enemics. Sembla nerviós. Els companys criden que dispari.
Ell no els té a l'abast. Espera. Esbufega. El dit es mou
sobre el gatell. Encara no. Finalment dispara. Sona el tret
i també l'Eco, la nimfa rebutjada. Sembla que ha tocat
algú. Potser només l'ha ferit. Se l'emporten i reculen.
Potser està mort. Què deu voler dir la paraula amor?
.............................................................
Fotografies: cortesia dAlba Sotorra.

Fundació Arranz-Bravo de l'Hospitalet de Llobregat. I, al
moment de redactar aquesta crònica, encara hi ha una
mostra del seu treball al CRAI (Centre de Recursos per
l'Aprenentatge i la Investigació) de la Universitat Rovira i
Virgili a Tarragona (oberta el dia 22 de febrer) i se'ns
anuncia la presentació del llibre La risa de la Hiena, amb
dibuixos seus i textos de Rafael Argullol i Albert Mercadé.
Resseguint aquestes exposicions podem veure una
mostra molt representativa del seu treball en els últims
dos anys.
D'entrada cal dir, però, que la seva obra es divideix en
treballs pictòrics i teòrics. Els primers el conformen les
pintures i dibuixos i els segons, com ell mateix explica,
«són una reflexió pràctica al voltant de la pintura i el món
de l'art, que busquen explicar el que m'interessa i m'atreu.
La majoria estan plantejats en format videogràfic i intenten
aportar reflexions metafòriques i alguna vegada poètiques
per tal dintentar atrapar i explicar allò inexplicable que
atresora l'art».
Si en les exposicions de Barcelona i Tortosa només hi
exposava els treballs en vídeo, a la mostra de l'Hospitalet
i a Tarragona, hi predominen els seus treballs pictòrics. A
la Fundació Arranz-Bravo, hi hem pogut veure la «Trilogia
del Crim», formada per tres sèries: «Crim» (2010), «Interiors»
(2011) i «Carrer» (2011). Cada una d'elles composta per
un conjunt de pintures i acompanyada d'un vídeo, a més
d'alguns dibuixos. Finalment, la mostra del CRAI està
centrada en les seves llibretes d'artista, que recullen els
seus excel·lents dibuixos en tinta, i una pantalla on es
projecten consecutivament els seus treballs en vídeo. La
inauguració d'aquesta exposició va anar precedida d'una
xerrada de l'artista en la qual reflexionava sobre el seu
treball artístic, per mitjà de les seves creacions
.............................................................

videogràfiques.
En tot aquest conjunt de treballs se'ns presenta un Jordi
Abelló summament preocupat per la deriva social del nostre
món, una deriva de la qual no són aliens ni els artistes ni
el món de l'art, com posa en evidènica en la peça Nova
història de l'Art, on vol denunciar precisament aquesta
implicació i reclamar als artistes actuar-hi amb fermesa
i sempre des de l'ètica personal.
Aquesta mateixa línia de denúncia és present a la
«Trilogia del Crim», un treball molt interessant i impactant,
en forma d'història gràfica, com si les pintures fossin
fotogrames d'una pel·lícula. Una excusa per reflexionar
sobre la nostra existència, a «Interiors», on emergeix amb
força la soledat; sobre les conflictives relacions amb els
altres, a «Crim», on es fa visible la quotidianitat de la
violència; i sobre la incomunicació i la discriminació, a
«Carrer».
En definitiva, una obra per mirar i admirar.

Djalal és molt petit, va vestit de tortuga ninja i, amb la
seva espasa de plàstic, ataca la paret del passadís davant
la mirada encoratjadora de sa mare i de la càmera pare.
Els superherois acostumen a legitimar el seu poder
exercint el bé. Sempre hi ha uns supermalvats que volen
fer mal a la bona gent i els superherois vénen per alliberar
els innocents. En el nostre context, el bé i el mal no estan
tan clarament definits. Però vol dir això que el bé i el mal
són una pura convenció cultural? O bé existeix una altra
definició de bé i mal que no sap res de codis morals i té
a veure simplement amb l'amor? Amor, un altre terme de
difícil definició.
Djalal és a l'aeroport de Barcelona acompanyat per la
seva família, a punt de marxar a la guerra d'Afganistan.
El seu pare, d'origen iraní, porta la càmera i fa un zoom
al cognom escrit a la solapa de l'uniforme del seu fill:
MOHAMMADZADEH. El cognom significa «descendent de

JORDI ABELLÓ
FRENÈTICA ACTIVITAT
// JORDI PARÍS
.............................................................
«Trilogia del Crim». Fundació Arranz Bravo, L'Hospitalet
de Llobregat. Del 14 de desembre de 2011 al 19 de febrer
de 2012. www.fundacioarranzbravo.cat / Nova història de
l'art. Vestíbul del CRAI, URV, Tarragona. Del 22 de febrer
al 14 de març de 2012. www.jordiabello.com
.............................................................
L'artista reusenc Jordi Abelló (1970) és un dels talents
creatius més vius del Camp de Tarragona. La seva activitat
és fecunda i frenètica. Prova d'això són les diverses
exposicions que ha obert en els últims mesos. El juliol
passat va exposar al Centre d'Art Santa Mònica amb dues
peces videogràfiques: Mirall Negre i Nova Història de l'Art.
Amb aquestes mateixes obres va ser a Tortosa entre els
mesos de novembre i gener, a l'Escola d'Art i Disseny de
la Diputació.
Paral·lelament, del mes de desembre a febrer d'aquest
any, s'ha pogut veure l'exposicó «Trilogia del Crim» a la

.............................................................
Fotografies: Lluc Queralt.
.............................................................

ESTER FABREGAT. MUDAR DE PELL
// ASSUMPTA ROSÉS
.............................................................
«En trànsit líquid». Del 17 de febrer al 22 dabril de 2012.
Museu dArt Modern. Tarragona.
.............................................................
Per al filòsof Zygmunt Bauman la recerca de la identitat
és lobjectiu vital de les persones i la seva forma més
realista darrelament. En el que ell anomena «la modernitat
líquida», el principal valor és la necessitat de construir-se
una identitat flexible, adaptable, que flueixi i permeti les
inevitables mutacions del subjecte al llarg duna vida en
què les situacions canvien contínuament de manera
difícilment previsible. Segons Bauman, fins i tot per al
poder i per als més poderosos, allò lleuger, portable i
flexible, és un bé molt desitjable en un món sense certeses.
Ester Fabregat (Valls, 1977) treballa sobre uns conceptes,
amb uns materials i amb unes formes que podríem
identificar amb els propòsits de sobreviure i afirmar-se
dins la «societat líquida». Els canvis de lloc són viscuts
per ella en forma de centres destudis, beques de
residència, universitats i països on ha instal·lat provisionals
tallers. Les obres i bagatges que ha mogut entre Valls,
Barcelona, Atenes, Grenoble, Brasil, Dinamarca o Berlín,
són funcionalment lleugeres, algunes efímeres,
transportables i adaptables. Les construeix, les acobla
com a parts integrades al seu cos, les habita. Com alguns
animals, muda de pell i es transforma tot vestint unes
pròtesis que li permeten augmentar simbòlicament
capacitats físiques i espirituals. Es pot moure, caminant
amb la seva memòria protegida dins una crisàlide lleugera

«PRESENT CONTINU»
// LLUÍS CILVETI
.............................................................
Centre de Lectura de Reus, Reus. Del 17 de febrer al 31
de març de 2012 / Galeria Antoni Pinyol, Reus. Del 24
de febrer al 19 de març de 2012.
www.antonipinyol.com
.............................................................
A finals de març va tancar l'exposició «Present Continu».
Aquesta mostra va compartir espais: la Galeria Antoni
Pinyol i el Centre de Lectura de Reus. L'exposició volia
lligar dues generacions d'artistes del Camp de Tarragona.
Per una banda, creadors dels anys 70 i 80, alguns amb
molt a dir encara a la segona dècada d'aquest mil·lenni,
i, per laltra, artistes més joves, però no novells, amb molt
neguit creatiu.
L'exercici consistia en la reinterpretació d'una obra de
la primera agrupació d'artistes (Aureli Ruiz, Carles Amill,
Joan Rom, Salvador Juanpere, Rufino Mesa i Albert Macaya)
per part del segon grup (Roger Caparó, Clàudia Egea, Jordi
Erola, Enric Llevat, Cinta Mata, Gisela Pau i Núria Rión).
A partir del fons d'art llegat pel primer grup, Albert
Macaya, com a comissari, va gestionar aquest «face to
face» generacional que a priori no era una tasca fàcil. Els
més joves, duna banda, havien de plantejar-se un discurs
creatiu i la seva transformació durant aquesta vintena
d'anys; i preguntar-se si ha existit algun canvi o alguna

que porta penjada a lesquena com una enorme motxilla.
Es desplaça pel mar amb unes adaptacions augmentatives
de capacitats misterioses, com ara uns pits que recuperen
les múltiples tetes dels mamífers, mames que realment
queden encara com a cèl·lules adormides en el nostre
cos, vestigi i possibilitat latent dembarassos i parts amb
quatre o sis cries. Neda, busseja i es despulla/neix duna
gran bossa translúcida, com un úter lleuger i protector.
.............................................................

La majoria de les seves obres no són de la terra ni per
a la terra, són de laire i de laigua, persegueixen la fluïdesa
i esquiven la dependència de la gravetat. En aquesta línia
ha construït adaptacions que, com he dit abans, poden
vestir-se com una segona pell, objectes que instal·la entre
la natura, penjats dels arbres, o formes humanes lleugeres
que mou com estels voladors en performances col·lectives.
Tots els elements que crea tenen unes necessitats de
lleugeresa, durabilitat, resistència al frec, a laigua i a
laire. Qualitats que lhan portat a la utilització del plàstic
com a material preferent. Plàstics de diferents classes i
aplicació de diverses tecnologies: fosa, catalització o
soldadura de resines, polímers o silicones, reciclatge de
plàstics de consum, etc. Els plàstics shan utilitzat en
lescultura des de les experiències constructivistes de
Gabo i Pevsner a principis del segle xx, han estat molt
presents en les obres de lart pop, en les formes exactes
del minimalisme, en la realització del bestiari i el mobiliari
festiu, i en les espectaculars escultures realistes de principis
del segle XXI. El plàstic no és una novetat en lescultura
però tampoc parlem dun material ni dunes tècniques dels
quals shagi explorat tot el potencial. Potser, per això,
lEsther Fabregat fa anys que treballa en una tesi doctoral
sobre el tema, en paral·lel a les seves experiències
creatives, a les reflexions identitàries i al pelegrinatge
dartista rodamón.
.............................................................
Eriçó, Atenes, Grècia, 2006.
Detall exposició al MNAT, 2012.
Fotografies: Arxiu Ester Fabregat.
.............................................................

evolució en tot allò que envolta l'art al Camp de Tarragona.
Daltra banda, aquest exercici reflexiu podia obrir les portes
a unes altres inquietuds, com preguntar-se les possibles
eines o materials creatius que, al llarg del temps, sens
dubte han anat augmentant.

Homenatge, debat o ruptura. Certament la mostra es
feia l'ullet entre els grups, i no vam poder veure
provocacions que fessin pujar la temperatura. Però del
que sí vam gaudir, va ser de converses visuals, molt
semblants a les d'un professor amb el seu alumne, val a
dir que en alguns casos aquesta relació ha existit entre
els artistes dels dos grups.
Per mencionar alguns diàlegs de l'exposició, cal citar,
per exemple, que Núria Rión mitjançant el làtex va extreure
la pell a una escultura de Rufino Mesa, per mostrar-nos
el pas del temps. Enric Llevat va fer somiar raons artístiques
a Aureli Ruiz, presentant-lo com si s'hagués convertit tot
ell en dibuix. Gisela Pau, en la seva versió de Carles Amill,
ens va plantejar la soledat contemporània, l'interior i
l'exterior d'un mateix en relació amb els altres, i en el seu
treball va mostrar una peixera amb peixos reals i peixos
estèrils. Cinta Mata, utilitzant el llenguatge audiovisual,
conversa amb una pintura de Joan Rom.
Encertada o no, l'exposició aconsegueix agrupar aquestes
dues generacions i deixar-nos entreveure, en aquests
temps difícils que corren, que les ganes de parlar, el neguit
de crear i el repòs d'observar el món de l'art més proper,
continua molt i molt viu.

.............................................................
Fotografia: Galeria Antoni Pinyol.
.............................................................

DESTACATS. LLIBRES
La risa de la hiena
.............................................................
El text és de Rafael Argullol; els dibuixos, de Jordi Abelló,
i la direcció editorial, dAlbert Mercadé. Edita: Fundació
Arranz Bravo. Hospitalet de Llobregat. 2012.
.............................................................
El riure de la hiena no és alegre sinó una perillosa
advertència. Els escrits de Rafael Argullol i els dibuixos de
Jordi Abelló analitzen els matisos del riure dels poderosos:
dictadors, polítics, banquers, especuladors i factòtums de
la història moderna i de lactualitat. Rafael Argullol va
guanyar el Premi Nadal amb la novel·la La razón del mal.
No deu fer sinó continuar el tema. Jordi Abelló fa temps
que recull en la seva llibreta de dibuixos, apunts ràpids o
minuciosos retrats de persones que surten fotografiades
als diaris pels seus actes tèrbols, per estar implicats en
grans negocis no del tot transparents.
.............................................................

Repensar Terra. Una reflexió creativa
des de les terres de lebre
.............................................................
Edita: Escola dArt i Disseny de Tortosa  Diputació
de Tarragona. 2011.
.............................................................
Lexposició comissariada per Leonardo Escoda es va fer
a Tortosa el maig de 2011 i es repetirà al Museu dArt
Modern de Tarragona el maig de 2012.
A mig camí de catàleg, llibre dartista i publicació dassaigs,
aquest volum recull reflexions, apunts, dibuixos, pintures,
imatges de les obres i accions entorn la inserció personal
en el temps, el territori, la llengua i la interacció social.
Albert Aragonés, Toni Cardona, Jep Colomé, David Curto,
Elena Espuny, Pilar Lanau, Neus Llatje, Alfred Porres i
Andreu Subirats són els autors que fan i desfan, creen
imatge i discurs. Com aquest dAlbert: «La meua terra no
ho és, meua. La terra daltri, sí, una miqueta. No trobes?»

2011 Lumens
.............................................................
Edita: Museu de Valls. 2012.
.............................................................
Es tracta dun llibre memòria de lactivitat de 2011 de
Lumens, un conjunt dintervencions artístiques que van
donar una esplendor especial a les festes Decennals
de la Candela de Valls del passat febrer. Conté fotos i
comentaris de les instal·lacions i intervencions a lespai
públic duna colla dartistes nacionals i internacionals,
amb Bill Viola com a convidat especial. Hi ha textos
de la comissària Cèlia del Diego, del director Jordi París
i del teòric i artista Jordi Pablo. Aquest darrer va encetar
el 1981, per iniciativa dAnton Gurí, una nova tradició:
incorporar a la festa religiosa, popular i cultural,
instal·lacions dart contemporani amb la llum com
a matèria.
.............................................................

Martí Royo. Ceramista i escultor
La terra i el foc, un entorn creatiu
.............................................................
Edita: Museu dArt Modern i Diputació de Tarragona. 2012.
.............................................................
És un estudi dAssumpta Rosés que compta amb la direcció
editorial de Rosa Ricomà i el disseny de Pau Gavaldà.
Aquest estudi es va realitzar amb lajut de la Beca Lluís
Saumells. Revisa la biografia, les etapes creatives, la
recerca tècnica, les publicacions i la bibliografia de Martí
Royo. Sen cataloguen més de cinc-centes obres,
reproduïdes a color.
Martí Royo (Hospitalet, 1949  Altafulla, 1997) era un
ceramista dAltafulla, arrelat a la tradició ancestral de la
ceràmica, innovador en el seu àmbit, de gran carisma i
molt recordat. Va destacar en la pràctica i la pedagogia
de la tècnica raku, mètode oriental basat en el coneixement
dels processos del foc i latzar dels combustibles orgànics
per a la cuita i lesmaltat del fang.
.............................................................

Enric Adserà Riba. 50 anys
de trajectòria artística
.............................................................
Editen: Museu de Valls  Port de Tarragona  Museu dArt
Modern, Diputació de Tarragona. 2012.
.............................................................
Llibre de Josep Maria Rovira i Valls i Raquel Medina, que
conté el catàleg de les exposicions gairebé simultànies
fetes al Museu de Valls, el Museu dArt de Tarragona i el
Tinglado 1 del Port, comissariades per Raquel Medina.
Shi documenta i explica el treball i lexperimentació de
tècniques de gravat fets per Enric Adserà Riba (Cabra del
Camp, 1939) durant anys, amb especial atenció als treballs
de grans dimensions i als murals i grans escultures
formades amb mòduls, sempre a partir de la tècnica del
gravat. També en recull lobra recent de pintura i dibuix.
Adserà ha viscut, format una família i treballat molts anys
a Holanda, però sempre ha tornat al seu lloc dorigen i,
actualment, viu amb un peu a Holanda i un altre a lAlt
Camp. Aquest llibre catàleg ens ajuda a conèixer-lo millor.

Sefa Ferré. Lexpressió permanent
.............................................................
Edita: Viena edicions. Col.lecció Tamarit. Diputació de
Tarragona  Museu dArt Modern. 2012.
.............................................................
Larxiver, escriptor i poeta Eugeni Perea, doctor en Història
Moderna, ha escrit el llibre sobre Sefa Ferre (Reus, 1938)
en clau dassaig literari. Ofereix la panoràmica artística i
vital duna pintora que ha viscut i treballat entre Vilaplana
i Reus. Va estudiar a lEscola de Belles Arts de Sant Jordi
de Barcelona i a lÉcole National des Beaux Arts de París.
Va ser una de les primeres persones que a Reus, els anys
60, va utilitzar un llenguatge plàstic modern, en el seu cas
inspirat en el cubisme i en lEscola de París. A més de
pintora, ha estat professora de dibuix i il·lustradora. En les
pintures se centra en paisatges urbans o rurals simplificats,
camí de labstracció; en canvi, en el dibuix, predomina la
representació de figures amb el recurs gràfic de la línia
de contorn.
.............................................................

DESTACATS. Cèlia del Diego, Màrius Domingo i Assumpta Rosés
Primers encerts
.............................................................
Serveis Territorials de Cultura. Generalitat
de Catalunya a Tarragona.
Del 19 de gener al 24 de febrer de 2012.
.............................................................
Selecció dels projectes finals del cicle formatiu de grau
superior dArts Aplicades al Mur, una bona mostra de les
inquietuds dels joves artistes i creadors que cursen estudis
a lEscola dArt i Disseny de Tarragona. Duna banda, el
component tècnic i, duna altra, el vessant artístic, les
dues ànimes que han de bategar al cor dels creadors
davui dia. La primera cosa que agrada és la simplicitat
de les propostes: a vegades nhi ha prou amb una bona
idea per fer una obra. En segon lloc, lexhaustiu treball de
reflexió. Els quatre projectes seleccionats de Patrícia
Carles, Dolors Colom, Lluís Montalà i Natan Tarragó
conjuguen la descoberta dun mateix, una de les tasques
bàsiques del que suposa la creació artística en el món
contemporani, amb les indecisions, els primers encerts,
les hores destudi, les solucions arriscades i no sempre
encertades, la il·lusió.

Homenatge a Tomàs Palos
Joies amb dedicatòria
.............................................................
Palau de la Diputació de Tarragona.
Del 2 al 25 de març de 2012.
.............................................................
Tomàs Palos Redondo ha estat professor de joieria de
lEscola dArt i Disseny de Tarragona (primer Escola Taller
dArt) entre 1975 i 2010. Ell mateix en va iniciar
lespecialitat. Lexposició presenta una selecció dels seus
treballs personals i també un homenatge de vuitanta-cinc
joiers entre alumnes, exalumnes, altres professors de
joieria i amics que li han dedicat una creació. Informal i
extravagant en laspecte i el tracte, meticulós i
perfeccionista en el treball i la formació tècnica, Tomàs
Palos ha animat el taller de joieria de lescola i ha deixat
un estol de joiers creatius a qui ha transmès els seus
coneixements i valors. Es fa certa, un cop més, una
afirmació que fa uns dies corria pel diari i el Facebook: un
bon professor no soblida mai.
.............................................................
Fotografia: CreativaLente.

«Orogènesi» Joan Fontcuberta
.............................................................
Fundació Forvm. Tarragona.
Del 2 de març al 3 dabril de 2012.
.............................................................
El fotògraf, historiador i teòric de la imatge Joan Fontcuberta
ha treballat sovint la idea de realitat i falsedat en la
fotografia. Les imatges no sempre són el que aparenten,
les semblances ens fan caure com incauts. Ha creat
constel·lacions estel·lars amb esquitxos de mosquits
esclafats sobre el vidre dun cotxe, falsos llacs entre falses
muntanyes, restes arqueològiques desconcertants, zoologies
fantàstiques o un astronauta amb una història de
desaparició basada en fotografies i documents falsificats.
Fotografies de ficció on suma la imaginació i les aptituds
literàries amb lhabilitat de crear imatges convincents. A
Forvm presenta paisatges realitzats amb un programa
dordinador per crear imatges de tres dimensions, en el
qual no introdueix mapes ni coordenades cartogràfiques
sinó dades de quadres i fotografies. En resulten inquietants
paisatges sense referent real.
Imatge: Orogènesi: Braque, 2004. Cortesia Fundació Forvm

Escola dArt i Disseny de Reus
.............................................................
Diputació de Tarragona. Del 8 al 10 de febrer de 2012.
.............................................................
Nova cita amb el disseny i linteriorisme a Reus. Hi han
acudit personalitats com External Reference, Lluís Clotet,
Alfons Tost, ADD+ Arquitectura, Andrea Arrieta i Ámbito
0, tots ells amb una destacada posició dins del món del
disseny.
Aquest cicle de conferències vol ser un fòrum de reflexió
obert a tot el públic interessat en lart i el disseny en
general, una acció de portes obertes. Les Jornades són
un exponent de la vocació de lEscola dArt i Disseny de
Reus de preparar els seus alumnes com a interioristes i
de dotar-los, també, deines per a la formació continuada,
mitjançant propostes teòriques i el relat viu dexperiències
de bons professionals.
.............................................................

«Art emergent 2012»
.............................................................
Lo Pati. Centre d'Art Terres de l'Ebre.
Del 15 de febrer al 28 de març de 2012.
www.lopati.cat
.............................................................
El Centre dArt dAmposta comença a caminar. Ja tenim
la primera entrega del projecte «Art Emergent 2012», per
al qual shan seleccionat vuit propostes de joves artistes
visuals de les Terres de lEbre que es presentaran en tres
accions diferents al llarg de lany. La primera sha
realitzat amb la presentació dels projectes d'Asbel Esteve,
Tamar Bolea i Isabel Borràs, que romandran a l'espai
fins a finals del mes de març. Al novembre sinaugurarà
el segon cicle d'exposicions i el projecte es tancarà el
desembre amb la presentació del catàleg i un concert
de Pepet i Marieta.
.............................................................

«Harmony» Kenji Yokoyama
.............................................................
Tinglado 4. Port de Tarragona.
Del 9 de març al 8 dabril de 2012.
.............................................................
Kenji Yokohama, pintor ben dotat de recursos expressius
i tècnics, es va formar a diferents universitats de Tòquio,
París i San Francisco. Ell explica que la seva pintura està
inspirada en records dinfantesa i en lart primitiu japonès
i americà. Al costat daquestes influències, rastregem el
ressò dels grans models de la pintura abstracta
internacional: Kandinsky, Paul Klee, Joan Miró, Arshile
Gorky, etc. Fa uns anys que viu a Tarragona i sha interessat
per conèixer la llengua i la cultura del país. Aquesta
exposició,amb un gran nombre dobres, presenta un treball
denvergadura i sembla una mostra de la seva voluntat
dintegració a la vida cultural de la ciutat.
.............................................................

Oliver Roure guanya la beca Caixa
PenedèsArtloft
.............................................................
Artloft. Reus. Febrer de 2012.
artloftcontemporani.blogspot.com.es
.............................................................
La catorzena edició del Concurs de Pintura Jove que
produeixen Artloft, Caixa Penedès i la revista Bonart va
rebre 90 inscripcions dartistes joves. No és destranyar
amb el bon cartell de premis amb què comptava i amb un
jurat eclèctic format pels artistes Arranz Bravo i Tom Carr,
el director de Bonart Ricard Planas, junt als responsables
de lorganització: el cap de lObra Social de Caixa Penendès
i la directora dArtloft i Anquins. Ja tenim guanyador, és:
Oliver Roura (Barcelona, 1978) que rep el premi de 2.000
euros i podrà fer una exposició personal a la Galeria Artloft.
El segon i tercer premi, també de 2.000 euros, han estat
per Aurrembiaix Sabaté (Solsona, 1980) i Albert Arribas
(Blanes, 1981). El premi Maria Josepa Giner, de 1.000
euros, per Ivan Franco (Barcelona, 1979) i, finalment,
laccèssit Bonart per a Adrià Ciurana (Figueres, 1985).

Antònia del Río. «Reconstruccions»
.............................................................
Capella de Sant Roc. Valls. Del 24 de febrer
al 29 d'abril de 2012. www.capellasantroc.cat
.............................................................

«Reconstruccions» és la cinquena mostra de Catedrals a
la Capella, un cicle dexposicions bastit sobre el conte
Catedral de Raymond Carver. En aquest, el protagonista
relata com la seva impossibilitat de descriure una catedral
a un cec els porta a ambdós a provar de dibuixar-la plegats.
Antònia del Río assaja ser el cec que demana a vallencs
i vallenques indicacions sobre lespai on ha dexposar per,
posteriorment, reconstruir-ne les dimensions, els elements
arquitectònics i pictòrics, els detalls, mitjançant una imatge
3D. El material sonor enregistrat està sotmès a un rigorós
tractament dordre i classificació: identificacions,
localitzacions, descripcions, presenten un nou espai per
a la Capella de Sant Roc. Un escenari que, com la catedral
dibuixada de Carver, recull lexperiència sensorial dels
entrevistats i, alhora, les filtracions de les seves memòries.
Fotografies: Museu de Valls / Antònia del Río

«Àmbits dintrusió» Raquel Friera,
Cristina Garrido, Núria Güell, Carlota Polo,
Antònia del Río, Leonor Serrano Rivas
i Sousveillance
.............................................................
Centre Cívic Can Felipa. Barcelona. Del 26 de gener
al 31 de març de 2012. www.cccanfelipa.cat
.............................................................
La mostra tracta sobre la intrusió, entesa com lacció de
depassar els límits que se li suposen a un àmbit determinat
per tal dintroduir-se en un altre domini. En aquest cas, la
intromissió de les pràctiques artístiques que, en tant que
mecanismes activadors de situacions, desborden la funció
tradicional de lartista per fer-lo derivar cap a una mena
detnòleg visual. Es presenten set projectes que transiten
entre lanàlisi de cadascun dels casos i els seus relats i la
resolució expositiva. Així, per exemple, la tarragonina Raquel
Friera a 1.432.327 m2 posa en crisi el buit legal que suposen
els Centres dInternament dEstrangers dins els estats on
es localitzen. Recita de memòria els testimonis dimmigrants
que, en el seu intent dentrar a Europa, han estat detinguts
en aquests espais de retenció als quals ella no pot accedir
per la seva condició de ciutadana europea.
Fotografia: Centre Cívic Can Felipa / Raquel Friera

«Boeck 861»
.............................................................
Sala dexposicions del Rectorat. Universitat Miguel
Hernández. Elx. Del 19 de gener al 26 de febrer de 2012.
.............................................................
Són profetes a casa perquè la idea que tenen de terra
pròpia és tan ampla com ho són els seus lligams. Convidats
per la Universitat dElx han presentat poemes i treballs
dels col·laboradors més habituals, les seves publicacions
i les inevitables accions o performances. Tot va començar
al Taller del Sol a Tarragona el 1980. El 1990 es van
.............................................................
Imatges: Sabates. J.Seafree. Foto: BOEK; Isabel Jover.
Foto: BOEK; Cartell Boek 861.
.............................................................

integrar a xarxes internacionals de mail art i poesia visual,
sovint enmig daccions socials. El 1995 va néixer la Revista
Sol Cultural, que després serà el Boek 861, nom que es
deu al fet deditar-se sobre BOE (Boletín Oficial del Estado)
reciclats. El 1998 va arribar la versió electrònica, inici del:
www.boek861.com. El 2008, van iniciar Boek Visual,
productora i editora.
A Elx, els han fet un catàleg que en recull la història, així
com els treballs, les opinions i lideari de la poesia
experimental internacional.
En formen part: César Reglero (ànima del grup), Antonio
Gómez, Clemente Padín, Francisco Peralto, Sefa Guerrero,
Manuel Calvarro, Isabel Jover i daltres... Haurem de
continuar.

MIRADA EXTERIOR
UNA XARXA I MOLTS EMBOLICS
// MARIA PALAU
A finals de l'any 2010, el govern del tripartit en funcions
aprovava in extremis dies abans que el nou govern de
CiU prengués possessió el decret de la Xarxa Pública de
Centres i Espais d'Arts Visuals de Catalunya, una reclamació
històrica de les kunsthalles del país, tan deixades de la
mà de déu en el seu abnegat esforç per defensar i promoure
el potencial creatiu i el pensament crític de la comunitat
artística. El decret que no va rebre el vistiplau d'una part
important del sector, molest perquè no se'l va consultar
va quedar aparcat, s'ha anat omplint de pols dins d'un
calaix i, ara, fa cosa de dies, s'ha rescatat per constituir
formalment la xarxa, que ha d'integrar i ha de fer interactuar
vuit centres: el Bòlit de Girona, l'ACVic, La Panera de
Lleida, Can Xalant de Mataró, el CA de Tarragona, Lo Pati
d'Amposta, el Tecla Sala de l'Hospitalet de Llobregat i la
Fabra i Coats de Barcelona.
Amb aquest retard inexplicable, el Departament de
Cultura que lidera el conseller Ferran Mascarell ha activat
el projecte, això sí, amb alguns canvis importants, i ha
nomenat un responsable que posarà ordre i coordinarà tot
l'entramat: la historiadora de l'art Conxita Oliver. Com
diem, s'han fet algunes modificacions en el decret del
2010 gens arbitràries, com ara que el Consell Nacional
de la Cultura i les Arts (CoNCA) no exercirà cap mena de
control sobre aquest sistema, cosa que sí s'establia en un
principi. La xarxa depèn de la Direcció General de Promoció
i Cooperació Cultural.
El sector viu amb gran incertesa i desesperació els
canvis de rumbs constants en les polítiques culturals,
canvis radicals i incoherents que afecten, i segurament
seguiran afectant, el funcionament dels centres d'art. El
conseller Mascarell ha deixat molt clar que són els
ajuntaments els responsables últims de l'existència dels

centres d'art i, fidel a la seva lògica, ha descartat un suport
econòmic més generós per part de la Generalitat. Del
Departament de Cultura no sortiran aquest any més d'1,1
milions d'euros per finançar el conjunt de la xarxa (que,
sense justificacions convincents, queda restringida a un
número tancat de centres: vuit i, potser en un futur, nou).
D'aquests, es calcula que 300.000 euros se'ls emportarà
el futur centre d'art contemporani de Barcelona, malgrat
tot una quantitat molt modesta per poder irradiar una
programació amb una certa repercussió.
Amb les administracions tan obstinades a retallar i a
comptabilitzar els rèdits de la cultura en xifres de públic
i ingressos a la taquilla, l'aventura d'una xarxa coordinada
de centres d'art pot arrencar a mig gas, sobretot per la
delicada situació que travessen les arques municipals.
¿Podran i voldran els ajuntaments seguir duent les
regnes dels centres d'art sense un compromís econòmic
més contundent del govern català? De moment sembla
ser que sí, però caldrà veure com evoluciona tot plegat si
s'agreuja la crisi econòmica.
Un dels no admesos en aquest club de la primera divisió
dels centres d'art una jerarquització que deixa en un
segon i en un tercer nivell projectes locals consolidats de
fa temps, l'espai Zer01 d'Olot, tan influent en els cercles
de l'emergència artística al llarg de la darrera dècada, ha
estat la primera gran víctima de l'any d'aquest model
indefinit i permanentment en stand by de les polítiques
culturals, orfes d'un suport ferm i decidit de les
administracions. El nou equip de govern de l'Ajuntament
d'Olot (CiU) ha decidit tancar l'espai i acomiadar-ne el
director, David Santaeulària, al·legant criteris econòmics
(els sous i la programació costaven 75.000 euros anuals)
i, també, ni que sigui confessats en veu baixa, criteris
ideològics. Una decisió política difícil de pair que ha deixat
molt tocat el sector, que s'ha mobilitzat com mai per
intentar evitar el desmantellament, sense èxit.

El cas Zer01 d'Olot té diverses lectures. Però la més
important és que constata que l'ecosistema artístic català,
amb uns fonaments tan fràgils, està permanentment en
perill. Més enllà dels vuit centres que ara, com a mínim
ara, han quedat «protegits» per la xarxa, hi ha molt espai
petit i mitjà repartit per tot el territori que malviu pensant
que en qualsevol moment se li pot retirar la petita ajuda
o subvenció. Olot ha creat un precedent inquietant, fàcil
de reproduir en un context en què la crisi ho justifica
pràcticament tot.
L'any ha començat malament per als agents de l'art
contemporani català. Al cas del Zer01, s'hi ha d'afegir una
altra decisió política, la que ha descartat el Canòdrom de
la Meridiana com a seu del centre d'art contemporani de
Barcelona per traslladar-lo a la Fabra i Coats, al mateix
barri de Sant Andreu, inicialment en una planta baixa de
no més de 500 metres quadrats pendent de rehabilitació.
El suís Moritz Küng, guanyador d'un concurs internacional
avalat per totes les administracions per liderar l'ambiciós
projecte del Canòdrom, ha estat cessat del seu càrrec de
director en funcions i, de moment, no serà rellevat per
ningú.
El nou centre d'art de la Fabra i Coats s'obrirà a l'estiu
així ho asseguren fonts municipals sense director i, ara
per ara, sense cap identitat pròpia. De la seva orientació
se n'ocuparà una taula comissarial encara ara per nomenar,
però de la qual es diu se nocuparà el MACBA. Tampoc se
sap com encaixarà en el teixit productiu i difusor de l'art
contemporani local i nacional. Ni tan sols se sap si reprendrà
el fil de l'última kunsthalle que hi va haver a Barcelona,
Santa Mònica, que l'estiu del 2008 va liquidar el conseller
Joan Manuel Tresserras sense haver-se preocupat de
buscar-li cap alternativa. Aquí van començar la majoria de
problemes. Quatre anys perduts. Com a mínim. I un horitzó
de futur que no pinta precisament de color de rosa.
Fotografia: cortesia de l'ICUB.

MIRADA EXTERIOR
QUÈ MESTÀS DIENT?
// ANE AGIRRE
Parlar de centres dart a la Comunitat Autònoma Basca és
assistir a un panorama que, amb les seves particularitats,
no difereix de la situació actual daltres comunitats. Amb
la recessió econòmica com a excusa, les autoritats manegen
els seus pressupostos. I els successius canvis de govern,
dajuntaments i diputacions, sencarreguen de la resta.
Sense entrar en una guerra de xifres, parlem dallò que
queda a la superfície.
Les decisions es prenen de manera unilateral al marge
de les necessitats del sector.
Vitòria: LAssemblea Amarika ha vist com la Diputació
tira pel terra anys de treball col·lectiu dartistes locals que
han bombejat el cor artístic de la ciutat. Va tancar el
projecte gairebé sense marge de reacció. El centre KREA,
les obres del qual estaven ja acabades, queda en suspens
i amb les sales buides. La raó daquest impasse rau en la
suposada manca de liquiditat.
Incertesa i esperes per falta de consens polític.
Donosti: Tabakalera i Arteleku. La primera segueix
treballant en fase de projecte i sembla que la seva

UNA BREU HISTÒRIA DE LA INFÀMIA
EN LA POLÍTICA CULTURAL
// VÍCTOR DEL RÍO
Fins a quin punt era previsible la cruesa amb què aquesta
crisi afecta el sector de les arts visuals és quelcom que
podríem discutir. Sense dubte, a tenor dels esdeveniments
sempre és més fàcil la reconstrucció de la cadena de
causes que desemboquen en un escenari com aquest. Tot
i així, amb molta antelació alguns contextos locals perifèrics
mostraven lavançament dallò que succeiria, en particular
en revelar les hipoteques polítiques amb les quals havia
nascut lemergent circuit dinstitucions culturals a Espanya.
Segurament propiciat per lesnobisme endèmic del sector
es cometia amb freqüència lerror de càlcul de considerar
alguns comportaments polítics com a aberracions
pintoresques de la província.
Lanteriorment anomenat Centro de Arte de Salamanca,
més endavant rebatejat com a Domus Artium 2002, naixia
aquell any amb motiu de la Capitalitat Cultural Europea
de Salamanca; un any en el qual sinauguraven alguns

inauguració serà més oportuna el 2016, any en què Donosti
serà Ciutat Europea de la Cultura. Arteleku, model de
fàbrica de creació, es troba sense director/a i a lespera
de reformes per unes inundacions que van arrasar ledifici.
Les dues institucions estan pendents que lAjuntament i
la Diputació es posin dacord en la seva fusió. Lstand by
de la primera sembla estar afavorint linstint autònom innat
que sempre va tenir Arteleku. Com a mesura durgència
la Diputació no descarta una autogestió dels propis artistes.
Mentrestant, les dues justifiquen la seva programació amb
propostes deslocalitzades.
.............................................................

El capítol financer i el ball de cadires com a millor
tàctica per al desgastament dels centres. El consistori
alabès, deixa els centres supervivents amb les ales molt
curtes. A Artium, li han retallat el pressupost i li han impedit
adquisició dobra, i a Montehermoso. La retllada és de
més de tres quartes parts respecte a lany passat.
Bilbao: La ciutat que millor es troba en relació amb les
retallades i els canvis. Tot i que, evidentment, també nestà
patint les conseqüències: Abisal continua treballant, però
sense espai, i la Sala Rekalde ha patit un gir conservador
en la seva programació. El Guggenheim, després danys
al marge del sector local, en compensació, sanima a
llançar convocatòries per a artistes bascos; una iniciativa,
però, que ja la portaven a terme amb èxit les avui minvades
Bilbao Arte o la pròpia Abisal.
Tot i així, el sector segueix reinventant-se gràcies als
seus agents: Consonni amb el seu caràcter mutable i
propostes com Bulegoa z/b o Loccasione que regeneren
el teixit cultural.
.............................................................
Imatge: gravat renaixentista de la ciutat de Vitòria del lloc
on avui dia estan situats Artium i Montehermoso.
.............................................................

altres centres que han marcat una època de bonança i de
posterior deteriorament. El 2003, el mateix alcalde que
havia promogut aquella empresa cultural es posava
sentimental després dhaver acomiadat a tota la plantilla
del centre i el rebatejava com a Domus Artium 2002
invocant els seus anys destudi del llatí. «La casa de lart»
es renombrava mitjançant un altre estrany acrònim pel
que avui el coneixem: el Da2. Potser es suggereix així lalt
marge darbitrarietat amb què es decideixen les coses en
la cultura local. Lacomiadament en bloc va ser reprovat
pels tribunals de justícia als qual els treballadors van
portar el cas, i lAjuntament, és a dir, els ciutadans, van
haver de pagar una important quantitat en concepte
dendarreriments i indemnitzacions, a més a més dels
sous dels treballadors que havien substituït als primers.
Recentment sacomiadava de nou a dos dels tres
treballadors que quedaven a càrrec del centre després
que lanterior director de programació decidís no renovarlos el contracte. Uns altres sis treballadors de la fundació
de la qual depèn el Da2 han patit la mateixa sort, fet que
fa pensar en la necessitat de començar a treballar amb

una visió de conjunt de la cultura, i no només des de la
perspectiva del corporativisme sectorial. La història es
repeteix, però no exactament de la mateixa manera, ara
la conseqüència última és que el centre queda desproveït
de qualsevol criteri tècnic qualificat i a mercè de les
decisions opaques daquella Fundació, els designis de la
qual seguiran sent un misteri. El cas tampoc és en aquesta
ocasió un fet aïllat, sinó que es confirma com una tendència
cap al desmantellament de les infraestructures culturals
en les quals tant es va invertir tot just fa deu anys. La
breu història de la infàmia que representen aquests
esdeveniments podria adornar-se amb un inesgotable
rosari danècdotes, però la qüestió aquí resulta ser què
fer més enllà de les lamentacions. La connivència del
sector en aquest circ dimpunitat en quèsha convertit la
«política cultural» fa moralment exigible una resposta que
regeneri una activitat, la de les arts visuals, deshonrada
tant per la manca de compromís i rigor de molts dels seus
agents, com per aquella classe política que seguim havent
dasseure a la taula de negociació.
.............................................................

ANIVERSARIS
L'EMPERADOR DEL SURREALISME,
A TARRAGONA
// CARINA FILELLA
.............................................................
«Experiències amb Dalí». Centre Cultural Fundació Caixa
Tarragona-Catalunya Caixa. Del 16 de febrer al 29 dabril
de 2012. www.fundaciocaixatarragona.com
.............................................................
Era un dels artistes amb més projecció internacional i, per
això, l'any 1973, quan l'Ajuntament de Tarragona va voler
commemorar els dos mil anys de l'estada de l'emperador
August a Tàrraco, va tenir clar que el convidat havia de
ser Salvador Dalí; un artista a qui, com Octavi August, la
seva autoproclamada divinitat el convertia, també, en
emperador: emperador del surrealisme.

Tot el material relacionat amb lestada del geni a
Tarragona es pot veure fins al 29 dabril a la sala
dexposicions de la Fundació Caixa Tarragona. La mostra,
«Experiències amb Dalí», dóna una visió molt personal
dels tarragonins que van viure lefemèride i que donen fe
de la polèmica entorn de la presència de Dalí a Tarragona,
un personatge que va saber veure com ningú el poder
dels mitjans de comunicació. La mostra es basteix a partir
dimatges cinematogràfiques (es projecten cinc pel·lícules,
tres de les quals són inèdites, que recullen imatges en
brut de lefemèride), una quarantena de fotografies i
diferents objectes recuperats gràcies a la participació
ciutadana. També shi troben retalls de premsa de lèpoca
i un documental produït expressament per a locasió, en
el qual es veuen els molts punts de vista, de vegades
enfrontats, que va provocar la visita de Dalí; un artista
que, aleshores, es mostrava afí al règim franquista, fet
que va provocar reaccions contraposades entre la
ciutadania.
El divendres 17 dagost de 1973, coincidint amb les
festes de Sant Magí, Dalí va fer la seva entrada triomfal
a la ciutat per via marítima, en un iot. I va fer una desfilada
o millor dit, una autèntica performance pels carrers de
Tarragona, a sobre duna carrossa amb un elefant de

cartró pedra. La ciutat va sortir al carrer de manera massiva
per ser testimoni «de la personalitat surrealista i quasi
esperpèntica de Dalí», en paraules del comissari de la
mostra, José Carlos Suárez. Un cop a lAjuntament, va
deixar un dibuix al llibre de visites i el mestre pastisser
Salvador Arimany el va obsequiar amb un pastís creat
especialment per a locasió, fet de crema catalana i nata,
amb uns bigotis de xocolata negra i una barretina de
xocolata blanca tenyida de vermell. Posteriorment, lartista
va pintar lobra que havia de servir per commemorar
lestada de lemperador August. Ho va fer en directe,
davant del públic, durant un gran espectacle (amb discurs
inclòs) a lauditori del Camp de Mart. Dalí va dibuixar, amb
retolador, la figura dAugust a dalt dun cavall. Lobra, que
habitualment sexhibeix a lAjuntament de Tarragona,
també es pot veure ara a lexposició.

.............................................................
Fotografies: cortesia Fundació Caixa Tarragona.

«JOAN MIRÓ A VALLS»
// ENRIC BAIXERAS
.............................................................
Exposició amb motiu del centenari de larribada de Miró,
convalescent, a Mont-roig (1911) i linici de la seva relació
creativa amb el paisatge del Camp.
Museu de Valls. Del febrer al març de 2012.
.............................................................
Un matí encara fresc daquesta primavera vaig visitar
lexposició «Joan Miró a Valls». Com diu molt bé el títol és
una ocasió de contemplar lobra de Miró cenyida als límits
del lloc. Les peces provenen dels amics del pintor: unes
a partir de lenvejable dipòsit del propi Museu; altres
prestades pels propietaris. Jordi Paris, el director del
Museu, les ha seleccionat i presentat amb un aliatge molt
eloqüent.
Entre els motius que dóna el Museu per enllaçar Joan
Miró i Valls, destaca la personalitat de tres vallencs propers
a Miró; tots tres, artistes danomenada de diferents
disciplines:
Jaume Mercadé (1887-1967), pintor i orfebre, company
destudis de Miró a lacadèmia de Francesc dAssís Galí
(el 1917, pel temps del futurisme), va hostatjar Miró al
Bosc de Ca Mercadé.
Robert Gerhard (1898-1970), compositor, autor de la
música del ballet Ariel de la qual Miró sencarregava de
lescenografia i del vestuari, un projecte que no va arribar
a terme.

.............................................................

Francesc Català Roca (1922-1988), fotògraf, formava
part de lequip del director Thomas Bouchart quan, a Valls,
el dia de Pasqua de 1953 va rodar les escenes dun film
en el qual Miró apareix amb la Colla Vella en una festa
castellera. En conèixer-se amb Miró, Català Roca el prengué
per client. A lexposició es presenten fotografies de gran
qualitat amb un muntatge molt atractiu.
En una intervenció en el catàleg Daniel Giralt-Miracle
anomena Miró al costat de Gaudí i Dalí, i els qualifica de
tel·lúrics. Ve a dir que lexposició vol aproximar lespectador
al Camp de Tarragona. El crític argüeix el testimoni de
Jacques Dupin, gran intèrpret de Miró. Resta enlaire la
pregunta: de quina manera Joan Miró ha esdevingut
universal?
En el catàleg hi ha un text de lartista Perejaume
procedent duna taula rodona celebrada a la Fundació Miró
el 19 de gener denguany. En copiem un extracte: «[Miró]
és el pintor que més he mirat i admirat, i és, dentre aquells
que no es gasten, un dels que mhan lliurat capes més
fondes per a anar-li traient... mha estat satiu des de la
meva adolescència fins ara mateix.»
El que signa aquesta crònica és del parer de Perejaume.
Veu en lobra dart una capsa de papallones clavades amb
agulles, i li apareix la imatge de lescampada dous (de
moment, només ous) que les mares, prolífiques, han fet.
La naturalesa no sha aturat: cal comptar-hi. Primer, la
vida; després, el folklore. Davant de lobra dun artista,
cal respectar el drama que continua per a cadascú.
.............................................................
Fotografies: Artiga.

LEDIFICI DEL GOVERN CIVIL,
UNA ICONA DE LA MODERNITAT
A TARRAGONA
// JOSEP BERTRAN
.............................................................
El 1913 farà 50 anys que es va acabar aquesta construcció,
Premio Nacional de Arquitectura de 1963.
Exposició al vestíbul del mateix edifici amb maquetes,
fotografies i mobles originals. Del 16 de novembre al 31
de desembre de 2011.
.............................................................
Observemos un debuxo. É un dos bocetos máis
impresionantes da obra de De la Sota. Un debuxo que está
cheo de lembranzas do método gráfico de Le Corbusier
polo xeito en que a luz e sombra son estudados.
Villiam Curtis a «Duas obras», revista Grial, 109.
Res millor per explicar els valors de ledifici del Govern
Civil de Tarragona, en una revista dart contemporani,
que fer-ho per mitjà del croquis que larquitecte Alejandro
de la Sota (Pontevedra, 1913  Madrid, 1996) va dibuixar
.............................................................

en el procés de pensar el projecte i definir-ne les
característiques essencials. Lesbós de la façana principal
ens mostra lalçat acolorit de ledifici segons una vista
ortogonal que, per la seva naturalesa projectual, no explica
la tridimensionalitat del volum que representa. Els valors
volumètrics hi són expressats per mitjà de lestudi de les
ombres.
Per entendre com en aquesta vista se sintetitzen les
intencions projectuals de larquitecte cal anar a lorigen:
el concurs convocat lany 1956 per la Dirección General
de Arquitectura. El programa de ledifici tenia el component
de la part representativa i administrativa del Govern Civil
i una altra part destinada a ús residencial. La condició del
lloc, Tarragona, com a ciutat històrica, es traduïa en
lobligació dutilitzar pedra com a material de les façanes.
El concurs el va guanyar Alejandro de la Sota amb un
projecte molt conceptualista en la seva expressió
arquitectònica, lluny de la retòrica academicista de què
estava impregnada larquitectura oficial del règim.
El croquis de la façana a la plaça Imperial Tàrraco
mostra amb claredat lactitud de De la Sota en aspectes
rellevants de la proposta projectual, la composició de buits
.............................................................

.............................................................
i els materials de la façana. La volumetria de ledifici
sorganitza en un cos de planta baixa, cinc plantes i un
àtic reculat de la façana principal i de les laterals. El dibuix
ens aclareix el caràcter no visible de la planta àtic integrant
el seu contorn en el color blau que retalla la silueta del
conjunt. Les ombres ens informen de com sagreguen les
tres plantes superiors dús residencial en un volum únic
i de com sestableix un tall de separació respecte a la
planta primera, on es concentren les funcions
representatives governamentals, per una reculada del pla
de façana a la planta segona. La transparència de la planta
baixa sexpressa, també, per una franja dombra, de la
qual sobresurt el banc de pedra de lentrada. El mateix
tractament dombra li serveix per emfasitzar els buits dels
balcons. El de la planta primera, de caràcter institucional,
se situa sobre leix de la façana i en un pla lleugerament
avançat; els de les plantes residencials superiors es
desplacen de leix i posen en tensió lordenació compositiva.
El caràcter abstracte de loperació es manifesta en els
buits dels balcons, a la manera dun bloc escultòric al qual
li haguessin sostret espais de matèria.
Lesbós també anticipa la naturalesa del revestiment
de façana i assenyala la materialitat de les baranes dels
balcons, laplacat de pedra de Borriol i les planxes de
coure. El contrast del to de la pedra amb el més fosc de
la xapa de coure de les baranes restableix visualment la
integritat dels buits de lesquema compositiu.
Una acurada restauració de lobra i de recuperació del
mobiliari original, va ser duta a terme entre els anys 1985
i 1987 pel mateix De la Sota amb la col·laboració de
larquitecte Josep Antoni Llinàs.
Ledifici del Govern Civil sha convertit, amb el temps,
en una icona de larquitectura moderna a Tarragona. No
és possible avaluar la seva influència directa en
larquitectura de la ciutat ja que els projectes de larquitecte
gallec no es proposen en termes estilístics que puguin ser
imitats o interpretats sinó en clau conceptual, extreu les
seves pròpies regles de formació del pòsit del coneixement
dels mestres de larquitectura moderna i de la reflexió
personal sobre les condicions del lloc, el programa i les
tècniques constructives, el que ell anomenava «arquitectura
lògica».
.............................................................
Fotografia: Borrell Gariciapons. Sèrie Govern Civil 2012.
Dibuix: Alejandro de la Sota.
.............................................................
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Van sorgint, amb grans dosis dil·lusió i esperança, nous
projectes que, com qui diu, apareixen del no res. Són fruit
de lhecatombe econòmica, social i cultural que ens porta
lactual crisi i representen el raig de llum que ens permet
confiar en leconomia, la societat i la cultura com a fets
de proximitat arrelats al territori. Si es cala foc a casa
nostra val més confiar en els veïns i amics fins i tot en
els passavolants abans que en el setè de cavalleria.
Després dels grans esdeveniments culturals, que es
mesuren pel nombre de visitants, després de les grans

exposicions monogràfiques que arrosseguen multituds de
turistes i negocis col·laterals, sembla que simposa lslow
art, amb iniciatives com les proposades per Walk21 en el
AV Festival de Newcastle que convida al públic a passejar
amb els artistes. Els Pallaresos (Tarragonès) ha obert fa
unes setmanes lespai Pàrquing
( http://www.parquing.blogspot.com.es/) que exposa durant
un curt període de temps treballs dartistes vinculats al
disseny i la fotografia. Per allí han passat ja els quaderns
de viatge de Francesc Roig i lartista Ricardo Cases hi va
fer un taller de fotografia. Són activitats de curta durada
dos i tres dies que es tanquen amb un dinar, una
calçotada o una degustació de vins. Pàrquing és una
iniciativa privada que compta amb el suport logístic de
Llumull Accions Audiovisuals, que convoca les seves
accions aprofitant les xarxes socials i el tradicional boca
orella.

Per cert, els de Llumull estan darrere duna proposta
que diu molt de la seva obertura de mires: la revista
Madeinlibia. El cas és que lestiu passat (agost 2011) el
dissenyador Sergi Grau, el periodista Sergi Franch i el
fotògraf Francesc Parés durant una estada a Líbia van
posar en peu aquesta revista. Ledició es va fer en format
digital i van arribar fins al tercer exemplar. El número 1
(Tobruk) i el número 2 (Benghazi) es van editar en paper
a Catalunya. No sé quantes revistes en català sediten a
Líbia, però jo diria que poques tenen el punch que té
aquesta: la tria dimatges i els textos que les acompanyen
reflecteixen el dia a dia de la gent del carrer; ja sabeu,
tots aquells que normalment no surten en el noticiari de
la CNN, i que finalment sempre reben pals. (Continua a
la següent pàgina).
Fotografies: Pàrquing.
Exposicions i taller de lespai Pàrquing.
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(Prové de la pàgina anterior). Llegint la lletra petita de les
pàgines culturals dels diaris locals podem trobar iniciatives
tan interessants com Tecletes Associació de Mares de
Tarragona que prepara el segon festival Minipop (2 i 3 de
juny) amb la voluntat dacostar la música i lart als infants;
la setmana del còmic de Tarragona (que ha passat del
maig al novembre) i ja porta quatre edicions, o lAssociació
Cultural Animat que pràcticament cada setmana programa
concerts al Camp de Tarragona.
Els programadors van al gra i eviten les coses
innecessàries, optimitzen els recursos. Es tracta de petits
formats, peces molt seleccionades dartistes moltes
vegades de la pedrera que exposen pocs dies. Les sales
dexposició redueixen la superfície, les sales de concert
opten per versions unplugged i les arts escèniques per
produccions pròpies i aforaments reduïts. Un bon exemple
és Micro-Cicle, que organitza La Baridana Acció Artística
-en aquest cas amb el suport de Repsol amb idees molt
concretes i clares: «Micro-Cicle vol donar als més joves
l'oportunitat de desenvolupar la seva creativitat. Vol generar
noves vies de reflexió que aboquin al diàleg entre diferents
disciplines artístiques. Vol convidar al debat i a la participació
ciutadana». Les propostes seleccionades fins ara
corresponen als treballs de Mar Borrajo («No era el Llop»),
on la cal·ligrafia que reflecteix molt bé la nostra
personalitat es mostra davant nostre amb impressions
sobre miralls: tots som els altres; Alexandre Ayxendri
(«Garbuix post imatge»), que retoca imatges fotogràfiques
com un modern Frankenstein que volgués construir una
realitat imperfecta però propera, reivindicant lencant dels
.............................................................

nostres propis monstres, i Xavier Trobat («Ciutats
imaginàries»), que creu que, finalment, tot era fum i que
aquest fum que presagia un gran incendi, perdura i
perdurarà durant molt de temps fent-nos veure la realitat
distorsionada.
En aquesta mateixa línia es mou le·plec, festival darts
visuals, que ha arribat aquest any a la tercera edició, amb
lacurada producció de lAssociació Cultural Laboratori
Visual. A «projectes interruptus» le·plec convoca «projectes
inacabats, projectes no executats i que segurament mai
sexecutaran; propostes fallides, propostes aturades, que
resten a lespera dalguna cosa; idees que sorgeixen, es
desenvolupen però que no arriben a un final...» una
declaració dintencions del lloc on hem de trobar la
inspiració: el que tenim més a prop.
.............................................................
Imatges de dalt a baix:
.............................................................
Festival e·plec. Fotografia: Cristina Serra.
Cartell e·plec. Disseny: Mar Borrajo. Text:
Ivan Telefunken.
Cicle dexposicions «Micro-Cicle»:
Inauguració de «Ciutats imaginàries», de Xavier Trobat.
Fotografies: Alexandre Ayxendri.
Inauguracions de «No era el Llop», de Mar Borrajo,
«Garbuix post imatge», dAlexandre Ayxendri
i «La pepa mare», de Thais Salvat.
Fotografies: Maria Sedó.
.............................................................
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