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Isabel Barios Ibars

críticad’art

H
e visitat diverses vega-
des aquesta exposició 
que l’Anselm Ros ha 

programat a la Gòtika de 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs. 
Hi ha molt més del que es 
mostra i volia entreveure si 
la proposta és més visual que 
poètica, més narrativa que 
plàstica, o més antropològica 
que mitològica. 

L’ar t i sta té una doble 
formació, artística i d’in-
fermeria, i aquesta doble 
disciplina ha assolit amb la 
pandèmia una rellevància 
inesperada. A les reunions 
de museus es parla de com 
l’art pot ajudar els col·lectius 
vinculats amb la salut, no 
només els malalts, sinó els 
mateixos professionals de la 
salut. S’han fet experiments 
per detectar una nova funció 
dels museus envers aquests. 

Isabel Barios en parla, de 
la mort i de la vida. Comença 
amb una narració dual, del 
vell pare que s’alimenta de 
la llet de la seva filla fins a la 
mort, i d’un nadó que no pot 
ser alletat, ja que cada nit una 
serp xucla la llet materna i 
posa la seva cua als llavis de 
l’infantó, que acaba morint 
per l’engany. 

Aquest començar de l’ex-
posició plana com un enigma 
antropològic que remet cons-
tantment a la interpretació 
del que veus, litografies, tex-
tos, en què sempre hi és pre-
sent un pit-muntanya i una 
serp sinuosa, i les paraules, 
textos que són cal·ligrames, 
poesia visual. 

La poesia pren així un pro-
tagonisme nou, ja que ara ja 
no és el mite o l’enigma, si-
nó l’aproximació que es fa 
de la vida i la mort poètica-
ment, o el viure i discórrer, 

amb pedres, aigua que cola, 
gerros que s’esmicolen, veus 
que parlen, però reciten, 
projeccions, instal·lacions, 
fotografies. 

El discurs és visualment 
postmodern, tot i que mol-
tes de les obres són litografies 
emmarcades, però hi ha la 
dominant de la imatge. Els 
gravats, emmarcats, incor-
poren textos, paraules, i les 
projeccions i fotografies van 
acompanyades de textos. La 
paraula finalment esdevé ve-
hicle de tot el que acull l’es-
pai. La paraula com a narra-
ció, com a eina principal del 
subjecte, que és l’autora.

Tot això té una gran com-
plexitat que no es percep en 
una visita apressada a l’expo-
sició, per això convida a tor-
nar-hi, o a repensar el que has 
vist. Colpit pel vell que mor 
sense nodrir-se de l’aliment 
de la filla, i del nadó, vida i 
mort semblen acotar la mos-
tra, que, a més, té per títol 
El calostre, però a l’interior 
tot és més difús, hi ha més 
esperança, més natura, més 
alternativa, com aquesta ai-
gua que es mou, que avança, 
i que no podem atrapar amb 
les mans. L’espai en què es 
presenta l’exposició és l’opor-
tunitat que la institució dona 
als artistes emergents. És una 
manera de fer visible el que 
ara hi ha de nou a Lleida. Isa-
bel Barios Ibars ha fet ja una 
trajectòria en els circuits que 
promouen l’emergència. La 
veiem ara per primera ve-
gada expressant tot el que 
vol dir, que és molt, i que fi-
nalment té una bona part de 
plasticitat, però necessita que 
l’expressió esdevingui poèti-
ca, i per això es fonamenta en 
la paraula i en el text.

La família Jové-Balasch, al costat de l’artista Erik Schmitz i la seua obra ‘Refugi’.

CELLER MAS BLANCH I JOVÉ

Nova obra d’Erik Schmitz         
a la Vinya dels Artistes
Més de 100 persones van participar en el muntatge de l’escultura

ART EFÍMER

REDACCIÓ
❘ LA POBLA DE CÉRVOLES ❘ Més de 
100 persones van participar 
ahir en l’obra col·laborativa 
que l’artista d’Ivars d’Urgell 
Erik Schmitz va incorporar a 
la Vinya dels Artistes del celler 
Mas Blanch i Jové, a la Pobla 
de Cérvoles.

Es tracta de Refugi, una es-
cultura iniciada l’any passat 
que pretén, com el seu nom in-
dica, donar empara. En aquest 
cas, a través de la forma re-
presentativa d’una guineu es 

vol establir el vincle amb els 
animals de la zona. Una vega-
da instal·lada l’escultura, els 
participants la van completar 
amb materials orgànics de les 
mateixes vinyes, a fi de ser 
respectuosos amb el paisatge 
natural i reflexionar sobre la 
condició efímera i la impor-
tància d’actuar i protegir amb 
perseverança l’entorn.

Així, aquest refugi de Sc-
hmitz s’ha incorporat de for-
ma permanent a la Vinya dels 
Artistes, un itinerari artístic a 

l’aire lliure, entre oliveres i vi-
nyes, que recentment ha estat 
declarat Bé Cultural d’Interès 
Local i que compta amb obres 
de creadors com Antoni Lle-
na, Carlos Pazos, Susana So-
lano, Eva Lootz i Evru, entre 
d’altres.

L’activitat va ser amenitzada 
per la música de Lauzeta, un 
duet de folk de Lleida format 
per Núria García i Joan Baró, 
i per vins ecològics i de mun-
tanya del mateix celler Mas 
Blanch i Jové.

L’Elèctrica Dharma, al Palau d’Anglesola

❘ EL PALAU ❘ La Companyia Elèctrica Dharma presentarà el 
seu últim disc, Flamarada, en el Correllengua del Palau 
d’Anglesola el pròxim 20 de novembre. La mítica banda 
catalana compartirà escenari amb el grup de versions Crit 
i el perversor musical Lo Puto Cat. El preu de les entrades 
és de 10 euros.

ATENEU DE TÀRREGA

Concert benèfic de Carles Brufal a Tàrrega ■ El guitarrista 
lleidatà Carles Brufal va fer ahir un concert benèfic a l’Ateneu 
de Tàrrega a favor de l’Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer de Tàrrega i l’Urgell.

ARQUITECTURA JORNADA
COAC LLEIDA

Ruta arquitectònica pels edificis escolars de Lleida
❘ LLEIDA ❘ Unes 80 persones van 
descobrir ahir l’arquitectura 
escolar de Lleida en el marc de 
l’Arquitectour 2021, una activi-
tat gratuïta organitzada per la 

demarcació de Lleida del Col-
legi d’Arquitectes de Catalunya 
amb motiu del Dia Mundial de 
l’Arquitectura. El recorregut va 
incloure quatre centres: l’Escola 

Joan XXIII; l’Escola Joc de la Bo-
la; l’Escola Santa Maria de Gar-
deny-Institut Ronda, i l’Escola 
Magí Morera i Galícia i Institut 
dels Templers.


