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DIETER SCHMIDT
Col·legi d’Arquitectes de

Catalunya. Sala La Cova, Giro-
na. Pça. de la Catedral, 8 H

Fins al 25 de febrer. De dilluns
a divendres de 9 a 16.30 h. 



Les incursions que Dieter
Schmidt fa, mitjançant la fotogra-
fia, a la realitat, són extremada-
ment lloables: potser gràcies a la
seva mirada científica (va ser pro-
fessor a Bremen de física i mate-
màtiques),  la qüestió és que l’ale-
many se situa enfront del món ar-
mat tan sols amb una càmera i
amb aquella rara forma de res-
ponsabilitat que vindicava Walker
Evans sense que, malgrat tot, tro-
bés massa adeptes. L’altra lliçó
només pot aprehendre-la, pel seu
compte, l’espectador: la bellesa
dessolada d’un paisatge post-in-
dustrial no deixa de ser, en el
fons, un metàfora precisa de
l’ànima contemporània.   E. CAMPS

TALLER VILÀ CLARA
Terracota Museu, La Bisbal

d’Empordà. Carrer del Sis D'Oc-
tubre de 1869, 99 HFins el 8
d’abril. De dimarts a divendres
de 10 a 13 h i de 16 a 19 h. Dis-
sabtes de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Festius de 10 h a 14 h.



El taller dels Vilà Clara, i els
dos personatges homenatjats en
aquest mostra, Josep Vilà Clara i
Josep Vilà-Clara Garriga, pare i fill,
representen per a la ceràmica de
la Bisbal dos figures transcen-
dents. «Dos treballadors de la ce-
ràmica —expliquen els responsa-
bles del projecte— que, moguts
per una vocació extraordinària,
han mostrat sempre un elevat
sentit d’exigència i de reivindica-
ció per la professió que ha ajudat
a fer créixer i dignificar l’actual ce-
ràmica de la Bisbal. Donar a co-
nèixer aquests dos protagonistes,
sens dubte, ajuda a dignificar l’ofi-
ci i, de retruc, la ceràmica de la
Bisbal».  E. CAMPS

M. CAMPDEPADRÓS
Galeria d’Art Lola Ventós, Fi-

gueres. Calçada dels Monjos, 25
H Del 25 novembre al 20 de ge-
ner. Dilluns i dimarts de 18 a 20 h.
Dimecres d’11 a 13 h i de 18 a 20 h.
Divendres i dissabtes d’11 a 13 h i
de 18 a 20 h. Festius tancat.  



Com molt bé assenyala Montse
Badia en la presentació que fa de
l’Enric Farrés Duran (Palafrugell,
1983) és fonamental no oblidar
que ens trobem davant d’un nar-
rador d’històries, històries en les
que la realitat i la ficció s’acaben
trobant i modificant: «Farrés crea
narratives que revelen relacions
amagades i inesperades, que de
vegades impliquen temps i llocs
diferents...» L’adaptació per al Bò-
lit de la mostra produïda per La
Panera de Lleida, així com la
col·laboració dels Museus de la
ciutat de Girona, no deixaran a
ningú indiferent. Per si de cas,
Ferrés utilitza el títol per curar-se
en salut: «Res és meu».    E. CAMPS

El potencial semàntic gairebé
il·limitat de les coses és, en essèn-
cia, el que ha fet possible el somni
de tants «arqueòlegs» entestats en
reconstruir el passat a partir del
relat «objectiu» que pot inferir-se
a partir de les restes disperses que
es despleguen en el paisatge. Amb
tot, existeix dins d’aquest grup
d’arqueòlegs una reduïda família
que no només «desxifra» sinó que
proporciona, en clau poètica, una
segona existència als diversos ma-
terials espigolats: Mònica Campde-
padrós vindria a ser una represen-
tat genuïna d’aquest club minori-
tari que, sense caure en la vacuïtat
de la utopia, vol reconciliar-nos
amb el món. E. CAMPS

ENRIC FARRÉS DURAN
Bòlit, Centre d’Art Contem-

porani, Girona. Plaça del Pou
Rodó, 7-9 HA partir del 20 de

gener. De dimarts a dissabte d’11
a 14 h i de 17 a 20.30 h. Diumen-
ges i  festius d’11 a 14 h.



Si alguna cosa ens ensenya la
història del pensament humà és la
impossibilitat de mantenir intac-
tes concepcions puristes a banda,
és clar, dels universos formalment
perfectes com, per exemple, els
de la lògica o les matemàtiques.
De fet, la condició humana té molt
a veure amb aquesta consciència
formalitzadora que contrastaria
amb una modalitat d’inconscièn-
cia o, potser millor, de dimensió
màgica impossible d’abastar. 
Sigui com sigui, sempre li deurem
a Blaise Pascal una de les aproxi-
macions més lúcides a aquesta
doble problemàtica: l’home, se-
gons el filòsof francès, és un ésser
mig i mitjà situat entre dos infi-
nits; quan aspira a allò superior,
cau en l’inferior i, en canvi, quan

se submergeix en l’inferior, una
llum l’eleva cap allò superior. En-
tre l’àngel i la bèstia, la seva reali-
tat transcorre en el món en un
equilibri precari, ja que la natura-
lesa humana «és dipositària de la
veritat i claveguera de la incerte-
sa». D’això es tracta: Lluís Xifra
utilitza la geometria per parlar de
l’home, de la capacitat que aquest
té per generar espais, escenaris
mentals i, també, dels límits que
troba aquesta raó ordenadora
quan brega, per exemple, amb els
imperatius de la matèria. És en
aquest punt on les malles o les or-
togonals esdevenen coses i, mit-
jançant el seu cosificar-se, se situ-
en en aquell espai intermedi pas-
calià on viure amb certa dignitat
encara sembla possible. Que l’a-
sèpsia de la matemàtica no ens
impedeixi percebre la subtil hu-
manitat que amara el conjunt: els
treballs de Xifra ens remeten a
l’estructura profunda de les coses
o, si ho preferim, a l’esquelet del
món.   E. CAMPS

LLUÍS XIFRA
Amics del Museu d’Art de

Girona. Carrer Ciutadans, 18 H

Del 3 al 29 de gener. De dilluns
a divendres de 16.30 a 20 h.
Caps de setmana i festius tancat. 



XIFRA

SCHMIDT

CAMPDEPADRÓS ENRIC FARRÉS

VILÀ-CLARA
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PEP CAMPS
Fundació Valvi, Girona. Avda. Jaume

I, 42 baixos. HFins el 17 de febrer. De
dilluns a divendres de 18 a 20,30h. Dis-
sabtes d’11,30 a 13,30h. i de 18 a 20,30h.. 

Mai deixem enrere l’origen. De fet,
viatjar, implica exposar el nostre
origen a l’escrutini implacable de la
resta del món. I encara més: sola-
ment a través del viatge descobrim
el nostre autèntic rostre. Segura-
ment per això, els reflexos sempre
han estat una presència recorrent en
els relats referits al periple vital. Jo-
sep Brodsky, per exemple, en va fer
prou mirant l’aigua tèrbola dels ca-
nals venecians per copsar-ho: «A ve-
gades sembla blava; a vegades, gri-
sa o marronosa; invariablement és
freda i mai no és potable. Si m’he es-
carrassat a filtrar-la és perquè con-
té reflexos, entre els quals hi ha els
meus». O, també: «Inanimats per
naturalesa, els miralls de les habi-
tacions d’hotel són més deslluïts
encara de tantes coses que han vist.
El que ens retornen no és la nostra

identitat sinó el nostre anonimat, so-
bretot en aquesta ciutat. Perquè
aquí l’última cosa que tens ganes de
veure ets a tu mateix. Durant les me-
ves primeres estades, sovint em
vaig sorprendre descobrint el meu

propi cos, vestit o despullat, a l’ar-
mari obert. Al cap d’un temps vaig
començar a demanar-me quins eren
els efectes, prodigiosos o ultrater-
renals, d’aquest lloc sobre la cons-
ciència d’un mateix». 
Pep Camps, amb l’origen a la mot-
xilla (penjada a l’esquena), va em-
mirallar-se lluny de casa amb l’ob-
jectiu de legitimar el seu relat artís-
tic. Occident (barroc, romanticisme,
expressionisme, avantguardes, Pi-
casso i Duchamp, etc.) dialogant,
com si res, amb una tradició orien-
tal que, potser, ni tan sols podia
ser anomenada «tradició». Ens re-
ferim al mateix doble pes que ja ne-
guitejava, fa més de tres segles, al
gran Matsuo Bashô: «Va ser el pes de
l’equipatge —escrivia a l’inici del seu
formidable diari de viatge L’estret

camí de l’interior— que havia de car-
regar a les espatlles el que em va
causar els primers dolors del viatge.
La meva intenció havia estat partir
sense res, però bé necessitava paper
per protegir-me del fred de les nits,
un quimono d’estiu, roba per a la
pluja, tinta i pinzell... Tampoc no po-



EUDALD CAMPS

GIRONAUNA EXPOSICIÓ DE PEP CAMPS A LA FUNDACIÓ VALVI SERVEIX
PER REPASSAR EL SEU PERIPLE VITAL I LA SEVA MEMÒRIA PERSONAL

Memòria

personal

Dins el cicle ex-
positiu Memòria

Personal, la Funda-
ció Valvi presenta
una selecció de la

producció artística
de Pep Camps en el

període comprès
entre 1985 i 1992, on

el públic podrà res-
seguir un triple viat-
ge: la seva estada a
diversos punts del
món, un viatge ini-
ciàtic vital i, com a

conseqüència, l’evo-
lució artística del

pintor que conjuga
la consolidació del

seu llenguatge per-
sonal i la influència
de les cultures d’o-

rient i occident.

 La maleta del pintor
CAMPS


