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Després de la rauxa surrealit-
zant d’Antonio Federico, arriba a
l’Espai d’Art Mas d’en Dorra de
Fortià el cromatisme musical
–perfectament tonal, gens do-
decafònic– de Josep Ministral: la
seva pintura visita l’anvers del
paisatge a la recerca dels seus
ritmes ocults. Ho explica Enric
Tubert, comissari d’aquesta pri-
mera temporada expositiva:
«Ministral explora totes les pos-
sibilitats expressives de les
llums i les ombres i acaba creant
unes peces en les quals ens
descobreix una mena de batec
vital que tota la matèria des-
prèn, una simfonia de colors que
s’articula en unes composicions
molt suggeridores».  | E. CAMPS

JOSEP MINISTRAL
Espai d’Art Mas d’en Dorra,

Fortià. Mas d’en Dorra.  H Del

3 de setembre al 30 d’octu-

bre. De dijous a diumenge de
18 a 21 h. 

�

Els quaderns que poden veu-
re’s a l’exposició Cook Books, un
total de 32, són el punt de par-
tida per a moltes de les crea-
cions de Carlos Pazos, com ara
els 8 collages de gran format
que també s’exposen a Figue-
res. Formalment, Carlos Pazos
és un dels grans artistes del co-
llage, en la mesura que per a ell
«és la màxima expressió de lli-
bertat. Tallar i enganxar. No ne-
cessito inventar. Això, inventar,
ens duria a l’artista Déu i és
quelcom que detesto com a bon
ateu. Ho tens tot allà. El collage
és el llenguatge. No entenc al-
tre art que no sigui el collage,
perquè és la vida». | E. CAMPS

CARLOS PAZOS
Museu de l’Empordà, Fi-

gueres. Rambla, 2.  H Del 9 de

juliol al 16 d’octubre. De di-
marts a dissabte d’11 a 19h.
Festius d’11 a 14h.

�

Jardins secrets és el títol de la
mostra retrospectiva de l'artista
Ramon Pujolboira (Barcelona,
1949), instal·lat a Albons des de
1976, on es revisa la trajectòria
vital d’aquest autor amb una
vintena de quadres de gran for-
mat produïts des dels anys vui-
tanta fins a l’actualitat, així com
una escultura també de gran
format. Es tracta, segons els or-
ganitzadors de la mostra, de
«teles, guaixos, dibuixos, gra-
vats, litografies i escultures que
tenen l'Empordà com a punt de
referència». Aquesta exposició
és una producció conjunta de la
Fundació Fita i de la Casa de
Cultura de Girona. | E. CAMPS

RAMON PUJOLBOIRA
Casa de Cultura de Girona.

Pça de l’Hospital, 6.  H De l’1

de setembre a l’1 d’octubre.

De dilluns a dissabte de 10 a
14h i de 16 a 20h.

�

Fins a finals de mes, l’artista
de Terrassa Pere Bellès exposa
al Taller Galeria Fort de Cada-
qués els treballs realitzats du-
rant la seva beca-estada a Sant
Martí d'Empúries (l'Escala) d'a-
quest mateix any. Guanyador
l'any 2004 del 24è Mini Print In-
ternacional, Bellès presenta l'o-
bra gràfica basada en la con-
temporaneïtat d’Empúries a la
Mediterrànea, un treball que im-
plica set persones vinculades a
les ruïnes clàssiques per tal de
crear constel·lacions fictícies a
partir de les posicions geogràfi-
ques de poblacions coetànies
d'Empúries segons les va des-
criure cartogràficament l’alexan-
drí Claudi Ptolomeu.    | E. CAMPS

PERE BELLÉS
Taller Galeria Fort, Cada-

qués. Horta d’en Sanés, 9.  H
Del 8 al 30 de setembre. 

Horaris: www.miniprint.org 

�

El collage –ens recorda
Quim Domene amb aquesta
exposició– no és simplement
una tècnica o procediment
formal sinó que suposa una
actitud conceptual, un posi-
cionament ideològic, una es-
tratègia artística destinada a
qüestionar categories obsole-
tes i, finalment, una proposta
semiòtica alternativa que no
necessita canviar els signes
sinó només recontextualitzar-
los bo i definint noves possi-
bilitats relacionals. 
És en aquest punt on podem
començar a pensar les Cartes
a Kurt Schwitters que, des de
l’any 2005, Quim Domene

(Olot, 1948) realitza de mane-
ra intermitent sobre cartrons
recuperats d’un vell arxiu fa-
bril caigut en desús i sotmès a
la pàtina pacient del pas del
temps i a la desídia humana:
es tracta d’un viatge imagina-
ri a través de les fílies i fòbies
personals de l’artista emmar-
cades per fílies i fòbies col·lec-
tives; es tracta d’una picada
d’ullet a la història de l’art
sencera, però de manera molt
especial als seus autors de
capçalera; es tracta d’una im-
pecable posada en escena vi-
sual de tot un imaginari de
ressonàncies warburgianes
que permet nombrosos nivells
de lectura gràcies a la seva re-
alitat concèntrica o, potser mi-
llor, acumulativa.
L’exposició d’Olot és una se-
lecció dels més de dos-cents
collages realitzats per aquest
artista totalment metòdic i in-
confusible.    | E. CAMPS

QUIM DOMENE
Espai ZERO1, Olot. Carrer

de l’Hospici, 8.  H Del 3 de

setembre al 20 de novem-

bre. De dimarts a diumenge
de 10 a 13h i de 17 a 20h.
www.quimdomene.com

�

SUBIRAH

El poder intacte

de les imatges

Esteve Subirah
utilitza la polisè-
mia de les imatges
al mateix temps
que en reivindica
la capacitat comu-
nicativa. 

�

ESTEVE SUBIRAH
Centre Cultural la Mercè de Girona.

Pujada de la Mercè, 12.  H Del 29 de se-

tembre al 18 de novembre. De dilluns
a divendres de 10 a 14h i de 17 a 21h.

Esteve Subirah és un artista que se
sent còmode en la provisionalitat i en
la incertesa, que esventra els disposi-
tius metalingüístics, que es dissol a fa-
vor de la presència incontestable dels
objectes i de les imatges manllevades,
que ironitza sense treva a l’entorn de
l’art i, per extensió, de la realitat que ens
ha tocat viure; Esteve Subirah és, en
darrera instància, un incansable ras-

trejador de paradoxes visuals i històries
mínimes que cal rescatar sense caure,
en tot cas, en els subratllats estèrils i li-
terals. L’exposició que presenta al Cen-
tre Cultural la Mercè de Girona està in-
tegrada, en paraules dels seus orga-
nitzadors, per «treballs encarregats a al-
tres artistes, ampolles deformades re-
cuperades d’un abocador abandonat,
escultures d’alumini, tubs de neó o els
canvis de retolacions d’una entitat
bancària»; materials que ens mans de
Subirah acaben conformant una to-
pogra.a personal que, més que il·lus-
trar una realitat concreta, suposen
una alternativa als relats tradicionals,
a la versió o.cial de les coses. 

�

EUDALD CAMPS

Esteve Subirah «perd les
formes» al C.C. la Mercè

• Restaurants, hotels, turisme rural…

• Bugaderia particular: 
Mantes, edredons, catifes, cortines,
Sacs de dormir...

DONEM QUALITAT!

M. de Déu de Montserrat, 26 

Tel. 972 57 54 40  PORQUERES

B U G A D E R I A

XVI FIRA DE L’ALL DE CORNELLÀ DEL TERRI 2011
DIVENDRES 30 DE SETEMBRE

� A les 23 h, Festival Musical al Pavelló: LA LOCA HISTERIA, SOMONOSOTROS i SOUNDRISE.

DISSABTE 1 D’OCTUBRE

� De 10 a 20h, al passeig de Sant Jordi: Demostració i Taller d’enforcar alls / Mostra i venda de
productes de l’all / Degustació de botifall / Recuperació de l’all autòcton / Fira artesana / Taller 
d’artesans per a mainada i grans / Exposicions, etc…

� A les 10h, Trofeu Fira de l’All de bàsquet i futbol. Durant tot el dia, Parc lúdic infantil.
� A les 17h, A la Carpa de la Pl. Sant Jordi: CONCURS D’ALLIOLI.  

Presentació de plats cuinats amb all, amb el GRUP GASTRONÒMIC DEL PLA DE L’ESTANY. 

� A les 18.45h,  CONCERT amb els CORNELLERS DEL TERRI.

� A les 19.30h,  MISSA a l’Església de Sant Pere.

� A les 20h,  Pregó de la Fira de l’All a càrrec de GRAPPA TEATRE.

� A les 20.30h, al bar de la Fira, SOPAR degustació.

� A les 22.30h, al pavelló, Teatre: «ENTREVISTA AMB UN VAMPIR» de Grappa Teatre.

DIUMENGE 2 D’OCTUBRE

� De 10 a 20h, al passeig de Sant Jordi: Demostració i Taller d’enforcar alls / Mostra i venda de 
productes de l’all / Degustació de botifall / Recuperació de l’all autòcton / Fira artesana / Taller 
d’artesans per a mainada i grans/ Exposicions, etc…

� A les 9.30h, Campionat de bitlles.
� De 10 a 20h, Al passeig Sant Jordi, Fira de l’All.
� A les 10h, CERCAVILA DE GEGANTS.

� A les 10h, Fira infantil del  desembaràs.
� Tot el dia, al camp de Ca la Flora, Parc lúdic Infantil.
� A les 11h, a l’església de Sant Pere, MISSA CANTADA.
� A les 12h, a la plaça del Maig, VI TROBADA DE COTXES CLÀSSICS.
� A les 14.00h, DINAR DE GERMANOR.
� A les 16h, Futbol: AE CORNELLÀ DEL TERRI – CF LES PLANES.
� A les 17h, a la Plaça del Maig, SARDANES.
� A les 18.45h, Concert Sardaxou  «Lirics» amb cobla Contemporània.
� A les 20h,  Actuació de Xirois percussió i ritme.


