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ESTEVE SUBIRAH
Centre Cultural la Mercè

de Girona. Pujada de la Mercè,
12.  H Del 29 de setembre al

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

�

L’exposició que Esteve Subi-
rah presenta al Centre Cultural
la Mercè de Girona està integra-
da, en paraules dels seus orga-
nitzadors, per «treballs encarre-
gats a altres artistes, ampolles
deformades recuperades d’un
abocador abandonat, escultures
d’alumini, tubs de neó o els can-
vis de retolacions d’una entitat
bancària»; materials que ens
mans de Subirah acaben confor-
mant una topografia personal
que, més que il·lustrar una reali-
tat concreta, suposen una alter-
nativa als relats tradicionals, a la
versió oficial de les coses i els
esdeveniments. | E. CAMPS

CARLOS PAZOS
Galeria, Presenta..., Giro-

na. Carrer del Nord, 13.  H Fins

el 26 de novembre. De di-
marts a diumenge de 17 a 20 h. 

�

Mitjançant l’exposició de la
Galeria Presenta... de Girona,
Carles Pazos ens fa un regal en
forma de ceràmica: per primera
vegada en la seva llarga i hete-
rodoxa trajectòria artística, l'au-
tor decideix tornar a la matèria
primera –en un sentit adamític
del terme– i configurar amb ter-
res i pigments esmaltats el seus
«mouse» emplatats i de boca
segellada que segur que troba-
ran el seu lloc en algun «Mou-
seu», que és justament el títol
d'aquesta darrera entrega del
barceloní. Abanda de Girona,
també es pot veure una impor-
tant selecció dels seus treballs
al Museu de l’Empordà de Fi-
gueres.    | E. CAMPS

EVDOKIM PEREVALSKY
SEBI SUBIRÓS

Fundació Valvi, Girona.

Avda. Jaume I, 42 baixos  H Del

22 de setembre al 5 de no-

vembre. De dilluns a divendres
de 18 a 20,30h. Dissabtes
d’11,30 a 14h. i de 18 a 20,30h.

�

A banda de ser l’autora del
cartell de la XIX Schubertíada
que se celebra cada any a Vila-
bertran, Carme Sanglas exposa
a la Sala Capitular del Conjunt
Monumental d’aquesta petita
però singular localitat emporda-
nesa una selecció de treballs
que dialoguen amb Schubert tot
i que, com és habitual en aques-
ta artista instal·lada des de fa
anys a Ordis, apunten cap a un
univers simbòlic fet de subtils
referències metafísiques i con-
cretat, a nivell formal, gràcies a
una subtilíssima utilització dels
materials pictòrics, inclòs el pa
d’or i els diferents elements grà-
fics. | E. CAMPS

Abans de Babel no hi havia
artistes ni hermeneutes, però
tampoc comunitats diferencia-
des ni ciutats polimòrfiques com
les que recrea Evdokim Pere-
valsky; no hi havia traces de di-
ferència ni de variació com les
que singularitzen les peces de
Sebi Subiròs...   L’exposició
L’Ombra de Babel que aquest
duet format per un català i un
ucraïnès presenten a la seu de
la Fundació Valvi de Girona és,
en darrera instància, un cant a la
diferència realitzat gràcies a
uns coneixements tècnics més
que notables i a l’afinitat con-
ceptual.   | E. CAMPS

CARME SANGLAS
Sala Capitular del Conjunt

Monumental de Santa Maria

de Vilabertran. Plaça del Mo-
nestir H Del 20 d’agost al 16

d’octubre. Horaris: schubertia-
davilabertran.cat

�

La doble exposició dedica-
da a Riera i Aragó (Barcelona,
1954) que actualment acu-
llen els museus d’art modern
de Ceret i Cotlliure és, en
molts sentits, paradigmàtica:
és molt provable que hi hagi,
com se sol proclamar col·lo-
quialment, un «abans» i un
«després» en relació a la re-
cepció d’aquest artista o, per
dir-ho sense embuts, la mos-
tra que se li dedica a la Cata-
lunya Nord representa una
ocasió immillorable per desfer
alguns tòpics en relació a l’u-
nivers formal d’un autor asso-
ciat als ginys voladors i a les
magres ballestes bípedes que

assenyalen –com els perfils
existencials de Giacometti– un
horitzó incert que conté, en
forma d’expectativa, l’univers
de tots els possibles. Riera i
Aragó és tot això, però només
en una petita mesura.
L’exposició de Ceret i Cotlliure
permet redescobrir un autor
que si bé incorpora un compo-
nent lúdic –evident, per altra
banda, en la majoria de tre-
balls artístics–, aporta una
profunda reflexió visual a l’en-
torn d’allò que entenem per
modernitat. És a dir: la pro-
posta artística de Riera i Ara-
gó interpel·la una modernitat
sotmesa a l’avidesa del desig
descontrolat i ho fa a través
d’allò que Pierre Restany ano-
mena «arquetips fonamen-
tals», peces que contenen, in-
tacte, el misteri de la creació.
Una doble exposició impres-
cindible.   | E. CAMPS

RIERA I ARAGÓ
Museus d’art modern de

Ceret i de Cotlliure. H Del

16 de juny al 6 de novem-

bre. Ceret: diari de 10 a 19h.
Cotlliure: diari de 10 a 12h. i
de 14 a 18h. 

�

EUDALD CAMPS

L’EXPOSICIÓ «PERDRE LES FORMES» PRESENTA AL PÚBLIC DE GIRONA ELS DARRERS TREBALLS (2010-2011) REALITZATS PER ESTEVE
SUBIRAH. L’ARTISTA EXPLORA LES POSSIBILITATS DE LA FORMA MITJANÇANT LA PRÀCTICA DE L’APROPIACIÓ I LA DESCONTEXTUALITZACIÓ

ESTEVE SUBIRAH
Centre Cultural la Mercè de Girona. Pu-

jada de la Mercè, 12.  H Del 29 de setem-

bre al 18 de novembre. De dilluns a diven-
dres de 10 a 14h. i de 17 a 21h.

Davant dels treballs d’Esteve Subirah
(Ullà, 1975) hom té la sensació d’haver vist
només una petita part d’un projecte extens
i complex, de naturalesa subterrània, que
romandrà majoritàriament ocult tot i que
se seguirà manifestant, amb periodicitat re-
gular, per recordar-nos el seu poder tec-
tònic o, dit de manera més entenedora, la
inestabilitat del terra que trepitgem con-
fiats cada vegada que anomenem les co-
ses que desfilen pel davant dels nostres
ulls. Les exposicions de Subirah són, en
aquest sentit, un punt i a part o, per seguir
amb la metàfora sísmica, un petit terra-
trèmol –de força quatre o cinc, dels que fan
esquerdes i trenquen gerros, res irrepa-
rable– que ens obliga a revisar aquell pai-
satge aparentment amic i, juntament amb
ell, totes les promeses d’estabilitat (inclòs
el nostre ordre de prioritats).

Amb tot, Subirah no cau en el tòpic ado-
lescent segons el qual «res és allò que sem-
bla» sinó que porta fins al límit l’afirmació
contrària: «tot és allò que sembla». Només
cal aprendre a mirar-ho, com dèiem, amb
esguard renovat. D’això es tracta: des dels

seus primers treballs, l’artista d’Ullà s’ha
allunyat sistemàticament de les actituds
dogmàtiques i ha optat, en canvi, per ras-
trejar aquell anvers que tota moneda con-
té; entre els pols de la visibilitat i de la in-
visibilitat, entre la certesa absoluta i la im-
possibilitat del coneixement, sempre exis-
teix una gradació. Es tracta d’un procés
que pot ser historiat i que, sovint, només
depèn de l’atzar. O, més encara: mentre
que la pura visió i la pura ceguesa (de la
mateixa manera que el pur silenci, com va
demostrar John Cage) només existeixen
com a conceptes abstractes útils, fins a cert
punt, a nivell d’anàlisi metodològic, l’espai
que els separa és el genuïnament humà i,
per extensió, el de l’art. Els treballs d’Es-
teve Subirah se situen en aquest immens
interstici que, més o menys allunyat dels
pols absoluts, troba el seu sentit en la par-
ticular dialèctica que permet escenificar:
l’ésser de Subirah és una entitat dialògica
–més que no pas ontològica– que es
construeix a mesura que es destrueix (i
a la inversa); les coses són allò que sem-
blen, mentre que aquest «semblar» és una
hipòtesi de treball que cal impugnar amb
la dosi justa d’escepticisme terapèutic. 
L’exposició Perdre les formes és un inte-
rrogant obert: l’artista qüestiona els límits
de l’autoria fins al punt que redueix la seva
intervenció a mínims quasi insostenibles.
Per compensar-ho, Subirah desplega la

seva intel·ligència escenogràfica habilitant
un espai que mai havia contingut una pro-
posta artística d’aquest nivell (les modestes
exposicions de fotografia que ha acollit fins
el moment són això: modestes). A la ma-
nera, per exemple, d’Ibon Aranberri, Su-
birah aconsegueix infiltrar el discus polí-
tic i social sense descuidar una posada en
escena i un sentit escultòric completament
madurs: els possibles nivells de lectura que
permet la mostra de la Mercè és l’element

que la fa singular i inèdita en el depaupe-
rat paisatge artístic d’aquesta ciutat ma-
laguanyada.

L’any que ve farà 10 anys que Subirah
va presentar a les Sales Municipals de la
Rambla la seva primera exposició indivi-
dual a Girona: la va anomenar Self-medi-
cation, un títol que, com la majoria de pro-
postes d’aquest artista, manté una in-
quietant vigència, més encara en temps de
restriccions sanitàries.
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EUDALD CAMPS

A la recerca de les formes perdudes
El poder

intacte de les

imatges

Esteve Su-
birah utilitza la
polisèmia de
les imatges al
mateix temps
que en reivin-
dica la capaci-
tat comunica-
tiva. 

�


