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JUNY 2014
A pesar de Newton
Guillermo Basagoiti i 
Agustí Olivares

Escultura i 
poesia visual

NOVEMBRE 2014
Les hores
D’atzar Trio

Jazz 
Mediterrani

DESEMBRE 2014
Slow fusta
Roger Romagosa

Fusteria 
silvestre

MAIG 2015
Retrospectiva
Joan Guerrero

Fotografia

JUNY 2015
Nuades
Clara Sullà

Art tèxtil

JULIOL 2015
Gyotakus
Lourdes Rosés

Estampació 
japonesa

ABRIL 2015
Serie “Verano”
Pablo Basagoiti

Fotografia

MAIG 2015
La caja de cerillas
David Airob

Documental

JULIOL 2015
Hermanos Oligor
Joan López

Documental

AGOST 2015
Desubicación
Alejo Sabugo i 
María Suárez

Fotografia

DESEMBRE 2015
Carlets

Ceràmica

NOVEMBRE 2015
“Around Cape Horn”
Sergi Medir

Documental

NOVEMBRE 2015
“Mira como pinta, 
imagina como dibuja”
Javier Luján

Dibuixos

OCTUBRE 2015
Art en obres
Javier Garcés, Sebi Subirós, Beat 
Keller, Mariana Fresneda, Agustí 
Olivares i Guillermo Basagoiti

Exposició col·lectiva

OCTUBRE 2015
Namaskar
Namaskar

Cants vèdics 
musicats
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FEBRER 2016
Cables, cargols i 
algoritmes
Luthiers Drapaires

Escultures 
sonores

MAIG 2016
Cables, cargols i  
algoritmes
Luthiers Drapaires

Visita escolars

MARÇ 2016
La belleza de la 
imperfección
Victor Martín

Ceràmica

ABRIL 2016
Dia internacional de l’art
Luthiers Drapaires
Dudu Arnalot
La Carletta Hotdogs

Festivitat

JUNY 2016
De nada
Beat Keller

Escultura

JULIOL 2016
Le cirque de Calder

Curtmetratge

AGOST 2016
Sinaia. Más allá del 
océano
Joan Lopez Lloret

Documental

MAIG 2016
Soundtracks to 
silent films
Story told by sound

Jazz

JULIOL 2016
Ensueños y realidades
Marisa Escribano

Fotografia

JULIOL 2016
Figures per arts 
decoratives
Dani Blanco

Escultura

SETEMBRE 2016
Un ser inquietante emerge 
[de la nada] para subrayar el 
énfasis de la melancolía
pierre d. la

Collage digital

NOVEMBRE 2016
La dona canó
Companyia Guan-Lu

Titelles

OCTUBRE 2016
El novio de la mujer barbuda
Sebi Subirós

Instal·lació poètica

OCTUBRE 2016
El novio de la mujer barbuda
Sebi Subirós

Castanyada amb 
l’artista

OCTUBRE 2016
Strambotisme
Quim Hereu

Visita guiada
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JUNY 2014
A pesar de Newton
Guillermo Basagoiti i Agustí Olivares

Escultura i poesia visual

La Associació “EL NOU GRAN-
ER” obre les seves portes 
amb la inauguración de ESPAI 
TÒNIC en la mostra de la ex-
posició artística “A pesar de 
Newton”

(…) “A pesar de Newton” es 
una exposición donde Guiller-
mo Basagoiti nos presenta sus 
últimas creaciones escultóricas 
y Agustí Olivares los traba-
jos de poesía visual que estas 
obras le suscitan.
Este diálogo y simbiosis entre 
ambos se enmarca dentro del 
proyecto “La veu de les meves 
mans”, donde Agustí, poeta, 
habla con las esculturas del ar-
tista asturiano y nos ofrece una 
serie de poemas visuales que 
acarician la pared hasta herirla. 
Una lluvia efímera de metáforas 
que envuelve la mirada y el eco 

de las obras de Basagoiti.
y en el HORNO, presentación 
de las series “Y Punto”
Donde ambos artistas vuelven 
a dialogar en un formato más 
intimo, esta vez basándose en 
la historia evolutiva del hombre, 
sobre formas sencillas y orgáni-
cas que a través del tiempo van 
hilando su propia narración. A 
través de las serie de repeti-
ciones, del azar, de la individu-
alidad del sujeto y de su com-
portamiento dentro de la masa, 
se encontrará un fino equilibrio 
en donde sobrevivir.

Esta muestra se presenta en 
formato “One By One” bus-
cando una experiencia intima 
donde la obra de arte cree un 
dialogo directo con el especta-
dor, sin interferencias ni influ-
encias, de la emoción directa 

entre el arte y tu. La sorpresa 
de una emoción no compartida 
y de la necesidad de encontrar 
espacios para uno mismo don-
de esta emoción no esté suges-
tionada por la presencia de los 
otros (…)

Inauguració amb la mostra de l’obra del escultor 
Guillermo Basagoiti i el poeta Agustí Olivares.
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Aquest passat dissabte 28 va 
tenir lloc la inauguració del 
Centre d’Art i Creació ESPAI 
TÒNIC amb un gran èxit de con-
vocatòria!

Hi va assistir un numerós públic 
que va ser testimoni de la prim-
era exposició del centre, obert a 
càrrec de la Associació Cultur-
al El Nou Graner: “A PESAR DE 
NEWTON”, un compendi d’obres 
de l’escultor Guillermo Basagoiti 
Brown i del poeta Agustí Olivares.

Aquest mateix dia es varen poder 
visitar la resta de sales del centre: 
el taller de Guillermo Basagoiti 
que formava part integrant de la 
exposició amb multitud d’obres 
“work in progress” aixì com 
una frondosa taula plena de les 
seves curioses llibretes i apunts 
artìstics anomenats “sueños di-
urnos” i paral.lelament també es 
podia visitar l’estudi de disseny 
i publicitat de Tònic que ocupa 
la sala posterior amb les seves 
àmplies taules i l’ambient molt 
diafen. Tònic també exposava 
una mostra de les seves darreres 
feines que es podien visualitzar 

en un Mac dels antics col.locat a 
sobre d’una blanca peana en mig 
d’una de les sales i que donava a 
l’espai un divertit aire vintage.

Al jardí hi havia una estesa de 
cadires on pendre la fresca i 
comentar els detalls de l’event 
mentre els camps de derrera la 
fàbrica-estudi tenyien l’ambient 
d’un bonic color rojenc.
L’acte es va inaugurar oficialment 
amb una presentació de una de 
les responsbles del local Olga 
Solà, qui va donar peu a que els 
mateixos artistes de l’exposició 
“A Pesar de Newton” expliques-
sin la seva obra i el vincle que 
els ha portat a treballar a “duo”. 
També va explicar l’origen de 
la present associació cultural i 
el perquè de la voluntat de que 
aquest centre romangui obert 
i dongui la benvinguda a tots 
aquells qui vulguin participar-
hi amb noves propostes. Nous 
temps, noves maneres de funcio-
nar.

Es va convidar als assistents a 
una copa de cava que van passe-
jar en un ambient distès per tot el 

local amb la música que va selec-
cionar en directe per la ocasió el 
DJ Monsieur Charles.

El pùblic va poder participar del 
“Fotomatón y Punto”, en el que 
es convidava a fer-se un “selfie” 
amb unes ulleres vermelles 
plenes de punts i després penjar-
ho directament a instagram amb 
l’anotació #espaitonic, lo qual 
es una manera de fer particip al 
pùblic en la exposició “Y punto” 
que encara podem trobar dins el 
forn de l’espai.

Tot plegat va resultar de lo més 
agradable i varem rebre les mil-
lors crítiques dels assistents.
L’exposició “A pesar de Newton” 
romandrà oberta al públic fins 
a finals de juliol per els qui no 
varen poder assistir el dissabte 
passat a la inauguració. Us con-
videm a que passeu pel centre 
i esperem que aquesta sigui el 
primer de molts events!

Gran èxit en la inauguració del Centre de Creació 
Artística “ESPAI TÒNIC”
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NOVEMBRE 2014
Les hores
D’atzar Trio

Jazz Mediterrani

Tenim el gust de presentar-vos el 
primer concert dins ESPAI TÒNIC 
amb D’ATZAR TRIO i el seu tre-
ball musical “LES HORES”

Aquest proper 23 de Novem-
bre 2014 a les 19:00h 
“Músics, que treballen amb rigor, 
saviesa i ofici perquè de la com-
plicitat i de la interpretació neixi 
la bellesa de la música. I vet aquí, 
que de tant en tant l’atzar fa de 
les seves, i, si estan preparats 
per a fer-ho, els músics toquen 
l’instrument i amb ell, el cel.”

D’ATZAR TRIO, consta de JORDI 
RALLO a la percusió, JOAQUIM 
OLLÉ FREIXAS amb flauta 
travessera i bansuri i XAVIER 
BALLESTEROS amb la guitarra!
Artistes amb hores i hores de 
música a l’esquena i al cor que 
s’uneixen per obrir-se i obrir-vos 
les portes de les més insospita-

des sorpreses sonores. Un trio 
excepcional que ve del jazz i de 
la música mediterrània amb tocs 
d’experimentació contemporània 
i sons orientals.

“En aquesta poètica tasca de 
descriure l’ànima de les hores 
, les composicions i la manera 
d’abordar-les transiten diferents 
estils i diferents maneres a la 
recerca d’una sonoritat versàtil 
i original. Així doncs a LES 
HORES s’expressa , en primera 
instància, la mediterraneitat que 
ens és pròpia, la filosofia de la 
música de jazz, la fascinació que 
sentim pel flamenco i per totes 
les músiques de l’altra banda 
de l’Atlàntic i suggerents colors 
orientals que propicien el recolli-
ment meditatiu”

“D’Atzar comença a caminar 
amb “Les Hores” com a sub-

stància d’aquestes primeres 
músiques.“Les Hores” és una 
obra composta per temes enl-
laçats entre sí amb el temps com 
a fil conductor.No són les hores 
del dia; tampoc les de la nit. Són 
hores del cor. Són estats d’ànim 
sotmesos a un matí gloriós, en el 
que un se sent néixer per enèsi-
ma vegada, a un núvol que enfos-
queix la vida una tarda d’hivern, 
a una eufòria sobtada per un no 
res, a una nit d’insomni en la que 
es desespera en silenci, a …
El temps, en definitiva… Sempre 
el temps. Des de sempre l’he 
volgut engabiar, posar-me’l a la 
butxaca potser per no sentir-me 
tan ínfim en la infinitud de tot lo 
possible.”

Més informació: www.datzar.net

Primer concert dins ESPAI TÒNIC: 
D’ATZAR TRIO – Jazz Mediterrani
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El passat diumenge 23 de no-
vembre va tenir lloc a l’Espai 
Tònic el primer concert organit-
zat dins del marc de les anom-
enades “Nits del càntir”. Va ser 
tot un èxit de convocatòria i hi 
van assistir aproximadament 
una seixantena de persones.

L’event va obrir les portes cap a 
les sis de la tarda i els asistents 
que anàven arribant es passe-
javen per l’espai visitant els tall-
ers de treball, sempre oberts al 
pùblic. Qui ho volia podia dema-
nar una consumició al bar mun-
tat expressament per l’ocasió 
sobre la taula de fustaria.

Al voltant de les set de la tarda 
tot era a punt per començar el 
concert i tothom es va asseure a 
l’auditori al voltant de l’escenari. 
L’Olga Solà com a portaveu 
representant dels organitza-
dors va fer una breu explicació 
de benvinguda i introducció 
dels músics. Ens va explicar 
la mecànica del pagament a la 
inversa, com a mètode per a 
l’estímul de la cultura, que pro-
posa la retribució de l’artista 

com un acte individual del 
públic, a posteriori en funció de 
la valoració que en fa.

A continuació es va donar pas a 
l’actuació de D’atzar Trio amb el 
seu repertori del projecte “Les 
hores”. Varen ser aproximada-
ment dues hores de bona músi-
ca amb una paradeta de mitja 
hora per prendre un refresc.
Desde Espai Tònic volem agarïr 
a tots els assistents la seva 
presència i sobretot a la profes-
sionalitat dels músics. Estem 
molt satisfets de com es va 
desenvolupar tot l’event. Ens 
agradaria que aquest fos el 
primer de moltes altres “Nits del 
càntir”. Us mantindrem infor-
mats.

Èxit de convocatòria per el concert de D’atzar Trio
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DESEMBRE 2014
Slow fusta
Roger Romagosa

Fusteria silvestre

Es tracta d’un taller pràctic on 
transformarem les branques dels 
arbres en elements funcionals i/o 
decoratius per la llar. Crearem el-
ements per seure, penjar, posar-
hi coses…
Pelarem, tallarem, farem forats, 
encaixarem, clavarem…
Treballar un material tan natural i 
senzill com la fusta resultarà molt 
gratificant, amb la satisfacció al 
final del dia de portar-nos cap a 
casa un bonic objecte fet amb 
les nostres mans.

Data: el proper dissabte 13 de 
desembre

Lloc: Espai Tònic

Horari: de 10:00h fins la 
13:30h. Dinar al ESPAI TÒNIC. De 
15:00h fins les 18:30h.

Places: un màxim de 8 alumnes

Requisits: el taller està adreçat 
a adults. No cal experiència 
prèvia.

Material: material i eines inclos-
es. Si algú disposa d’alguna eina 
tal com serra, serjant, martell, 
raspa o cinta mètrica, està bé 
que els porti per familiaritzar-se 
amb les pròpies eines.

Cost: 65e (material i dinar inclòs)

Inscripcions: Al telèfon 696 922 
657. A través de Facebook/Slow 
Fusta. A rogerporlavida@gmail.
com

Roger Romagosa viu a Sant Martí 
Vell. “M’agrada crear amb la fusta 
d’una manera poc ortodoxa, més 
silvestre i lliure perquè la natura 

és així. D’aquesta manera sem-
bla que la fusta segueixi encara 
viva i que al final la creació ens 
parli d’això, de la viva imperfec-
ció i naturalitat de l’arbre i de la 
persona que ha transformat allò 
en un objecte.

Intento utilitzar al màxim fusta 
d’arbres locals i desenvolupar les 
creacions des d’un àmbit local i 
sostenible. He treballat en el món 
de l’alimentació, del ioga i de 
la bioconstrucció.” Actualment 
creant amb fusta des del projecte 
SlowFusta.

Taller de fusteria silvestre
Aquest Nadal regala un objecte fet per tu! 
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Aquest dissabte, a ESPAI TÒNIC 
vam fer el taller de “fusteria 
silvestre” impartit per Roger 
Romagosa, que va venir des de 
Sant Martí vell amb el seu taller 
itinerant.

Primerament ens va explicar la 
diferència entre els treballs de 
fusteria tradicionals i els treballs 
que es poden fer amb el que ell 
anomena: “fusteria silvestre” 
és a dir, amb troncs i branques 
fresques provinents directament 
del bosc, o bé de rebuig de les 
podes de jardins i places.

Érem 8 participants, el màxim 
de persones que podiem ubi-
car, repartits en les dues grans 
taules de treball que Roger va 
portar expressament i que vam 
instal·lar en mig del taller de 
l’escultor Guillermo Basagoiti.

Després d’una petita introduc-
ció a la fusteria en general i de 
mostrar-nos la varietat d’eines 
que utilitzaríem, totes elles 
manuals i sense necessitat 
d’electricitat, (berbiquins, sar-
jants, gúbies, cinta mètrica, lla-

pis, serra de mà, maça, devasta-
dor, pelador…) ens vam posar a 
triar quin objecte d’entre els tres 
proposats per ell, volíem fer: una 
bonica sabonera, un salva man-
tell o un tamboret!!

Un cop triat l’objecte va ser el 
moment de començar a buscar 
les branques adequades per 
l’objecte, totes elles de fusta 
“verda” tallada a primera hora 
del matí per Roger. El que vam 
aprendre es que per a pelar 
l’escorça, si es verda, surt com 
mantega! amb una enorme fa-
cilitat.

Després, explicació per petits 
grups de les mides i proporcions 
i a treballar…!
El que ens va encantar de la 
feina proposada es que totes les 
peces van ensamblades i que si 
la feina està ben feta no fa falta 
no cola ni claus! tot encaixa…! 
evidentment en els nostres ob-
jectes i vam posar algun clauet i 
algún xorret de cola de fuster..

Mentre treballavem, amb gran 
sorpresa vam veure que el cen-

tre de les branques de plataner 
tenen forma d’estrella.. ohhhhh 
que bonic!!!

Al mig dia, l’Oriol ens havia pre-
parat un “cocidito” de cigrons, 
col i carbassa i la Donata un 
cus cus, mmmmmm! a reposar 
forces que bé ens ho mereixiem, 
va ser un matí molt llarg! ha-
vent dinat recta final ja per 
acabar l’objecte. Quin disfrutar, 
l’endemà feia fotos al tamboret 
sense parar…

Roger, l’any que ve volem la se-
gona part de Fusteria Silvestre  
. Gràcies per la teva paciencia 
i gràcies a tots els vau venir a 
ESPAI TÒNIC

Ens ho varem passar pipa al taller de SLOW FUSTA!!
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ABRIL 2015
Serie “Verano”
Pablo Basagoiti

Fotografia

Aquest dissabte 4 d’abril obrim 
programació de la sala ESPAI 
TÒNIC amb la primera exposició 
de la temporada que romandrà 
oberta al públic durant tot el mes 
d’abril (del 4 al 26 de abril)
L’autor, Pablo Basagoiti, ens por-
ta les sèries “Verano”, de 21 foto-
grafies impreses amb tintes pig-
mentades sobre paper de cotó 
(Canson Rag Photographique 
310, per als molt entesos  ) que 
atorga a les fotografies una gran-
ulada textura molt especial, i la 
sèrie de 13 fotografies de “Tejas” 
impresa sobre paper mate mil 
punts. Ambdues sèries inèdites i 
en blanc i negre.

“Verano, hay cosas que el dinero 
no puede comprar…”, és fruit 
d’una observació quotidiana dels 
detalls que envolten a l’autor en 
un estiu com un altre… o potser 
no és un estiu com un altre, sinó 

un de molt particular, on Pablo 
veu i observa la vida des d’un 
punt de canvi, i on ens explica 
es replanteja les seves prioritats 
vitals, ressaltant la fotografia 
com una d’elles. Una fotografia 
plena de cares familiars, de ges-
tos intuïts i de moments robats a 
l’espontani.

Pleno verano.
Una hilera de coches avanza por 
una carretera secundaria,
circulando entre campos de gira-
soles que ven a través de sus
ventanillas.
Uno se detiene. Decide verlos 
más de cerca.
Sus ocupantes se bajan del 
coche y se acercan a ellos.
Quieren conocerlos, palpar ese 
color amarillo tan característico,
ver de donde salen la pipas… así 
que caminan entre ellos hasta
que Paula, la más pequeña, 

decide que uno de ellos es su 
girasol,
pues “tiene mi misma altura”.
Orgullosa, se deja fotografiar 
junto a él.
La majoria de les seves fotogra-
fies, a més de tot el contingut 
que la pròpia imatge ja ens 
aporta, van acompanyades de 
textos, petites històries i relats 
que envolten la imatge i que aca-
ben de donar-nos l’ambient d’on 
aquestes han sorgit i l’esperit 
de l’ull que les ha observat. A 
vegades fins i tot ja el nom de la 
fotografia és un petit haiku en si.
Explicar-vos que Pablo, nascut 
l’any 1973, es defineix com a au-
tor autodidacta, tot i que per en-
torn familiar està en contacte des 
de molt aviat amb totes les disci-
plines de l’art, és en la fotografia 
on troba el seu propi llenguatge.
Les seves fotografies han estat 
publicades en premsa, revistes, 

ABRIL: EXPOSICIÓ de FOTOGRAFIA de 
PABLO BASAGOITI BROWN
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editorial, i utilitzades en pub-
licitat. També ha autoeditat els 
foto-llibres Santander 14 15, 100 
segundos con Casilda i 802 i por-
ta el bloc de la seva web www.
basagoitiyyo.com  que en el seu 
primer any ja va rebre 8.000 vis-
ites.
També destaca els seus pro-
jectes audiovisuals (documental, 
curtmetratge, videocreació, vide-
oclip, publicitat …) havent rebut 
diversos premis Creasturias de 
l’Associació d’Agències de Pub-
licat del Principat d’Astúries. I la 
seva participació en els tallers 
Proyecto personal i Fotografía 
de gran formato amb Gerardo 
Custance (2012), en el XII Semi-
nari de fotografia i periodisme 
d’Albarrasí, dirigit per Gervasio 
Sánchez (2012) i en Cartografía 
personal, amb Matías Costa 
(2014).

Sabut això, és doncs que podem 
visllumbrar en aquell “Verano” 2012 
que tenim exposat, un important 
punt d’inflexió en la seva carrera 
fotogràfica, on es pot observar i 
imaginar l’artista que mira i reflex-
iona sobre les petites sorpreses 
que la vida ens mostra quotidiana-
ment, com si estigués somiejant, 
veien passar les hores i apreciant 
l’entorn familiar que el rodeja.

Llega el verano que rompe ruti-
nas.
Abres los ojos a lo conocido y 
entras en un mundo que te es 
propio.
Mirás, ves, oyes, sientes…
mientras recorres el camino,
que por próximo, en ocasiones 
no fuiste a vislumbrar.
Llega el verano y por él avanzas.
Miras, ves, oyes, sientes…
el camino en el que por fin te 
quedas.

 
Pablo ens explica que aquestes 
dues sèries fotogràfiques 
són el reflex del seu projecte 
d’investigació i experimentació i 
al mateix temps que cerca llums 
i ombres i instants imborrables, 
investiga amb diverses càmeres 
fotogràfiques utilitzant des de 
variades digitals, la clàssica 
pel·lícula en blanc i negre de 
35 mm, una càmera subaquàtica 
i fins hi tot, una diapositiva digi-
talitzada a color, sent aquesta úl-
tima l’única nota de color d’entre 
totes les altres, copsant per tant 
una especial atenció en ella…

La serie “Tejas” es el resul-
tat fotogràfic d’un seguit 
d’instal·lacions “land art” que el 
mateix artista ha fet en diversos 

punts de les terres asturianes al 
llarg dels anys 2012-2015 i que 
queda artística i perfectament 
reflectit en aquestes 9 fotografies 
de la serie que s’exposaran en el 
cor d’ESPAI TÒNIC, el forn, que 
per les seves característiques 
acompanya la sèrie fotogràfica 
d’una manera molt envolvent, 
creant-hi una atmosfera molt 
especial…
Per a entendre-ho que millor que 
un text del mateix autor:

-¿Qué haces?, parece una son-
risa. Pregunta un hombre con 
curiosidad pero pocas ganas de 
colaborar, pues alega una buena 
resaca después de una noche 
de juerga y alcohol, lo que no le 
impide quedarse por los alrede-
dores curioseando, como otros 
tantos.

-¿I esto qué es? ?una parrillada?, 
pregunta otro, a lo que respondo 
que es un nuevo artilugio para 
pescar. Cuando sube la marea 
los peces quedan atrapados aquí 
y al bajar, puedo venir a recoger-
los. Al rato, el hombre, incrédulo, 
vuelve a ver como va el progreso 
de la “parrillada”, y de paso 
vuelve a preguntar. Algo no le 
cuadra de la anterior respuesta.
– Los más pequeños también se 
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intrigan, y preguntan… Una bar-
rera para evitar que suba tanto 
la marea y librarnos de inunda-
ciones como la de los últimos 
inviernos, les digo. Poco conven-
cidos, siguen jugueteando a que 
no les pille la ola.

– Dos jóvenes voluntariosos ba-
jan con un pequeño cargamento 
dispuestos a ayudar, ¿o más bien 
a curiosear?.¿Qué hacemos? 
pregunta uno de ellos. ¡Lo que 
queráis!, respondo, dejándoles 
algo descolocados. Finalmente 
uno dice: un reloj, ¿qué hora es? 
y montan las agujas en las cuatro 
menos cuarto, con segundero 
incluido.

¡Oye!, al terminar hay que rec-
oger todo esto, ¿nos echáis una 
mano?, les digo. Y desaparecen 
por donde vinieron.

– Una mujer que viste ropas de-
portivas y dirige los estiramientos 
de un niño, pregunta: ¿esto qué 
es, algún tipo de entrenamiento?, 
a lo que respondo que no, pero 
podría serlo ¿no?. Le ofrezco 
probarlo, rehusa.

– Otras personas, intrigadas por 
lo que allí pasa, se acercan a 
saber si son ingenios para ca-
nalizar el agua, si las ha traído 
el mar, si las hemos bajado para 
lavar o incluso si son para algún 
tipo de rito.

Desde luego la gente tiene una 
imaginación… son unas tejas.

Pablo Basagoiti Brown
Marzo 2015

Recordar-vos que la inauguració 
serà aquest dissabte 4 d’abril 
a les 19h i us hi esperem a tots 
amb moltes ganes ja que contem 
amb la presència del propi autor 
aixì com de la seva famìlia tantes 
vegades reflectida en les sèries 
fotogràfiques.

Benvingut a ESPAI TÒNIC, Pa-
blo & Co i amb moltes ganes de 
veure l’obra penjada!
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MAIG 2015
Retrospectiva
Joan Guerrero

Fotografia

… I aquest mes de MAIG, del di-
vendres 8 al diumenge 30, tenim 
entre nosaltres a Joan Guerrero!
Qui és JOAN GUERRERO…? 
Doncs us he d’explicar que no-
saltres el vam conèixer “casual-
ment” arran d’un documental que 
l’home-poeta Agustí Olivares ens 
va dur a ESPAI TÒNIC, i encara 
seguim meravellats. Meravellats 
de la seva sensibilitat extrema 
per la bellesa en el quotidià, de la 
seva mestria en temes de fo-
tografia i per la naturalitat i hu-
militat en el tracte amb nosaltres. 
Trobades amb autors/artistes 
d’aquesta qualitat humana és 
el que don ple sentit a fer el que 
fem.

Joan Guerrero és un fotoperi-
odista amb una extraordinària 
trajectòria que uneix creació amb 
responsabilitat social, amor al 
carrer i ètica periodística, foto-

grafia i referents cinematogrà-
fics, poètica i narració quotidi-
ana.

Va néixer a Tarifa el 1940. La 
seva vida és la d’un treballador 
emigrat a Barcelona que des 
de petit va haver de lluitar per 
guanyar-se la vida, primer com a 
peó i després com a obrer d’una 
fundició. Des de fa molts anys viu 
a Santa Coloma de Gramenet. Un 
obrer i un autodidacte amb una 
mirada privilegiada al dia a dia de 
les classes socials menys afavo-
rides, a la lluita de la gent per la 
vida i també a l’alegria senzilla de 
la gent de les comunitats i dels 
barris.

Guerrero és un veterà de la fo-
tografia de premsa que ha tre-
ballat per a El País, El Periódico 
de Catalunya, El Observador i 
Grama, entre altres. Ha realitzat 

més de 40 exposicions i és també 
un fotògraf reconegut en l’àmbit 
de les arts visuals. Així mateix ha 
col.laborat en un munt de llibres 
amb poetes de renom.
Destaquem la seva estreta 
relació amb David Airob (premi 
World Press Photo) que els ha 
portat a realitzar el documen-
tal biogràfic “La Caja de Ceril-
las”* una veritable confessió vital 
de l’artista que reflexiona sobre 
la seva vida i la seva trajectòria 
fotogràfica.

“Hace muchos años, más de mil, 
en mi Tarifa natal,
un niño quiso fotografiar el viento 
con una caja de cerillas…”
Amb aquestes paraules, Joan 
Guerrero obre “La Caja de Ceril-
las”…

El documental es projectarà ex-
cepcionalment, ja que es tracta 

MAIG: EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA de 
JOAN GUERRERO
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d’una obra inèdita, el dia 16 de 
maig a ESPAI TÒNIC, posterior 
a l’inauguració de l’exposició 
de Joan Guerrero. Veure el 
documental és una eina gaire-
bé indispensable per entendre 
l’obra fotogràfica de Joan. Tenir 
l’oportunitat de mirar l’entorn a 
través dels seus ulls és una ex-
periència que, us diem de veres, 
val molt la pena.

També el divendres 22 de maig 
al Teatre El Mundial és farà un 
passi debat amb la presència de 
Joan Guerrero i David Airob per 
als nois i noies de l’Institut de La 
Bisbal d’Empordà INS i per això 
mateix volem agrair a Pitu (Josep 
Pérez) cap d’estudis de l’institut 
per haver-ho coordinat amb 
l’Ajuntament.

Estem il·lusionats a
mb aquest projecte que ens 
dóna l’oportunitat de tenir entre 
nosaltres un poeta, un trebal-
lador i un creador extraordinari i 
també de poder oferir a La Bisbal 
d’Empordà aquesta proposta 
que no us deixarà indiferent i 
de la qual en podran gaudir tots 
públics.

Estaran exposades a ESPAI 
TÒNIC durant tot el mes de maig, 
32 obres fotogràfiques de Joan 
Guerrero, sobre immigració, so-
bre la perifèria de les grans ciu-
tats i alguna pinzellada d’Amèrica 
llatina, en definitiva sobre la 
poètica de la vida senzilla.

© Tònic | Art i Comunicació
Des d’aquí també volem agrair a 
Clara de Nau Côclea per l’ajuda 
en la redacció de textos in-
trínsecs a l’exposició, així com la 
seva generositat en passar-nos 
els contactes directes per a fer-
ne la difusió necessària per a la 
premsa. Això si és un bon treball 
d’equip!
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MAIG 2015
La caja de cerillas
David Airob

Documental

Aquest dissabte 16 a les 20h 
tenim el plaer de poder-vos pre-
sentar el documental realitzat per 
David Airob sobre Joan Guerrero 
coincidint amb la mostra de les 
fotografies d’aquest a l’ESPAI 
TÒNIC.

“Hace muchos años, más de mil, 
en mi Tarifa natal, un niño quiso 
fotografiar el viento con una caja 
de cerillas…”

Amb aquestes paraules, Joan 
Guerrero obre “La Caja de Ceril-
las”. De dins brolla una conversa 
vital. El fotoperiodista ens parla 
de la seva manera de veure el 
món, l’existència, la professió, 

l’amistat, l’ètica periodística I 
els referents cinematogràfics. 
En aquest visatge a través del 
temps, els valors humans es 
fonen amb l’essència de la fo-
tografia. També hi ha cabuda 
a la poesia I a les històries que 
el fotògraf ha anat recopilant a 
través de les seves experiències 
vitals.

Entrada Lliure, i… crispetes per a 
qui vulgui!!

FITXA TÈCNICA:
Títol: “La Caja de Cerillas”
Gènere: Documental
Duració: 50 minuts
Blanc i Negre

Direcció, Càmara, Guió i Mun-
tatge: David Airob
Música Original: José Bautista
Ayud. de Montaje: Blanca Pàm-
pols
Edició de So: José Bautista
Postproducció B/N: André Froilan
Diseny Gràfic: Estudio Mariscal
Localizacions: Santa Coloma 
de Gramenet, Barcelona, El Prat 
de Llobregat y Soria.
Produit per: David Airob
Amb la col·laboració de: 

l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet, “Photographic Social 
Vision” i “Foto Técnica”.

DISSABTE 16 de MAIG a les 20h: PROJECCIÓ 
DEL DOCUMENTAL “LA CAJA DE CERILLAS”
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JUNY 2015
Nuades
Clara Sullà

Art tèxtil

I aquest mes de juny i juliol 
plantegem l’obra escultòrica de 
l’artista visual especialitzada en 
art tèxtil, Clara Sullà.

Podeu visitar-la des de dissabte 
13 de juny fins dissabte 25 de 
juliol, a ESPAI TÒNIC
Des de 2007 l’obra artística de 
la Clara evoluciona cap a l’art 
tèxtil tridimensional. Fet que 
dóna lloc a un nou camí cap a 
les Arts Escèniques. Actualment 
dissenya i confecciona vestuari 
escènic, utilleria i escenografia 
per La Fura Dels Baus i altres 
companyies de teatre. Els seus 
dissenys es caracteritzen per la 
seva plasticitat visual i singulari-
tat, així com per l’ús de materials 
i formes poc comuns en la indu-
mentària.

Per treballar el concepte de la 
seva obra el que fa és pendre ref-

erents externs, en la literatura de 
Pablo Neruda amb 20 poemas de 
amor y una canción desespera-
da, el teatre de Federico García 
Lorca amb La casa de Bernarda 
Alba, la mitologia… que li serveix-
en per a il·lustrar els temes que li 
interessen.

Utilitza imatges simbòliques i ab-
stractes i experimenta amb diver-
sos materials incloent el cos com 
element de treball. En l’època en 
què va viure a Egipte va dessar-
rollar un gran interès per treballar 
amb el concepte de feminitat i 
la sensació d’opressió i angoixa 
per no poder-se expressar lliure-
ment. És doncs arran d’aquesta 
experiència que comença la seva 
recerca que ara ens mostra a 
ESPAI TÒNIC.

En primer lloc i com a obra més 
recent, Clara ens porta a l’espai 

“La Nòvia del Vent” un person-
atge oníric basat en un quadre de 
1914 d’Oskar Kokoschka, pintor 
expressionista d’origen Austríac.

El vestit està inspirat en els 
volums i les formes dels núvols 
esculpits per l’aire i el vent. Està 
treballat amb una gamma de 
diferents tonalitats blanques, 
juntament amb teles de diverses 
textures, creant una sensació 
volàtil i gestual.

La sèrie “Nuades” que dona títol 
a tota l’exposició, és el punt de 
partida d’aquesta investigació, on 
mostra uns embolcalls de dona, 
sense caps ni braços, desdibuix-
ades però amb una forta presèn-
cia.

Una d’elles simbolitza una dona 
de classe alta, com més refinada 
però al mateix temps lligada i 

JUNY – JULIOL: EXPOSICIÓ D’ART TÈXTIL, 
CLARA SULLÀ
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envoltada de nusos de fil daurat, 
simbolitzant la seva situació con-
finada en una gàbia d’or. 

Aquest personatge femení viu la 
seva opressió d’una manera més 
subtil i fins i tot amb certa luxúria, 
contraposada a l’opressió de la 
dona envoltada amb els pops, 
un element elàstic que desperta 
una sensació més tosca sempre 
seguint en l’expressió de lligam.
L’estudi segueix investigant en 
altres peces, més estilitzades, 
creades a partir d’un interior de 
ferros recoberts per tubs plàstics 
d’infermeria, carregats de sim-
bologia i que mostren ja un pas 
d’alliberació, representat per la 
part superior de l’obra on es veu 
una part més orgànica, lliure i 
etèria.

“Dos Hermanas (Amelia y 
Magdalena)” està composta per 

dos peces que formen part de 
la mateixa obra. Adela la jova 
germana i filla rebel, és un dels 
personatges de l’obra de teatre 
La casa de Bernalda Alba que 
li dona peu a seguir investigant 
sobre els processos d’opressió i 
alliberament:
“no, no me acostumbraré, yo no 
quiero estar encerrada. 
¡No quiero que se me pongan las 
carnes como vosotras!”

Les dues gàbies recobertes de 
faixes, elements els dos que 
simbolitzen la presó, la tancada, 
l’opressió.
“Granada de Amargura” simbolit-
za una dona que sangra pels pits, 
se li està escapant la vida, la seva 
joventut. Diu Clara que en utilitzar 
Lorca un llenguatge ple de sim-
bologia plàstica, representar la 
sang brollant, ha estat un procés 
molt natural:

“Déjame que el pecho se me 
rompa como una granada de 
amargura”.

“in.soroll” és una vídeo-instal.
lació, una nova aproximació amb 
suport auditiu i visual per a re-
flectir al.legòricament el soroll 
intern de la sensació d’ofec i 
opressió.

I finalment aquest vídeo mun-
tatge, reservat per al cor de 
l’exposició, el forn, on és mostrat 
com una al·legoria de la lluita 
vital. Aquestes imatges ens ex-
pliquen un pas més que les altres 
obres, doncs podem observar ja 
el procés d’alliberació, de sortir 
de la closca. Ho acompanya per 
la presentació/instal.lació de 
les teles rígides i evocadores 
utilitzades en la gravació, que 
ens transporten en el procés i 
desperten tant la sensació de 
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rigidesa com de possibilitat de 
desembolcallament.

Si fem una lectura general del 
procés exposat, veiem una pro-
gressió de la més forta lligadura 
de la dona en “Nuades” fins a 
subtil alliberació de “La Nòvia del 
Vent”…

El seu treball ha estat exposat 
en diverses galeries d’Espanya, 
Àustria, França, Regne Unit, Lux-
emburg, Brasil, Egipte i Mèxic. 
Actualment viu i treballa a Barce-
lona on també ensenya art i tèc-
niques de creativitat a la Facultat 
de Formació de Professorat de la 
Universitat de Barcelona.
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JULIOL 2015
Hermanos Oligor
Joan López

Documental

Dissabte 25 Juliol a les 22:00h, 
coincidint amb la cloenda de 
l’exposició de NUADES de Clara 
Sullà tindrem al jardí de ESPAI 
TÒNIC el passi del preciós i 
tendre documental “Hermanos 
Oligor” del director de documen-
tals Joan López Lloret.
En finalitzar comparteix amb 
nosaltres un fresquet DAIQUIRI!! 
fresquito fresquito veranito…!!

“Hermanos Oligor” (2004) es un 
documental estrany i fascinant 
de 85 min, Premi del Públic del 
Festival de Màlaga 2005, Premi 
al Millor Documental i Premi del 
Públic en Docúpolis International 
Film Festival Barcelona 2005.

Jomi i Senen, dos estudiants de 
Belles Arts que per històries de la 
vida acaben reclosos a València, 
al taller-sòtano de l’artista faller 
Manolo Martín. Joan López Llo-

ret, després de conèixer el que 
allà s’estava teixint, va decidir 
que aquella història no podia qu-
edar sepultada. I aixì descoberts 
també per Marcel.li Antúnez el 
que van començar representant 
al soterrani casi amb caire au-
toterapèutic, es trasllada pos-
teriorment a festivals i sales de 
teatre d’arreu del món.

“Les tribulaciones de Virginia”, la 
peça escènica que els germans 
representaven és una història 
que apunta al cor dels especta-
dors. Amb tendresa, delicadesa 
i esquinçament, que explica una 
tragèdia amorosa que recorre 
a la infància, la innocència i la 
fragilitat, per conduir-nos a les 
intimitats de Virgínia i Valentí.

L’atmosfera, entre taller mecànic 
i circense, s’amaneix amb ar-
tefactes i politges en les quals 

integren joguines i autòmats 
reciclats.

Els Oligor esbudellen el funciona-
ment del cor com si d’un mecan-
isme es tractés. La càmera de 
Joan López Lloret reflecteix amb 
tendresa a aquests dos artesans, 
i esmicola el seu lent procés de 
creació. El tancament enfront de 
l’exterior i la primmirada elabo-
ració de tots els artefactes que 
reciclen per transformar-los en 
elements escènics.

Quan el muntatge es desenganxa 
del soterrani per sortir a la llum 
i presentar-se en els teatres, 
ho veiem gairebé tot, com si 
d’una càmera oculta es tractés. 
Amb un estil còmplice, el direc-
tor, es limita a seguir -gairebé 
perseguir- als Oligor. A estones, 
aquesta persecució resulta 
superficial. Es queda en el mer 

Documental “Hermanos Oligor” de 
Joan López Lloret
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acostament humà, i inesperada-
ment, es desvia cap a un mur 
metafòric. Lloret manté viva la 
incertesa de la història.

El documental es desglossa en 
diverses parts. La primera La 
finestra, és una descripció de 
les coses, del que fan i qui són. 
Després, Joan López i Amanda 
Baqué, coguionista, fan la inter-
pretació personal segons el que 
els van transmetent les vivències 
que filmen, a Les flors. Final-
ment, estableixen una comparati-
va amb el mur de Berlín a El mur 

on aquest món tancat de la RDA, 
i la seva pròpia història i queda 
reflectida.

Per a aquesta ocasió a ES-
PAI TÒNIC comptarem amb 
la presència del director Joan 
López i de la coguionista Aman-
da Baqué, els quals un cop final-
itzat el passi, ens explicaran i es 
deixaran preguntar.

Joan López ha treballat com 
a free-lance en diferents pro-
duccions audiovisuals, ha di-

rigit més de 10 documentals tant 
d’històries i persones de l’entorn 
proper, com històries ocor-
regudes a Alemanya, Holanda, El 
Salvador, Nicaragua, Irlanda del 
Nord o Mèxic.

Alguns, com “Hermanos Oli-
gor” (2004) que presentem ara a 
ESPAI TÒNIC, “Utopia 79 (2007), 
“Sinaia, més enllà de l’Oceà” 
(2011) o “La Cigonya Metàl·lica” 
(2012) han recorregut diferents 
festivals internacionals i han es-
tat estrenats en diverses sales de 
cinema a Espanya.
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JULIOL 2015
Gyotakus
Lourdes Rosés

Estampació japonesa

El gyotaku és una forma 
d’estampació molt estesa en 
alguns països asiàtics.

El terme significa gyo-tah’-
koo, “fregar” i “peix”, una 
paraula registrada a la prim-
era exposició celebrada a la 
Galeria Matsuya de Tòquio en 
1955.

Cada autor el seu segell, a 
ESPAI TÒNIC tindrem els de 
Lu-CA
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AGOST 2015
Desubicación
Alejo Sabugo i María Suárez

Fotografia

Per els mesos d’agost i setembre 
et proposem l’obra del fotògraf 
Alejo Sabugo i la biòloga María 
Suárez.

Inauguració el dissabte 1 Agost a 
les 20h amb passi del documen-
tal “Pelnsi. Historia de un orangu-
tán” (30min) i xerrada presentació 
per part dels artistes!

Es tracta d’un projecte anomenat 
“DESUBICACIÓN” que crea un 
joc visual amb les imatges im-
pactants de la desolació dels an-
tics boscos (tropicals) de Borneo 
destruïts per conrear palma (amb 
els rescats dels orangutans com 
a protagonistes) juntament amb 
una visió abstracta del que els ar-
tistes consideren la desubicació 
en la qual l’home està immers en 
l’actualitat.

(…)Todos tenemos un lugar en el 

mundo, aunque sea provisional. 
Momentos en los que sabemos 
cuáles son las direcciones cor-
rectas y cuáles las sendas perdi-
das. Pero vivimos en un mundo 
y en una época cambiante, con 
horizontes móviles y sin referen-
cias fijas. Estamos inmersos en 
una sociedad compleja que nos 
exige ser capaces de entender 
y saber situarnos en lugares 
ajenos, viviendo a una velocidad 
para la que no estamos conce-
bidos, en entornos en los que 
nuestra naturaleza humana es 
descartada.

En este contexto surgen los con-
flictos, las dudas, los miedos, la 
sensación de irrealidad.
Hemos creado espacios artifi-
ciales ajenos a nuestra propia 
naturaleza, en los que tenemos 
una aparente sensación de se-
guridad y confortabilidad. Para 

AGOST – SETEMBRE: FOTOGRAFIES i DOCUMENTAL de 
ALEJO SABUGO i MARÍA SUÁREZ



pag. 41

conseguirlos hemos negado 
nuestra realidad como animales, 
destruyendo espacios naturales 
que creemos no necesitar. Pero 
la deforestación de grandes 
masas de selva nos acerca a la 
destrucción. Para nosotros, a 
medio plazo. Para las especies 
que habitan estas zonas la desa-
parición es inminente. Especies 
como el orangután están viendo 

desaparecer su modo de vida de 
un día para otro. Se despiertan y 
lo que era su hogar ha desapare-
cido. Deambulan desorientados 
por espacios destruidos y sin 
referencias por la ausencia de 
árboles.

Su desubicación física es nuestra 
desubicación emocional. (…)

Al llarg d’aquests dos mesos 
també programarem la projecció 
del documental i diferents curts 
que complementen la mostra de 
fotografies de gran format que 
exposarem a Espai Tònic.
Podem trobar més informació 
sobre l’actual problemàtica de 
l’oli de palma a la seva web: 
www.aceitedepalma.org
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OCTUBRE 2015
Namaskar
Namaskar

Cants vèdics musicats

Aprofitant que el grup NAM-
ASKAR de cant Vèdic musicat, 
haurà estat aquest mateix matí 
del 17 d’octubre inaugurant la 
jornada del VI Parlament Català 
de les Religions a Girona, els hem 
convidat per la tarda a ESPAI 
TÒNIC.
Així doncs el dissabte 17 Oc-
tubre 2015, a les 20h tindrem 
l’oportunitat d’assistir a un 
concert de mantres en sànscrit 
segons la tradició Vèdica.

El grup va ser creat a finals de 
2011 arran de la presentació del 
llibre “Iniciació als Veda”, de Rai-
mon Panikkar, a la sala Tagore de 
Casa Àsia a Barcelona davant de 
més de 200 persones. Laia Vil-
legas, traductora del llibre i reco-
neguda sanscritista va elogiar 
la pronunciació, ressaltant que 
aquesta és part fonamental dels 
cants.

Què són els Veda?
Els Veda són el conjunt de textos 
sagrats dels indoaris. Vedic és 
també el que actualment consid-
erem com a sànscrit arcaic. Hi 
han estudis que daten la com-
posició d’aquests himnes a 2500 
a.C i d’altres a 1500 a.C, aquest 
període però, ja ens ajuda a 
situar-nos en un temps d’abans 
de l’escriptura.

Veda prové de l’arrel √ vid , que 
significa “coneixement”. El cant 
Vèdic és per tant resultat de la 
necessitat de transmetre aquest 
coneixement de manera oral. 
La recitació d’aquests himnes 
adquireix un caràcter musical ja 
que la pròpia llengua Vèdica es 
caracteritza per constar d’accent 
cromàtic indicat fins i tot gràfi-
cament en els textos posteriors 
fixats per escrit.

17 OCTUBRE CONCERT DE NAMASKAR | CANT VÈDIC MUSICAT
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Recitar aquest coneixement de 
manera cantada era l’eina que fa-
cilitava als estudiosos, el memo-
ritzar les escriptures de manera 
fidedigna. Es cantava i es segueix 
cantant fins als nostres dies utilit-
zant tres tons o accents bàsics: 
udātta “alt o agut” anudātta “baix 
o greu”svarita “circumflex o 
mitjà” que permeten la seva re-
citació de manera fluida i circular.

La tradició vèdica considera que 
aquests textos son śruti “escol-
tats”, es a dir no composats per 
la ment ni per esforç humà i que 
originàriament van ser rebuts 
per els “savis clarividents” que 
en estat de meditació, van poder 
escoltar aquest coneixement.
Vyāsa, aquell qui que va compilar 
el Mahābhārata, on es troba in-
closa la bhagavad-gītā, va dividir 
el Yajurveda, el Veda original en 
4 parts per a facilitar-ne el seu 
entendiment, quedant-ne:

Rgveda: himnes a ser cantats per 
els sacerdots oferents

Sāmaveda: cants per els actes de 
sacrifici

Yajurveda: fórmules sacrificials

Atharvaveda: himnes per al ritual 
domèstic

Tot i que originàriament aquest 
coneixement era una recitació 
màntrica que es cantava a capel-
la, Namaskar ens els presenta 
amb un suau acompanyament 
instrumental.

Composat per Alicia Corral, pro-
fessora de cant Vèdic tradicional, 
a la veu, per Manish Shrestha, 
músic i compositor, amb el sarod 
i Olga Solà, artista sonora i cen-
trada en l’estudi del sànscrit, amb 
la tàmpura i el śruti box.
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OCTUBRE 2015
Art en obres
Javier Garcés, Sebi Subirós, Beat Keller, Mariana Fresneda, Agustí Olivares i Guillermo Basagoiti

Exposició col·lectiva: escultura, art conceptual, dibuix, 
pintura, poesia…

Com ja sabeu els que ens heu 
seguit al llarg d’aquest primer 
any d’existència, a ESPAI TÒNIC 
ens mou la difusió de l’Art i la 
Cultura, així com facilitar el vincle 
entre l’artista i el públic.

Per tant per aquesta tardor hem 
preparat una mostra molt espe-
cial:
6 artistes presentaran una pinzel-
lada dels temes que en el mo-
ment present els estan movent a 
crear.

L’exposició Art en obres és una 
finestra cap a l’actualitat de 
l’artista, una fugaç visió d’aquell 
entorn que el reflecteix i li’n 
facilita la inspiració. Una mirada 
oberta, fresca i realista al sub-
jecte i els seus contaminants 
presents. Perquè creiem que el 
treball dels artistes del present 

són fonaments per a la cultura 
del futur.

Cada artista presenta una mostra 
objectual del què es porta entre 
mans, pot ser una peça acabada 
o pot ser una peça en estudi, pur 
present, arribant en alguns casos 
a poder ser canviant. L’artista ha 
acabat la seva peça i ve a ESPAI 
TÒNIC per a buscar aquell “work 
in progress” que ens ha dipositat 
i a canvi ens deixa la seva més 
recent obra.
  
Amb aquesta proposta tan viva 
es pretén acostar a l’espectador 
a tantes preguntes que sorgeixen 
quan veiem una obra final. Què 
mou a l’artista a crear? Com 
respira? Com viu la seva peça? 
Quins són els seus processos? I 
els materials dels quals es rode-
ja? Quines eines utilitza? En quin 

entorn crea i s’inspira?

Aquestes preguntes que de 
vegades ens ronden pel cap en 
veure una obra final, poden ser 
abordades amb l’oferiment fo-
togràfic plantejat cap al taller de 
l’artista. Així, ens hem acostat 
als seus tallers, i hem intentat 
captar una essència, un ritme, un 
ambient, o si més no representar, 
mitjançant una selecció fotogrà-
fica, les textures, llums i materi-
als del qual s’envolta. Sabem 
que l’entorn reflecteix un estat 
i aquest és de vital importància 
per a la inspiració i el desenvo-
lupament de l’obra. Poder copsar 
aquest ambient que pensem és 
molt enriquidor per al públic, per 
ajudar-nos a entendre d’on ha 
sorgit la peça i per quins camins i 
alberenys ha passat.

OCTUBRE - DESEMBRE: EXPOSICIÓ COL·LECTIVA.
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JAVIER GARCÉS. Saragossa 
(1959). Actualment viu a La Bisbal 
d’Empordà.

En la soledat del seu taller, una 
antiga fusteria abandonada de la 
Bisbal d’Empordà, Javier Garcés 
esculpeix cossos i coses que 
escodrinya obsessivament com 
a manifestacions de la natu-
ralesa amb l’anhel de capturar-
ne l’essència del seu misteriós 
poder. L’estil hiperrealista de les 
seves obres és una cortina de 
fum, sense desmerèixer el seu 
virtuosisme tècnic: a Garcés no li 
interessen per res les aparences 
dels cossos i de les coses sinó 
allò més enigmàtic que oculten 
l’interior de les seves formes. 
Com Brancusi, que no era un 
ocell el que volia esculpir sinó el 
seu vol.

Garcés agafa de models la gent 
del seu entorn més pròxim i els 
objectes i les eines que té més a 
prop al seu estudi, el seu espai 
de pensament i de treball. Els 
seus models són els cossos i les 
coses que necessita i que estima 
i que, per tant, desitja conèixer 
millor per relacionar-s’hi millor.

Ell mateix és sovint el cos i la 
cosa que examina en les seves 

escultures. S’autoretrata amb 
un gest de molta honestedat i 
sinceritat, insòlita en un món de 
tanta saviesa grandiloqüent i de 
tanta buidor intel·lectual, ja que 
en lloc d’enaltir el seu ego artístic 
prefereix mostrar el seu patiment, 
els seus dubtes i inseguretats.

Garcés entén l’art com un ofici 
molt seriós, terriblement com-
plex, i com una conquesta de 
coneixements que es trenen amb 
més fracassos que èxits. (text de 
Maria Palau – El Punt Avui)

SEBI SUBIRÓS. Figueres (1961). 
Actualment viu a Girona.

S’inicia com a gravador el 
1986. Fins l’any 1995 forma 
part del taller Edicions Tristan 
Barbarà on s’especialitza en 
l’assessorament tècnic d’artistes. 
Durant aquest període completa 
la seva formació, entre d’altres, 
amb l’estampador Ole Larsen, 
el gravador Joan Barbarà i 
l’especialista en tècniques elec-
trogràfiques Jesús Pastor.

El 1995 Eusebi Subirós funda 
el taller de gravat Lupus, taller 
calcogràfic. En aquest espai 
els artistes troben les eines i 

l’assessorament tècnic neces-
sari per a crear i desenvolupar els 
seus projectes amb llibertat i ac-
onseguir així la màxima qualitat 
en la seva obra gràfica original.

Com a professor de gravat, Euse-
bi Subirós ha impartit, de manera 
regular, diferents cursos, en el 
propi taller i en diversos centres 
públics i privats.
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Al llarg d’aquests 20 anys, ha 
desenvolupat la seva pròpia 
trajectòria artística de creació i 
investigació portant-lo a treballar 
amb artistes nacionals i inter-
nacionals com: Tàpies, Miquel 
Barceló, Werner Berges, Cuixart, 
Víctor Mira, Niebla, Antoni Pitxot, 
Jaume Plensa, José Pedro Croft, 
Emil Schumacher, Riera i Aragó, 
Oteiza, Moises Villelia…

BEAT KELLER. Suïssa (1953). 
Actualment viu a La Bisbal 
d’Empordà.

Ha estat director creatiu en 
diverses agències de publicitat 
tenint com a clients a IBM, Swis-
sair i La Caixa, entre Suïssa, 
Alemanya i Espanya. Estudià en 
la “Kunstgewerbeschule Biel” 
de Suïssa y posteriorment en la 
“School of Visual Arts” de Nova 
York. En l’actualitat resideix a la 
Bisbal d’Empordà

Al llarg de la seva trajectòria 
es dedica a través de diverses 
disciplines, a l’art surrealista 
i a la poesia visual. Per mitjà 
d’escultures, objectes aïllats, col-
lage i dibuixos presenta un món 
oníric difícil de no ser contemplat 
amb admiració. Les seves obres 

respiren estructures extrem-
adament compensades, volums 
punyents i dimensions propor-
cionades a petits ginys amagats 
entre ferralles i peces singulars. 
Contemplar-les provoca en 
l’espectador la sensació que hi 
ha un món, l’existència del qual 
fins ara ens havia passat per alt 
per alt. Beat ens en relata la seva 
l’evidència d’una manera molt 
elegant.

Des de l’any 2011 comparteix 
estudi amb l’artista Mariana 
Fresneda, amb qui ha desenvo-
lupat una relació lúdica i plena de 
complicitat, arribant a generar-
se una mútua inspiració que ha 
acabat materialitzant-se en la 
creació d’obres en conjunt. Hem 
de ressaltar que Mariana ha 
tingut un paper clau i decisiu en 
la conservació de la seva obra, 
que per atzars de la vida va estar 
a punt de desfer-se peça a peça, 
imaginem que amb la mateixa 
singularitat amb la qual és ser 
creada.

Beat Keller, ha realitzat diverses 
exposicions tant col·lectives 
com singulars, contant-se entre 
d’altres la Galeria Rene Metras 
de Barcelona.

MARIANA FRESNEDA Barcelona 
(1955). Actualment viu a La Bisbal 
d’Empordà.

Mariana, sota el nom artístic de 
Ranita K és la nostra sorpresa 
i l’humor sagaç personificat. 
Aquella qui expressa sense 
embuts, escenes que provoquen 
un gran somriure, un esglai, una 
revelació de l’inconscient que 
ens habita i que ens enfoca la 
realitat des d’una òptica, com ella 
mateixa expressa, de “diverti-
mento”.

Estudià a l’Escola d’Arts i Oficis 
de Barcelona i investigà i provà 
de manera intermitent diferents 
tècniques artístiques, però no 
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serà fins a l’any 2010 que en co-
nèixer a Beat Keller, i guiada per 
un impuls aparentment de recon-
strucció comença a restaurar-li 
part de la seva obra emmagatze-
mada i guardada en caixes, a la 
finca d’uns amics a La Garrotxa. 
Arran d’aquesta activitat de 
detallosa restauració, i motivada 
per al que se li comença a des-
vetllar, s’atreveix a explorar el seu 
propi món i potencial amb tot el 
seguit d’objectes, parts i materi-
als que li cauen a les mans.

Mariana porta una bomba de 
rellotgeria en el seu interior. Les 
seves peces tenen una força, 
una maduresa, i una complitud, 
que tira d’esquenes. L’interès en 
l’art surrealista i la poesia visual 
s’expressen de manera magistral 
en les escenes que ens presenta. 
Aquest enfoc l’acosta al seu 
homòleg, l’artista Beat Keller, al 
costat del qual realitzen obres a 
quatre mans, com si d’una simfo-
nia exquisidament composta es 
tractés.

AGUSTÍ OLIVARES. Granollers 
(1974) Actualment viu a Barcelo-
na i passa estius i caps de set-
mana a Palau Sator.

Agustí Olivares viu la poesia com 
un retrobament cíclic i infinit amb 
l’abisme. Dialoga amb el paisatge 
quotidià, amarat de foteses, i 
despulla la mirada de qui només 
mira perquè veu. En els seus 
poemes visuals juga amb la com-
plexitat senzilla del llenguatge 
i inventa nous paisatges i nous 
buits per acollir el punt de fuga 
de l’inici permanent.

Els estius de la seva infantesa 
els passa en un poble de Jaén. 
Irremeiablement, el vent sedós-
del capvespre, l’olor de rostoll i el 

paisatge clapat d’oliveres el mar-
caran per sempre més. Lorca, 
Benedetti, Giorondo i Brossa són 
els seus referents.

Poeta obstinat, ha guanyat una 
trentena de premis literaris arreu 
del país. L’any 2015 publica el seu 
primer llibre, Pulsió 303.

GUILLERMO BASAGOITI. Madrid 
(1972). Actualment viu a Palau 
Sator.

El seu interès es basa en materi-
als ja existents i moltes vegades 
de rebuig. Aquells materials 
que es troben en el medi en què 
habita, materials que ell en diu 
propers.

La seva obra escultòrica actual 
està molt arrelada a la natura i 
tota la seva perspectiva passa 
per la vinculació de l’home al 
seu entorn. D’aquesta unió del 
treball artístic amb la natura 
sorgeix també el qüestiona-
ment i l’interès pels processos 
de l’inconscient. Es pregunta i es 
planteja què porta a l’home-artis-
ta a crear, transparentant un fort 
interès per al saber conceptual 
darrere de cada obra. Aquesta 
recerca queda molt palesa a la 
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seva obra, que mai és viscuda 
com aparença, sinó fruit d’un 
estudi curós dels materials i les 
seves capacitats compositives.

Sostreu del seu entorn, materials 
com la fusta, pedra i ferros dotats 
ja de per si d’un interès intrínsec 
i els aïlla i els dignifica individual-
ment, creant-ne escultures de 
petit i gran format.

Es considera un artista estacion-
al, i tracta d’utilitzar els materials 
en funció de l’estació de l’any, 
crea com el que crea un hort, 
seguint el ritme cíclic que dicta la 
natura. En la seva obra està molt 
present el color, que veu com 
l’ànima de les coses i ens re-
flexiona que el què el mou és en 
última instància el color. Algunes 
peces procedents d’arbres, les 
ha elaborat en el seu propi medi, 

acostant-se així a la disciplina 
del land art, d’altres al taller-
laboratori de Vulpellac, on juga i 
aprofundeix en la construcció de 
geometries i repeticions sorpre-
nents.

Ha estat en contacte amb mu-
seus, i vinculat a l’art, galeries i al 
món de la creació, des de petit, 
i s’hi mou com un peix a dins de 
l’aigua. Establert a l’Empordà des 
de vora dues dècades.

I amb aquesta proposta us deix-
em per ara, amb moltes ganes de 
veure’us de nou a l’ESPAI TÒNIC, 
espai d’experimentació i recerca 
artística. Per un Art a l’abast de 
la gent, per un Art que enriqueixi 
la Cultura. Una eina de reflexió 
sobre el nostre entorn.
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Art en obres
Del 24 d’octubre al 19 de desembre de 2015

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA                                        

Escultura, art conceptual, 
dibuix, pintura, poesia…

Javier Garcés
Sebi Subirós
Beat Keller
Mariana Fresneda
Agustí Olivares
Bill Basagoiti

Inauguració el 24 d’octubre a les 20h

De dilluns a divendres de 11:30h a 13:30h 
i de 18:30h a 20:30h

Dissabtes de 18:30h a 20:30h

També hores a convenir

Art en obres
Exposició col·lectiva

Del 24 d’octubre al 19 de desembre de 2015

ESPAI TÒNIC presenta:

ESPAITÒNIC
CENTRE D’INVESTIGACIÓ ARTÍSTICA

Associació Cultural El Nou Graner
Carrer de Ponent 25
17111 Vulpellac (La Bisbal d’Empordà)

www.espai.tonic.cat
info@tonic.cat
Tel.: (+34) 972 642 421

Hi col·labora:
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NOVEMBRE 2015
“Mira como pinta, imagina como dibuja”
Javier Luján

Dibuixos

Para esta semana proponemos 
un nuevo formato que aposta-
mos tendrá continuidad en el 
tiempo.

El evento será un vermouth el 
sábado 14 de noviembre a las 
12h del mediodía, para disfrutar 
de los dibujos de Javier Luján.

La SALA BLANCA es el espacio 
donde Tonic | Disseny i Publicitat 
tiene su despacho, anexo al taller 
del escultor Guillermo Basagoiti 
Brown  y anexo a la sala donde 
actualmente tenemos la ex-
posición colectiva Art en Obres.

La propuesta SALA BLANCA ha 
surgido espontáneamente como 
plataforma visible para artistas 
locales así como para artistas de 
nuestro entorno cercano, a los 
cuales no pudiendo destinar a día 

de hoy una exposición completa 
en el ESPAI TÓNIC, pensamos 
que vale la pena brindarles nues-
tro apoyo y facilitar tanto su di-
vulgación como la posibilidad de 
adquirir una de sus obras, pues 
están a la venta y con precios 
asequibles.

La idea surgió en julio pasado 
como respuesta a mostrar los 
preciosos Gyotakus (estampa-
ciones de origen japonés) de 
Lourdes Rosés, paralelo a la 
exposición sobre el Aceite de 
Palma “DESUBICACIÓN”

Para esta ocasión os propone-
mos una muestra de dibujos 
del prolífico pintor Javier Lujan, 
quien además de producir las 
obras en su taller, no pierde oc-
asión de hacer ACCIONES de lo 
más variopinto por todo tipo de 

espacios:

“Mira como pinta, imagina como 
dibuja” 
“Quien domina el dibujo puede tr-
asmitir y comunicar directamente 
del pensamiento sus ideas,
creo es una habilidad ligada a la 
inteligencia.
El dibujo es el primer estadio 
de mi pintura, luego surgen los 
colores…”

Como él mismo nos cuenta:

Erol-5-650x1024“Me ha formado 
el cine, la poesía, La Pampa, un 
pueblo de Arena melancólico y 
mágico a orillas del Atlántico, de 
allí viene mi pintura, mi expresión, 
una visión renacentista y onírica 
con intenciones expresionistas..
Intento capturar el fotograma de 
un sueño en movimiento y llevar-

NOVEMBRE: JAVIER LUJÁN A LA SALA BLANCA
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lo al lienzo con total nitidez, para 
que se funda en el subconsciente 
del espectador.
Mi paleta de colores es simple, 
solo rojos y colores tierra, con 
ellos me siento cómodo para 
expresar sentimientos, estados 
espirituales, el conflicto entre las 
fuerzas masculina y femenina.
Los lugares no convencionales 
generalmente han sido es-
caparates de mis obras, dinami-
zando así, el diálogo entre mi 
pintura y el espectador. A estas 
acciones las he denominado 
ESCAPART, un movimiento de 
liberación del arte a lugares no 
convencionales, que realizo con 
pintura, stop motion o video arte”

Javier Luján ha expuesto en:
El Teatret de Peratallada (Girona, 
agosto 2014)
INUNDART (Girona, junio 2014)
ESCAPART Monells (Girona, julio, 
2014)
ESCAPART Pals (Girona, julio 
2014)
ESCAPART La Pera (Girona, julio 
2014)
LOCAL 56  Sant Pere mes Baix 56 
(Barcelona Mayo 2015)
Les Escoles Ajuntament Palau 
sator (Girona, agosto 2014)
ESCAPART Monells (Girona, julio, 
2013)

ESCAPART Palau sator (Girona, 
julio 2013)
Fachada Casa de La Cultura (Gi-
rona, 2012/13)
INUNDART (Girona, junio 2013)
ESCAPART Monells (Girona, julio, 
2012)
ESCAPART BARCELONA. Con-
sell de Cent 333 (Septiembre 
2012)
Talleres Abiertos Poble Sec (Bar-
celona, 2009)
Galería Miscelánea (Barcelona, 
marzo 2008)
C. C. Convent Sant Agusti (Barce-
lona, junio 2007)
Teatro Galería 5 Monos (Barce-
lona, mayo 2006)
C. C. Casa amarilla Guinardo 
(Barcelona, julio 2005)

Asimismo ha obtenido dos recon-
ocidos precios en Argentina, su 
país de origen:
Premio del jurado “Por amor al 
arte” (Argentina 2004)
Premio del público “Por amor al 
arte” (Argentina 2004)

lerol-784x1024Y diversas apari-
ciones en premsa:
EL CROISSANT DE JAVIER LU-
JÁN RESISTEIX A CONSELL 
DE CENT Barcelona Street 
Times#Grafitis#Tendències
“BARCELONA ES UNA CIUDAD 

BELLA, EN CADA RINCÓN HAY 
POESÍA” THE SOUL REPORT 
BCN
LLAMAR LA ATENCIÓN CON 
ARTE El País
EL ARTE CRECE EN LAS 
MADRUGADAS El Periódico
UN MURAL PROVOCATIU A 
CONSELL DE CENT Público 

Os esperamos para compartir 
en compañía este Vermouth con 
Arte.

Bienvenidos y de paso los que 
aun no habéis visitado la ex-
posición ART EN OBRES tenéis 
así la oportunidad.
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NOVEMBRE 2015
“Around Cape Horn”
Sergi Medir

Documental

Divendres 20 de novembre us 
convidem a veure el documen-
tal nàutic “Around Cape Horn”. 
Comptarem amb la presencia de 
Sergi Medir, capità i propietari 
juntament amb Pepa Salvador de 
la goleta Pepa Bandera.

El passi serà a les 20:00h amb 
una xerrada de Sergi Medir, el 
protagonista d’altra banda de les 
perícies relatades a “Al otro lado 
del horizonte. El viaje del Pepa 
Bandera” llibre sobre la seva 
emocionant volta al món amb un 
veler d’11 metres als anys 70

Com molts sabeu, ESPAI TÒNIC 
està estretament relacionat amb 
el mar, molts dels que ens rode-
geu hi dediqueu gran part dels 
vostres dies. Miquel amb el teu 
veler Izabal, Rai amb el Kiboko, 
Mia amb el Prou Lluny, Quim 
amb Bora Bora, Robert amb Vida 
Marinera, Sofía, Isac, Eva, Anita, 
Mateu, Carles…, i Donata que ha 
treballat en velers de grans es-
lores i també gestionat durant 5 
anys l’empresa Odissea Charter, 
Guillermo fent de capità d’una 
motora de 20 metres, Oriol Ter-
rats enamorat del surf de vela, 
esport que practica des de fa 15 
anys i Olga també amb titulació 
de capitana que em vaig dedicar 
a navegar i al món de la nàutica 
durant 10 anys. Així doncs ja 
veieu que l’ambient mariner es 
respira com un aire constant en 
l’ESPAI TÒNIC!

Benvinguts i bon vent!!

NOVEMBRE: SERGI MEDIR PRESENTA “AROUND CAPE HORN”
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DESEMBRE 2015
Carlets

Ceràmica

Aquest Dissabte 12 de desembre 
a partir de les 18h i fins a les 21h 
tenim una proposta molt espe-
cial!

Carlets, professor a l’escola de 
Ceràmica de la Bisbal d’Empordà 
des de l’any 2000 ens durà al jardí 
de l’ESPAI TÒNIC un dels seus 
forns per a coure-hi unes peces 
de ceràmica.

Podreu presenciar en directe la 
finalització i cuita d’aquestes 
obres, que l’autor anirà entrant 
i traient roents a mesura que 
estiguin cuites. Aquestes peces, 
formen part de la IX guardó dels 
Premis Literaris “El Setè Cel” 
que l’Ajuntament de Salt proposa 
per tal de promoure la lectura i 
creació literària.

 

La idea d’aquests guardons fan 
referència a la seva primera 
lectura, que en aquell temps van 
ser “Les Aventures d’en Mas-
sagran” de J.M. Folch i Torres, i 
són en honor, segons ell mateix 
ens explica, a la seva mare que 
pacientment el va ensenyar a 
llegir, i a la seva àvia que li’n feia 
de “bibliotecària” passant-li un 
rere l’altre, textos amb els quals 
desenvolupar la imaginació i el 
seu amor per la lectura.

Coincidint amb aquesta “inter-
venció artistico-ceramista”, Javi-
er Garcés ens canviarà el preciós 
Fonoll per la seva darrera peça ja 
acabada, i encara de més grans 
dimensions que el darrer treball, 
de dibuix a llapis. Carlets és el 
nom d’aquesta obra i es tracta de 
la fidel reproducció d’un Carlets, 
d’esquena, amb un posat carac-

terístic, que possiblement només 
Garcés podria captar amb tanta 
precisió i contundència. Mirant-
la es pot apreciar d’una manera 
molt fina, l’estima i amistat que 
ambdós artistes es professen.

“…Com si d’una obra del renaixe-
ment es tractés la fotografia que 
més amunt ens il·lustra el mo-
ment, precís i aleatori on Garcés 
pren la mesura del seu amic i en-
tre tots dos formen un meravellós 
quadre del qual costa apartar la 
mirada…”

DESEMBRE: CARLETS ENS PORTA PER UN DIA, 
EL SEU FORN DE CERÀMICA
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Carlets, amb una dilatada tra-
jectòria artístico-ceramística, va 
néixer a Puigcerdà, i després de 
recórrer diversos llocs s’assenta 
al baix Empordà, concretament 
a Palafrugell, on fixa la seva 
residència i obre el seu taller de 
ceràmica.
Imparteix periòdicament semi-
naris de ceràmica Rakú per 
diferents llocs de l’estat espan-
yol i l’estat francès. Col.labora 
habitualment en les activitats 
pedagògiques del Museu de 
Ceràmica de la Bisbal d’Empordà 
i participà com a professor en 
el Primer Màster d’Escultura 
Ceràmica, organitzat per la Uni-
versitat de Barcelona i l’Escola de 
Limoges de França.

Membre fundador fins a la seva 
dissolució el 2006, del col.lectiu 
d’artistes Baix Empordanesos 
“Memé Detràs”, grup amb 
propostes contemporànies que 
va sorgir amb ganes de promo-
cionar la creativitat artística i 
promoure la relació directa entre 
creadors i col.leccionistes.

9El do de Carlets per la ceràmica 
li ve de quant vivia a la Molina 
amb la seva família on just da-
vant de casa seva hi havia un 
marge i un petit rec, d’on tot 

jugant extreia el fang per modelar 
petits objectes, cares i caps. El 
seu primer treball ja com artista 
anava dirigit cap a la recerca 
en el món dels esmalts, apli-
cats damunt de formes pures 
i acurades, possiblement in-
fluenciat per Llorens Artigues 
i Antoni Cumellas. Però serà 
arran del trasllat de residència a 
Palafrugell que juntament amb 
l’experiència de l’estiu-Japó el 
porten cap a un canvi significa-
tiu en la seva obra, començant 
a treballar amb la incorporació 
de sals solubles a la pasta o a 
l’engalba. Entre els anys 1999 
I el 2002 i arrel d’una lesió de 
columna, reedreça la recerca 
cap a un àmbit que li’n faciliti la 
manipul.lació d’aquest material, 
i així, les peces deixen de ser 
objectes contundents i passen a 
ser obres on l’importància és en 
el pensament i en el concept de 
rerafons, mostrant una expressió 
més intimista o minimalista. 
També després d’una visita al 
taller d’en Carles Vives, desco-
breix les possibilitats de la pasta 
de paper, afegida a la terra. I serà 
amb aquesta tècnica que treballa 
fins a l’actualitat tant en l’àmbit 
personal com també en l’activitat 
com a professor.

Les matèries dels seus cur-
sos i de les seves classes són 
bàsicament el Rakú i les coc-
cions experimentals (cocció en 
gaceta, fums, forns de paper, 
coccions primitives, coccions 
neolítiques…) donant sempre 
molta importància a la feina 
d’experimentació.

Carlets ha guanyat diversos 
premis de ceràmica i ha exposat 
en una dil.latada llista de sales.
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FEBRER 2016

Cables, cargols i algoritmes
Luthiers Drapaires

Escultures sonores

I aquí els tenim!!, ara sí que si, 
l’enginyós i polièdric grup dels 
Luthiers Drapaires venen a ESPAI 
TÒNIC a inaugurar la temporada 
amb la seva exposició “Cables, 
cargols i algoritmes”.

La inauguraciò és el DISSABTE 27 
FEBRER a les 20h

i aquest cop amb la inestimable 
ajuda de FreeCanDó, uns artis-
tes culinaris que ofereiran el seu 
contrapunt gastronómic per a fer 
un mos a peu dret i de fórma fácil. 
Us ho expliquem amb detall pròxi-
mament!!.

Ara volem presentar a:

Luthiers Drapaires, un grup obert 
d’investigació sobre el reciclatge 
creatiu de les deixalles tecnolò-
giques, que després de recollir 
trastos i electrodomèstics vells i 
mitjançant prototipatge electrònic 
bàsic i una mica d’enginy, trans-
formen, el que nosaltres conside-
rem deixalles, en impressionants 

instruments i autòmats musicals!

El procés de treball dels Luthiers 
Drapaires inclou un gran nombre 
de variants de caràcter multidisci-
plinari. Per una banda, les visites a 
deixalleries i recollida de materials 
en desús; seguidament, el disseny 
conceptual i estudi de propietats 
acústiques dels materials recu-
perats; el prototipatge electrònic 
que permeti intervenir i modificar 
el funcionament dels aparells; 
en molts casos, la construcció 
d’estructures que allotgin els ins-
truments, normalment treballades 
amb ferro o fusta; la composició i 
assajos amb els instruments cons-
truïts i en determinades ocasions, 
l’adaptació dels instruments per 
a que funcionin com a autòmats 
en les seves versions d’instal·lació 
interactiva.
Veure’ls treballar és un plaer. Cada 
un, responsable d’un àmbit: elec-
trònica, soldadures, prototipatge, 
investigació, producció, hardware, 
programació, disseny… Un sense 
fi d’idees i aptituds que es posen 

sobre la taula coordinadament per 
a treure cada nou projecte.

Un cop estudiades i aprovades les 
possibilitats del material trobat: 
manos a la obra! i com per art de 
màgia sorgeix una nova “escultura 
sonora”, nascuda íntegrament i 
com a conseqüència del material 
trobat. Televisors, ràdios, ordina-
dors, impressores, cadenes de 
música, rentadores, minipimers, 
canonades, vàlvules, caixes, 
ampolles… tot aquest material i 
aquests electrodomèstics “an-
tiquats” que donaran lloc a una 
peça única, amb un alt contingut 
d’electrònica i programació al seu 
darrera.

Luthiers Drapaires, finalment, vo-
len fer una contribució a la soste-
nibilitat mediambiental proposant 
mètodes creatius de reutilització 
de les deixalles, afavorir la reduc-
ció de les dinàmiques de consum 
en temps de crisi donant nova vida 
als trastos vells, i compartir els 
coneixements necessaris que per-

Luthiers Drapaires obren la temporada 2016!
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meten reparar, reciclar i reutilitzar 
la deixalla.

Aquest grup polifacètic, mostra 
la seva producció en diferents 
formats en base a la demanda 
del centre o institució que els hi 
ho demani, així pot ser en format 
instal.lació Interactiva, o Taller per 
a nens o adults en centres d’art, 
escoles i instituts, en format Con-
cert, en Cursos monogràfics 
o Grans instal.lacions com la que 
tenim el plaer de mostrar a ESPAI 
TÒNIC.

Els Luthiers Drapaires està com-
post per cinc membres, David 
Sarsanedas, Irma Vilà, Olga Solà, 
Xavier Viader i Santi Vilano-
va provinents de diferents camps 
d’estudi com la música, la progra-
mació, l’electrònica, l’art, el dis-
seny i la producció, i en la majoria 
de les edicions tenen l’inestimable 
suport de Helena Rodríguez.

Varen començar la seva trajectòria 
arran d’un taller divulgatiu patroci-
nat pel Bòlid de Girona, i després 
d’una divertidíssima exposició 
al cinema Truffaut de Girona, 
els varen cridar per presentar al 
Sonar09 i d’aquí al Festival FADE 
09, al Dorkbot, Punto y Raya 09, 
5e Festival de percussió de Cata-
lunya a l’Auditori, Festival Gargall 
de Manresa, Mecal, Cosmocaixa, 
Recursos Propis a VIC i Cerdan-

yola, Sagrada Família, REC la nuí, 
Festival Teatre de Terror, Temps 
de Flors, Festival Remor, 7a Mos-
tra Sonora i Visual al Convent de 
Sant Agustí, Festa de la Ciència, 
Girasol Fest, Festival Vinfonies, 
Festival FADE 10, 6è aniversari 
Cosmocaixa, Ingràvid, Global Eco 
Forum, Cargando…2010, Celrà 
Concert  “Els humans també són 
els nostres amics”, Centre Cultural 
La Mercè a Girona “A pas de Joan 
Maragall”, Teatre Jardí de Figue-
res, Concert  “Els humans també 
són els nostres amics”, tallers a 
Telenoika, taller a les festes del 
Roser El Pasteral, Torelló Expo-
sició “Els humans també són els 
nostres amics”, espai’k Casa de 
Cultura a Sant Feliu de Guíxols, 
Festival FADE 11, presentació 
Hangar Sonor, Festival Mira!, Eco-
mercat “Món Empordà” a Corçà, 
taller als Jardins de la Pau a El 
Prat de Lloregat, taller en el marc 
de l’exposició “Camps Invisibles” 
de l’Art Santa Mònica, Cargan-
do…2011, taller de construcció 
d’un Mellotron Hangar, taller a Cal 
Massó dins el marc del Programa 
d’Art Multimèdia PAM a Reus, es-
pectacle NO RES amb la compan-
yia LasLoLas a Bescannó, Festival 
Nins al Centre d’Art Can Massó 
de Reus, Festival Punto y Raya 
Junior al CCCB de Barcelona, Dia 
internacional de l’Art a La Mercè 
de Girona, 10è Aniversari al Centre 
d’Art Contemporàni a La Panera 

de Lleida, taller del Pinzell musi-
cal a la LINKAFESTA del Prat de 
Llobregat, Museu del Gas de Sa-
badell, tallers infantils al Festival 
Estrany a Banyoles, Festival Púbol 
en un núvol 2014, 3a edició del 
Festival Internacional de Música 
de Cadaqués, expo instal·lació 
al Festival Lowtoy de Hangar de 
Barcelona, mostra d’instal·lacions 
a l’Esporàdic 3.0 a Hostal d’Art de 
Barcelona, mostra d’instal·lacions 
a la Fira de la Mediterrània de 
Manresa, mostra d’instruments al 
programa “Ja t’ho faràs” de TV3, 
taller i instal·lacions a la Fira de 
Luthiers a l’Espai Marfà de Girona, 
Festival FADE 15, Festival Estrany 
de Banyoles, Festival Púbol en un 
núvol 2015, entrevista a la estrena 
del programa “A punto con la 2” 
als estudis de TV2 de San Cugat, 
i finalment… la present exposició 
“Cables, cargols i algoritmes” a 
l’ESPAI TÒNIC!!

Finalment dir-vos que la seva labor 
ha estat premiada i subvenciona-
da per CoNCA (Consell Nacional 
de la cultura i les arts), Ajunta-
ment de Girona, AGITA (Beca a 
la Creació de Figueres), BÒLID 
(Centre d’Art Contemporani), TE-
LENOIKA (Comunitat Audiovisual), 
LABFABRICA(Laboratori de Noves 
Tecnologies) i HANGAR.ORG (Cen-
tre de producció i Recerca d’arts 
Visuals).
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MAIG 2016

Cables, cargols i algoritmes
Luthiers Drapaires

Visita escolars

Aquest matí hem tingut una visi-
ta molt particular; L’escola de la 
Bisbal d’Empordà ha portat els 
seus alumnes de 1r d’ESO a visitar 
l’exposició del LUTHIERS DRA-
PAIRES “Cables, cargols i algo-
ritmes”.

El motiu era que havent estu-
diat aquests darrers mesos els 
instruments musicals, n’han 
acabat construint un amb mate-
rial no convencional. La visita a 
l’exposició de reciclatge de les 
deixalles tecnològiques, ha fet bri-
llar la mirada a més d’un.. val a dir 
que nosaltres també ens ho hem 
passat en grande!!

Visita dels nanos de 1r d’ESO
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MARÇ 2016

La belleza de la imperfección
Víctor Martín

Ceràmica

El pròxim dissabte 19 de març fins 
al següent dissabte 26 de Març 
tornem a tenir un hoste a la SALA 
BLANCA, la sala contigua a ESPAI 
TÒNIC, i aquest cop és ceramista 
VICTOR MARTÍN.

El mateix dissabte 19 de març 
de 12h a 14h, farem un aperitiu i 
comptarem amb la presència de 
l’autor que ens explicarà el perquè 
de la seva tècnica. Hi esteu tots 
convidats, grans i petits.

Aquesta exposició de ceràmica 
està inspirada en la naturalesa i en 
la premissa filosòfica Zen, ano-
menada Wabi-Sabi, la qual parla 
d’alguns principis estètics com “la 
bellesa de la imperfecció”, d’aquí 
el títol de l’exposició.

Davant la recerca de la perfecció 
i la rapidesa per aconseguir resul-
tats d’aquesta societat, el Wabi-
Sabi busca la serenitat i l’equilibri 
encara que ratlli el no-perfecte per 
a alguns criteris.

Així veiem en Víctor la recerca, 
l’acceptació i la integració del 
detall, que amb la seva tècnica 
ressalta per a dignificar-lo i fer-lo 
bell.

Víctor: “En la meva visió, aquesta 
premissa “la bellesa de la imper-
fecció”, em porta a sentir i enten-
dre, que tot és perfecte tal com 
és, és a dir, intento que les meves 
peces siguin un diàleg entre la te-
rra i jo mateix, deixant que el fang 
també s’expressi obertament.

D’aquest diàleg sorgeix una in-
teracció entre els elements, on 
m’incloc a mi mateix com un ele-
ment més; no intentant canviar o 
modificar allò que sorgeix en cada 
moment i sobretot no imposant 
el meu criteri davant de qualsevol 
altre element present en el procés 
creatiu.

És una lliçó que m’ensenya a 
acceptar les ferides, cicatrius, 
esquerdes o deformacions, com a 
natural en el procés creatiu de la 

vida, sense rebutjar ni jutjar allò 
que neix de l’imprevist. (…)”
Víctor Martín, tal com ens expli-
ca, va començar els seus passos 
artístics a través de la fotografia 
i al llarg dels diferents països on 
va residir; cinc anys a París, tres 
a Anglaterra, dos a Brasil i tres 
a Atenes, en van quedar moltes 
experiències, diverses exposicions 
i alguns recitals poètics.

Ara fa quatre anys va aterrar a La 
Bisbal d’Empordà i és en aques-
ta terra on coneix la ceràmica, el 
mitjà d’expressió artístic que el 
va captivar per la interacció dels 
4 elements, aire, terra, aigua i foc, 
els quals units diu que creen una 
alquímia transformant la terra en 
una peça indestructible pel temps.
Podreu veure les seves peces 
exposades a la SALA BLANCA, 
així com a la fira d’Artesania de la 
Bisbal d’Empordà on estarà pre-
sent conjuntament amb l’Escola 
de Ceràmica durant el divendres 
25 i el dissabte 26 de març 2016 
al Passeig Marimon Asprer de la 

Víctor Martín “La Belleza de la Imperfección”
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Bisbal d’Empordà. Podeu dema-
nar més informació a l’oficina de 
turisme www.visitlabisbal.cat o al 
telf 972 646 806.

Alquímia de los elementos
transformadores de los sueños…
Manos que modelan las tierras
que Gaia parió…
Sedes que aplacan las aguas
donde el arte bebió…
Fuegos que queman el vacío
que la perdida dejó…
Aire que seca el resultado
que el amor concibió.
Y así, concibiendo y pariendo,
de este proceso de alquimia
esta pieza nació.
Un ser único e indestructible
que eterno emerge
de un sueño evocador.
Tierra, Aire, Agua y Fuego
mis manos y el corazón…
Así hija de la tierra…
así te he creado yo !!!

Poema de: Víctor Martín, La Bisbal 
d’Empordà 2015
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Els agents artístics de Girona i 
comarques, públic i privats, es 
bolquen en la celebració conjunta 
constituint una xarxa dinàmica i 
participativa de l’art contemporani 
més viu, obert i accessible. Més 
de 40 activitats i 20 exposicions en 
l’edició Mosca Dia de l’Artd’aquest 
any.

Un any més Girona engega la 
commemoració del Dia Internacio-
nal de l’Art, una jornada establerta 
el 2011 per la UNESCO en record 
del naixement de Leonardo da 
Vinci,  el 15 d’abril de 1452, amb 
l’objectiu de celebrar les diverses 
formes de l’art i apropar-les als 
ciutadans. Aquesta efemèride in-
ternacional es rememora a diver-
ses ciutats i països, però a Cata-
lunya només se celebra, i cada any 

amb més intensitat, a Girona.

ESPAI TÒNIC organitzarà durant el 
matí de 11h a 13h davant el teatre 
El Mundial de la Bisbal d’Empordà:

TALLER DE CAIXES FOSQUES
De la mà de Luthiers Drapaires
Horari: 11h – 13h
Places limitades!

TALLER DE PINZELLS MUSICALS
De la mà de Luthiers Drapaires
Horari: 11h – 13h
Places limitades!

ESPECTACLE CLOWN “El Niu”
Per Dudu Arnalot
Horari: 12h
Tots els públics

I per acompanyar-nos:

PROPOSTA GASTRONÒMICA
La Carletta Hoddogs i crudites de 
fruites
Horari: 11h – 14h

De la proposta de participar en el 
Dia Internacional de l’Art, Espai 
Tònic en representació pròpia i 
dels centres participants del terri-
tori, va aportar el seu punt de vista 
pel que fa a les repercussions de 
participar com a entitat privada i 
de comarca:

Visibilitat de tots els espais disse-
minats per la comarca, que tenen 
molt a dir en l’art que es palpa, 
l’art que ens rodeja. Projectes amb 
una alta càrrega artística, espais 
que possibiliten el contacte direc-
te entre creadors, tallers on es pot 
apreciar de primera mà la feina 

4a edició del Dia Internacional de l’Art

16 d’abril ESPAI TÒNIC i l’AJUNTAMENT DE LA BISBAL es sumen 
a la cel.lebració.

ABRIL 2016

Dia internacional de l’art
Luthiers Drapaires
Dudu Arnalot
La Carletta Hotdogs

Festivitat
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de l’artista, centres on s’investiga 
l’art, centres que tant produei-
xen art com el mostren. Visibilitat 
dels projectes tant en l’àmbit de 
comarques com reforç en l’àmbit 
local.

Oportunitat de crear una xarxa 
entre els diferents centres i artis-
tes que hi col·laborem. Possibilitat 
de creació d’un portal comú, on 
els visitants, locals i externs pu-
guin traçar diferents rutes per tal 
d’acostar-se a les propostes artís-
tiques que la comarca de Girona 
oferta.

Coordinació entre els diferents 

centres i propostes artístiques, per 
comptar amb aquesta informació 
a l’hora de planificar dades i actes.
 
L’Ajuntament de la Bisbal 
d’Empordà recolza la proposta, 
subvencionant i cedint-nos l’espai 
del “Mundial” per a poder difondre 
i tenir més alcans al públic, creant 
un vàlid precedent, ja no només de 
repetir de cara a l’any vinent, sinó 
a expandir-ho a altres municipis i 
ajuntaments que vulguin afegir-se 
a la proposta.

Amb el suport de:

Col.laboren:
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MAIG 2016

Soundtracks to silent films
Story told by sound

Jazz

Diumenge 15 de maig de 2016 a 
les 20h a ESPAI TÒNIC dins el pro-
jecte “STORY TOLD BY SOUND” 
concert en directe a càrreg d’Elie 
Massias, Jimmy Weinstein i Lilli 
Santon juntament amb el passi 
d’un parell de pel.lícules mudes de 
Maya Deren (anys 40)!!

Elie Massias i Jimmy Weinstein 
són dos músics que es van conèi-
xer a Boston el 1989. Com a ar-
tistes han estat influenciats per 
diferents estils musicals i han es-
devingut els pioners d’un eclèctic 
però personal concepte de “free-
rock” i de jazz improvisat. El dia 15 
faran un espectacle conjunt amb 
la vocalista Lilly Santon.

La història de la música en el cine-
ma té la funció de crear ambien-
tació, de fer d’acompanyament de 
la projecció o de formar part de 
la seva banda sonora. En gairebé 
totes les produccions audiovisuals 
hi ha un element que ha esdevin-
gut pràcticament indispensable 
des dels inicis del cinema o les 

imatges en moviment: la música. 
El so pot condicionar com perce-
bem una imatge. Va existir música 
a les pel·lícules molt abans que els 
efectes de so o els diàlegs. Aques-
ta s’utilitzava en les projeccions 
de cinema mut, on un pianista o 
un petit grup interpretaven peces 
clàssiques i melodies populars 
mentre es projectaven les imatges 
en una pantalla amb la finalitat 
d’amenitzar les projeccions. Per 
rememorar-ho, el proper diu-
menge 15 de maig podeu venir a 
l’Espai Tònic a veure una conjun-
ció d’arts visuals i sonores, com-
binació que, a vegades, pot crear 
espectacles de difícil catalogació.

Elie Massias és guitarrista, can-
tant i compositor. Després de la 
seva graduació en el departament 
de composició de la Berklee Colle-
ge of Music a Boston Massachu-
setts el 1991, Massias es trasllada 
a Nova York el 1994. Ha gravat i 
realitzat gires com a solista i amb 
els seus grups a festivals i clubs 
dels EE.UU, Europa i Israel. Ha 

col·laborat amb molts dels mú-
sics de jazz coneguts avui en dia: 
Brian Blade, John Hebert, Henry 
Hey, Ben Street, Jimmy Weins-
tein, Chris Cheek, Larry Goldings 
i Gary Thomas, entre d’altres. 
Massias també ha produït per 
molts artistes en el seu estudi 
de gravació ‘Zeev Recording’, a 
Brooklyn, incloent-hi produccions 
per les discogràfiques de Ravi 
Coltrane, Startime Records i Sony 
Music. El 2007 va ser un dels 10 
millors artistes del nord-est dels 
EE.UU per la Billboard Magazi-
ne a l’Independent Music World 
Series després del llançament del 
seu disc Brooklyn Days. També 
ha composat bandes sonores per 
Art in Heaven, ha col·laborat amb 
músics de World Music i ha format 
part dels grups New York Andalus 
Ensemble i Asefa.    

jimmyJimmy Weinstein és bate-
ria i compositor. Ha estat de gira 
durant més de 25 anys i ha reco-
rregut els EE.UU, Europa i Japó. 
Les seves col·laboracions més 

Concert de jazz i visuals
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importants inclouen gravacions i 
gires amb Ahmed Abdullah, Chris 
Cheek, Ben Monder, Satoko Fujii, 
Alex Harding, Jeff Parker, Oscar 
Noriega, Elie Massias, Masa Ka-
maguchi i Matt Renzi (RWK). Con-
juntament amb Abdullah, Harding i 
Kamaguchi han fundat l’aventurer i 
aclamat quartet NAM. Amb l’àlbum 
Song of Time van ser escollits 
entre les 25 millors gravacions en 
viu de tots els temps, de la mà del 
crític americà Kevin Whitehead. 
La seva discografia inclou discos 
publicats per Fresh Sound, Clean 
Feed, Accurate, CIMP, Splasc(h) 
i El Gallo Rojo. Entre els seus 
projectes més recents trobem 
el quintet amb la col·laboració 
extraordinària de la pianista Sa-
toko Fujii i un altre quintet amb 
Cheek i Monder. Weinstein, con-
juntament amb la seva dona, la 
cantant Lilli Santon, van fundar la 
Travelling School Playjazz el 2002, 
una escola itinerant dedicada a 
l’organització i realització de ta-
llers de jazz en escoles i festivals. 
Des del 2006 la Travelling School 
Playjazz organitza el seminari 

internacional de Mallorca Jazz Sa 
Pobla. És un conegut personatge 
de l’illa de Mallorca que ha tocat 
en determinats esdeveniments 
amb el guitarrista Toni Miranda, 
entre d’altres.

Lilli-SantonLilli Santon és una 
vocalista que es va formar com a 
arquitecta abans de llançar-se al 
món del jazz. Després de passar 
els seus primers anys a Brasil, es 
va llicenciar a la Universitat de 
Venècia. Coneixia la música popu-
lar brasilera (MPB), i va viure entre 
1980 i 2002 a la ciutat de Nova 
York, majoritàriament. Treballava 
com a arquitecta i al mateix temps 
estudiava jazz amb artistes com 
Barry Harris, Sheila Jordan, Mark 
Murphy i Jay Clayton. Durant els 
anys 80 va actuar en el Collecti-
ve Ensemble de Don Cherry de 
Nova York, conjuntament amb Jim 
Pepper, Bob Moses i Dennis Char-
les. Mentre aprofundia en la seva 
experiència musical, va aprendre 
pràctiques de teràpia bioenergèti-
ca, que ha integrat en els seus 
mètodes d’ensenyament, i que 
aplica tant a les seves classes 
particulars com als tallers. El 2002 
es va traslladar a Itàlia, on ha creat 
l’associació cultural Traveling 
School. Lilly actua regularment 
amb Satoko Fujii, Jimmy Weins-
tein, Travelling School Band i com 
a solita en el trio del pianista vene-
cià Marcello Tonolo. Els projectes 

recents que ha dut a terme a Nova 
York inclouen: l’ensamble microto-
nal d’Sten Hosfalt, el Dimensional 
States, les improvisacions vocals 
a duo amb la reconeguda com-
positora Constance Cooper i una 
gravació amb Elie Massias.      

Les filmacions que es podran 
veure durant el concert són d’una 
de les principals realitzadores 
de cinema nord-americà dels 
anys 40: Maya Deren (pseudònim 
d’Eleonora Derenkowsky). Les 
seves pel·lícules s’inspiren en el 
surrealisme i en la psicoanàlisi. 
Va ser cineasta, actriu, activista i 
teòrica. Creia que els temes es-
tètics no es podien separar dels 
temes ètics. La seva obra té un 
important rerefons teòric, que va 
desenvolupar en diversos textos 
assagístics, entre ells An Anagram 
of Ideas on Art, Form, and Film 
(1946).

Deren també va ser coreògra-
fa, ballarina, poeta i fotògrafa, i 
va dedicar un llarg període de la 
seva vida a estudiar els rituals de 
budú a Haití. Va crear el moviment 
continu a través de l’espai físic i el 
temps, amb la capacitat de con-
vertir la seva visió en un corrent 
de consciència, principalment 
amb obres com Meshes of the 
afternoon (1943), Portrait of Carol 
Janeway (1943), At Land (1944), A 
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study in Coreography for Camera 
(1945), The Very Eye of Night (1948) 
o Meditation on Violance (1953-
1959).

Tot i que, per diferents motius, la 
figura i l’obra de Maya Deren s’ha 
mantingut, injustament, durant 
anys a l’ombra, la seva tasca i la 
seva herència, tant creativa com 
teòrica, han influenciat a molts 
artistes. La seva manera de treba-
llar va contribuir, en gran mesu-
ra, a l’obertura de noves vies de 
producció i distribució de l’obra 
artística audiovisual. La seva obra 
va servir de frontissa entre les arts 
plàstiques i el cinema.

*Text: Anna Pujol Batllosera, estu-
diant en pràctiques de Història de 
l’Art de la UdG

Us recordem que la majoria de 
les activitats d’ESPAI TÒNIC són 
gratuïtes per poder fer arribar l’art 
a tots els públics facilitant així la 
vostra assistència al mateix temps 
que la difusió dels artistes i la 
seva feina. En casos concrets com 
aquest obrim la TAQUILLA A LA 
INVERSA, un sistema per a donar 
suport i reconeixement al valor, 
qualitat i esforç dels artistes.

Gràcies i benvinguts!!
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JUNY 2016

De nada
Beat Keller

Escultura

Próxima inauguración de la expo-
sición de la temporada de verano 
en ESPAI TÒNIC!
Beat Keller nos muestra parte de 
sus Esculturas, Objetos y Colla-
ges, bajo el título:
DE NADA
Inauguración sábado 25 de junio a 
las 20h

Perchas, maderas, huevos, ca-
denas, botones, manillares, plás-
ticos, aperos de labranza, pitos 
como los que sonábamos en 
nuestros veranos infantiles, tije-
ras, correas, cascabeles, gafas, 
palas, destornilladores, tapas, 
carretes, plumas y clips, engrana-
jes, hormas de zapatos, letras de 
imprenta, pinzas, interruptores, 
partituras, ganchos, clavos y car-
tas, hojas secas, pétalos, peon-
zas, antifaces, mecheros, lápices, 
resistencias, canicas, sacapun-
tas, metros, dardos, bombonas y 
tapas oxidadas… me dejo algo? 
sí, evidentemente me dejo otro 
medio mundo de objetos que Beat 
Keller, artista donde los haya, sabe 
ver, aislar y ensamblar para mon-

tar mundos de sueño, ensueño y 
pasado.

La inmensa mayoría del material 
con el que trabaja Beat ha sido 
encontrado, tanto en la calle, 
como en mercadillos o algún que 
otro container generoso. También 
por obra y transmisión de amigos 
que habiendo conocido la obra 
del autor, al otear sus casas, ven 
infinidad de objetos aparentemen-
te sin utilidad a los cuales saben 
que les espera un creativo futuro, 
si pasan por sus manos.

Hay algunos detalles que 
saltan a la vista del obser-
vador, dados, fichas de 
dominó, plumas y crus-
táceos se van repitiendo 
de obra en obra dando 
sensación de continuidad 
así como si de una peque-
ña firma o guiño de humor 
se tratara.
Podremos ver también 
algunas piezas de nue-
va factura que indagan 
el movimiento, suave y 

pulsado, de los equilibrios bien 
ensamblados.

En esta exposición se muestran 
además 3 collages al más puro 
estilo surrealista, gran fuente de 
su inspiración, série basada en 
antiguos grabados encontrados, 
como el mismo autor nos explica, 
al lado de un contenedor de Nue-
va York, sorpresa y desahucio de 
algún coleccionista o habitante 
de destino insospechado. Uno de 
ellos, Beat, lo compone y firma 
con su huella dactilar en rojo 
como un Hanko japonés.

“De nada” por Beat Keller
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Los nombres de las piezas son 
otro pasaje directo al ensueño y al 
humor: “Fátima y sus Hermanas”, 
“La Impúdica Exposición de Gala“, 
“Monja en un estado de Frívola 
Levitación”, “La Menina del Bos-
que“… algunas de estas piezas 
las podremos ver en la exposición 
“DE NADA” otras las tiene el artis-
ta en su taller.

Beat Keller, nació es Suiza en la 
ciudad Solothurn. Cursó estudios 
universitarios sobre artes visuales 
en la Kunstgewerbeschule Biel de 
Suiza y posteriormente se formó 
en la School of Visual Arts de Nue-
va York. Ha trabajado de director 
creativo en varias agencias de 
publicidad entre España, Suiza y 
Alemania y actualmente reside en 
la Bisbal d’Empordà donde com-
parte visiones y estudio con la 
artista Mariana Fresneda.

 
Podréis visitar la exposición en 
ESPAI TÒNIC desde el 25 de junio 
hasta el 10 de septiembre.
Os esperamos con muchas ganas 
y pronto os mandamos más infor-
mación.
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JULIOL 2016

Ensueños y realidades
Marisa Escribano

Fotografia

Pròxima exposició a la Sala Blanca 
d’ESPAI TÒNIC amb les fotogra-
fies de Marisa Escribano: ENSUE-
ÑOS Y REALIDADES
Inauguració dissabte 9 de juliol a 
les 20:00h

“Para mi una foto vale muchas 
palabras y cada foto narra una 
historia. La historia no solamente 
es la percibida por la persona que 
fotografía, sino también la que ve 
el espectador que a su vez genera 
su propio relato”.

Aquesta és la idea que té Marisa 
de la fotografia, de la qual podem 
veure un recull del seu treball a la 
mostra d’ESPAI TÒNIC. Després 
de realitzar diverses exposicions 
entre EUA, França i Suïssa, per 
primera vegada tenim l’oportunitat 
de poder veure la seva obra aquí, 
a l’Empordà.

Les seves idees estan en sintonia 
amb les d’altres grans artistes de 
la nostra època evocant una clara 
llum sobre la seva trajectòria com 

a fotògrafa: “Considero que mirar 
es muy distinto que ver, aunque es 
necesario mirar para ver, aun y a 
pesar de que a menudo se mi-
ren cosas sin verlas. Veo mucho, 
pero miro y me detengo en pocas 
cosas. La fotografía para mi es 
una forma de mirar, y creo que la 
cámara fotográfica es semejante a 
la pluma del escritor”.

Nascuda a la ciutat de Barcelona 
des de ben petita va començar 
a viatjar pel món i va acabar 
instal·lant-se la major part de la 
seva vida als Estats Units, París i 
Orient Mitjà, on també realitzarà 
els seus estudis. Doctorada en An-
tropologia per la Universitat de Pa-
rís i en Estudis sobre Orient Mitjà 
per la Universitat Harvard, Marisa 
va iniciar-se aviat en el món de la 
fotografia. Les seves experiències 
junt amb la seva ànima aventurera 
van despertar l’interès a observar 
l’entorn, persones anònimes que 
representen vivències pròpies, 
com una forma de mostrar-se a 
ella mateixa.

Marisa Escribano | Fotografia: “ENSUEÑOS Y REALIDADES”



pag. 84

Per a plasmar el seu treball utilitza 
majoritàriament la fotografia ana-
lògica, apartar-se del que ella diu 
“l’avorriment del digital”. Defensa 
aquest tipus de fotografia per la 
necessitat d’una observació més 
detallada i planificada així com 
una acurada atenció al detall i 
càlcul de la llum. Això junt amb el 
posterior procediment de revelat-
ge fa que sumi interès, des del seu 
punt de vista, a l’hora de treballar-
hi.

Tot i això, en aquesta exposició 
es mostren imatges tan captades 
tant des de la seva càmera analò-
gica com des d’altres de digitals, 
ja que també experimenta amb 
les possibilitats que li brinden les 
noves tecnologies. Sovint només 
utilitzades com una forma de fer 
un esbós del que serà la fotografia 
final.

Una de les seves fotografies an-
tropològiques, va ser escollida per 
a il·lustrar una portada de Nawal 
Al-Sa’dawi “The Hidden Face of 
Eve”, una de les primeres dones a 
criticar obertament el sistema pa-
triarcal a orient i en abordar temes 
tabús com l’ablació, l’avortament, 
la sexualitat els abusos sexuals 
a menors, així com les diferents 
formes d’opressió a les dones.

*Text: Anna Font, estudiant en 
pràctiques de Història de l’Art de 
la UdG

Podreu descarregar el catàleg de 
l’exposició AQUÍ i recordar-vos 
que l’exposició romandrà ober-
ta del 9 al 23 de juliol, de dilluns 
a divendres de 11:00h a 14:00 i 
de 17:00h a 20:00h i dissabtes 
de 17:00 a 20:00h . Fora d’aquest 
horari: hores a convenir reservant 
per telèfon

Us hi esperem!
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JULIOL 2016

Le cirque de Calder

Curtmetratge

Divendres 15 i dissabte 16 de juliol 
a les 22h, paral·lel a la programa-
ció de la XXI edició de la FIRA DEL 
CIRC AL CARRER de la Bisbal de 
l’Empordà a l’ESPAI TÒNIC fem el 
passi de l’entranyable i commo-
vedor curtmetratge Le cirque de 
Calder (1961).
Una bona oportunitat per tornar a 
veure les obres de Beat Keller que 
respiren a prop de les d’aquest 
gran artista.

L’estructura tant del circ com de 
les figures és a base de filferro i 
una sèrie de materials per revestir 
les formes (tela, fils, papers, car-
tó…) que li donen textura i color, 
assolint així una representació 
a petita escala d’un circ real, on 
conviuen els diversos personatges 
i els seus animals.
Alexander Calder tenia formació 
com a enginyer, va crear uns 55 
personatges, tots ells amb pos-
sibilitat de moviment. Aquesta 
construcció circense, per tant, és 
plena de complexos mecanismes 
que possibiliten que aquestes 

figures es desplacin suaument per 
a realitzar-ne alguns trucs.

La primera exhibició va ser al Saló 
dels Humoristes de París el 1927 
on Calder donava veu als perso-
natges i la seva dona posava al 
gramòfon les típiques músiques 
de circ per ambientar l’espectacle. 
La seva popularitat va créixer 
molt ràpid, tenint com a seguidor 
i amics personatges tan coneguts 
com Piet Mondrian, Jean Cocteau, 
Joan Miró, Le Corbusier, Man Ray, 
Marcel Duchamp, Giacometti, 
Henri Matisse… 
Alexander Calder (1898-1976) va 
ser un escultor nord-americà, fill 
d’una família d’artistes, que va 
començar a estudiar enginyeria 
mecànica però l’any 1923 va assis-
tir a la Lliga d’Estudiants d’Art de 
Los Ángeles fet que l’influenciarà 
de tal manera que reconduirà la 
seva trajectòria.
Als 20 anys es va traslladar a Nova 
York per estudiar a l’Art Students 
League; treballant simultàniament 
per al Butlletí de la Policia Nacio-

nal on s’encarregava d’il·lustrar 
els esdeveniments esportius. Allà 
li van encarregar la realització de 
les il·lustracions dels espectacles 
que oferia el Ringling Bros. and 
Barnum & Bailey Circus on va 

Passi de curtmetratge: Le cirque de Calder
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estar-hi durant dues setmanes, 
enamorant-se perdudament del 
món del circ. L’any 1926, a Paris va 
començar a treballar en el seu circ 
en miniatura, el Cirque Calder, per 
poder gaudir del joc amb el movi-
ment i el treball dels petits juga-
dors, exercint el rol de mestre de 
cerimònies. Les seves funcions es 
van presentar periòdicament fins 
al 1976, any de la seva mort.

Calder es convertirà en un dels 
precursors de l’escultura cinètica i 
és considerat un dels artistes més 
innovadors del S.XX. Va treballar 
tant amb escultures mòbils com 
immòbils, i tot i que inicialment 
treballava amb peces petites, a 
poc a poc van anar creixent fins 
que els seus treballs van anar pre-
nent una certa monumentalitat.

FILMAFFINITY en fa aquesta si-
nopsi: “La fascinación por el circo 
de Alexander Calder (1898-1976) 
comenzó a mediados de los años 
veinte, cuando publicó una serie 
de ilustraciones en una revista 
neoyorkina del circo Barnum and 
Bailey a cambio de una pase de 
temporada. Fue en 1927 en Pa-
rís cuando creó el pequeño circo 
del que trata este cortometraje y 
que en su momento hizo las de-
licias de la vanguardia parisina, 
sobre todo de Miró y Mondrian. 
Las actuaciones de Calder podían 
durar hasta dos horas, con veinte 
o más números y un intermedio, 
el artista haciendo de director y 
su mujer girando el gramófono al 
fondo. Del ingenio diría el crítico 
de arte James Johnson Sweeney 
que era mucho más que un juego. 
Era un “laboratorio en el que de-
sarrollarían las características más 

originales de su obra posterior”. 
Ahora se encuentra en el Whitney 
Museum de Nueva York en un 
estado demasiado delicado como 
para transportarlo, con lo cual 
este corto de Viladebó se proyec-
ta continuamente, incluso ahora, 
para ilustrar la obra de Calder.”

Duració: 19 min.
País, França
Director: Carlos Vilardebó
Música: Pierre Henry
Fotografia: André Bac, Patrice 
Pouget
Gènere: Documental | Curtmetrat-
ge. Circ

Tothom hi és benvinguts. Afora-
ment limitat a 50 persones per or-
dre d’arribada. Al jardí de l’ESPAI 
TÒNIC. Gratuït.



pag. 89



pag. 90

JULIOL 2016

Figures per arts decoratives
Dani Blanco

Escultura

Dissabte 30 Juliol fins al 6 agost 
tindrem les peces de DANI BLAN-
CO exposades a la SALA BLANCA 
d’ESPAI TÒNIC.
Quedeu convocats dissabte 30 a 
les 20 h
Sardines a la brasa amb pa amb 
tomàquet i porró per amenitzar la 
inauguració.

(…) De muy pequeño, hacía fi-
guras de barro y me salían bien. 
Mis padres me apoyaron tanto 
que, tras un año en el taller de la 
escultora Rosa Martínez, entré a 
estudiar escultura en la Escola 
Massana, a los 14 años, tuve como 
profesor al gran Ignasi Aballí, 
entre otros también estupendos. 
Muy pronto, hice una exposición 
en Hospitalet junto a Enrique 
Radigales y Juan Almirall, ¡vendí 
un bronce! (mucho dinero para un 
chaval) y después me hice oficial 
de primera, moldista y vaciador, 
lo que me llevó a trabajar en una 
ortopedia haciendo exoesqueletos 
para gente muy obesa y enton-
ces… vino la publicidad (…) Així 

es presenta Daniel Blanco, home 
polifacetic involucrat des de ben 
jove en un trepidant seguit de pro-
postes que el posicionen com a 
individuu alerta i en plena sintonia 
amb un entorn canviant, que no 
para de qüestionar.

La present mostra és una tornada 
de Dani Blanco a les mans, esbos-
sos del que posteriorment poden 
arribar a ser figures de gran for-
mat. Un assaig per reprendre allò 
que en el seu moment es mate-
rialitzava amb força, i aquí està el 
seu acontentament, deixar sortir 
la creació material continguda que 
va estar canalitzada cap a l’àmbit 
digital:

(…) A raíz de una instalación en el 
Sónar Barcelona que realicé junto 
a Ana Belda y Oriol Terrats, me lla-
maron para trabajar en una agen-
cia y allí que fui. Desde entonces 
han pasado 20 años, hace unos 
meses me he ido a vivir al campo, 
donde la mitad del tiempo estoy 
trabajando en internet y la otra mi-

Bocetos esculpidos de Dani Blanco: La familia Telerín
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tad modelando arcilla. Me sienta 
bien la combinación de lo material 
y lo virtual; es estimulante. Lo que 
presento en la galería ESPAI TÒ-
NIC son bocetos, sin más. Estoy 
muy feliz de poder exponerlos, 
me interesa mucho la idea del 
taller abierto, de subir a las redes 
sociales imágenes del proceso en 
tiempo real y escuchar. (…)
 
(…) concibo estas figuras como 
bocetos de piezas grandes, estoy 
preparando el taller para empezar 
a trabajar a tamaño natural, que 
es, lo que siempre he querido. (…)

Quedeu convidats a veure aquest 
“work in process” i a compartir 
amb l’artista visions i sardines. 
Salut!
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AGOST 2016

Sinaia. Más allá del océano
Joan Lopez Lloret

Documental

Dijous 4 d’Agost de 2016 a les 
22.30h al jardí d’ESPAI TÒNIC po-
dreu veure el documental
“Sinaia, más allá del océano” de 
JOAN LÓPEZ LLORET.

Voleu venir a viatjar amb nosal-
tres? Ens embarcarem en el Sinaia 
durant 76 minuts per conèixer el 
testimoni d’alguns refugiats de la 
Guerra Civil Espanyola. Creuarem 
l’Atlàntic en un vaixell de càrrega 
de contenidors actual. A vegades, 
la memòria va transformant el re-
lat del què va succeir enriquint els 
fets històrics… com el viatge de la 
vida que creua l’oceà. 

El maig de 1939 el vaixell Sinaia 
va traslladar 1800 refugiats de la 
Guerra Civil Espanyola de França 
a Mèxic. Va ser el primer d’una 
sèrie de vaixells que van oferir 
una nova vida a milers i milers de 
refugiats. Recorrem avui aquest 
mateix trajecte en un vaixell de 
contenidors que fa la mateixa ruta. 
I mentre sentim els testimonis 
d’aquell viatge veiem el dia a dia 

del vaixell de càrrega.    

El vaixell Sinaia va ser el pont 
entre el franquisme i un país com 
Mèxic, que el 1939 tenia un presi-
dent de la República que es deia 
Lázaro Cárdenas, que una de les 
seves qualitats més importants va 
ser l’ajuda humanitària.

Aquesta característica s’ha des-
tacat en diferents documentals, i 
el que passarem, no és una ex-
cepció. El documental, realitzat el 
2011, fa servir un llenguatge visual 
on a partir de la veu dels personat-
ges d’aquesta aventura de vida, 
veiem en el present el que va ser 
el seu passat. El llenguatge cine-
matogràfic és una reflexió on la 
profunditat del missatge es dóna a 
través de la veu i la imatge.  

Joan López Lloret destaca per 
portar la fotografia en els seus 
propis documentals. De molt 
jove va començar experimentant 
amb curts a super-8. Va estudiar 
direcció de fotografia al Centre 

Calassanç (actual ESCAC) i di-
recció cinematogràfica al CEEC 
(1988-90). Ha treballat en televisió, 
cinema i publicitat. Amb els seus 

PASSI DOCUMENTAL “Sinaia, más allá del océano”
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films ha estat seleccionat a nom-
brosos festivals internacionals, 
on també ha impartit tallers de 
documental. López destaca per la 
capacitat que té de treure a la llum 
històries captivadores, donant veu 
a personatges que normalment la 
història ha oblidat. A partir de l’any 
2000 centra més la seva activitat 
com a director, especialment en 
l’àmbit del documental. La majoria 
d’aquests han estat coproduïts per 
cadenes de televisió i projectats 
en festivals internacionals. Recen-
tment ha impartit alguns tallers de 
documental en diversos llocs de 
Barcelona, Santiago de Xile, Mèxic 
D. F. i Tijuana.

Qualsevol documental té com a 
propòsit l’anomenada memòria 
històrica. Aquesta ha de contenir 
d’alguna manera una reflexió a 
propòsit de la memòria, és a dir 
sobre la seva fragilitat, la seva 
mudança i els seus misteris. Què 
fa que recordem uns fets, i no uns 
altres, sense que a vegades la 
memòria s’acordi amb la de qui 
també van viure’ls? La memòria 
personal també incorpora com a 
record allò que ens ha sigut expli-
cat i que, per tant, configura una 
memòria col·lectiva.

*Text: Anna Pujol Batllosera, estu-
diant en pràctiques de Història de 
l’Art de la UdG

Imma Merino, redactora del punt 
avui i professora de cinema a la 
UdG en va treure un article poc 
després de la seva estrena: EL 
PUNT AVUI. Altres notes de 
PREMSA

FITXA TÉCNICA
Director: Joan Lopez Lloret
Guión: Joan Lopez Lloret
Aj. Direcció: Barbara Ochoa / Cora 
Estival
Fotografia: Joan Lopez Lloret
Muntage: Israel Santamaria/ Meri 
Collazos Sola
Grafisme: Gerard Morrón
So: Amanda Villavieja /Verónica 
Font
Post-Producció so: Gerardo Qui-
roz / UN,2,3 produccions
Música: J.S Bach, G. Fau-
ré, M.Ponce, P.Hindemith, 
D.Shostakóvich (Interpretado por 
Marçal Cervera)
Productor: Oriol Cortacans y Inti 
Cordera
Producció: Batabat i la Maroma 
(Mexico DF) en co-producción con 
TVC i ONCE TV
Dossier de Premsa

FESTIVALS
Documenta Madrid 2012
Festival de Cine español de Tolou-
se 2012
DocsTown 2012 – Mèxic
Festival de cine Migratorio Santan-
der (2014)
Nominat a millor Documental, 

millor Guió y Premi a millor Diseny 
de Producció i Banda Sonora als 
Premis Pantalla de Cristal (Mèxic) 
2011.
Estrenat en salas de cine en Bar-
celona i Girona al decembre 2012

L’estiu passat a ESPAI TÒNIC vam 
tenir el plaer de poder projectar 
del mateix autor el documental 
Hermanos Oligor (2004), guanya-
dor de diversos premis.

Si en veu gaudir, us espe-
rem aquest any per repetir 
l’experiència. Vingueu sopats!! 
Gràcies i seguim.
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SETEMBRE 2016

Un ser inquietante emerge [de la nada] para subrayar el énfasis de la melancolía
pierre d. la

Collage digital

Benvolguts, aquí som de nou!!, 
i amb la següent proposta: Sala 
Blanca de l’ESPAI TÒNIC acollirà 
aquest mes de setembre a pierre 
d.la, ànima surrealista que ens 
mostrarà una col·lecció dels seus 
collages.

Inaugurem dissabte 10 setembre a 
les 20h, acompanyats de la pro-
posta sonora de Murlaca i Antuán, 
de Lantánidos

Us deixem amb el text íntegre 
d’Anna Pujol, exbecària d’Espai 
Tònic, i així aprofito per a felicitar-
la per al seu escrit i interès en 
l’art! El mateix agraïment per Anna 
Font que també ens va donar un 
bon cop de mà abans d’estiu.

pierre d. la (Saragossa, 1969) viu 
des de l’any 2011 a Girona. És el 
fundador del mític grup Écrevisse. 
Actualment s’encarrega de pro-
gramar les exposicions per a l’(A)
parador22 de la Llibreria 22.

Poeta visual i artista plàstic. 

Coordinador i fundador del pasquí 
literari i visual poisson soluble. 
Coordinador de l’exposició Poesia 
visual a Aragó, Centre d’Històries 
2014. Com a artista ha exposat 
en el Corner-Miz de Saragos-
sa Activa el 2015, en el Col·legi 
d’Arquitectes de Saragossa el 
2013, entre d’altres. Té publicat: 
Hacia el interior (Ed. Anorak, Sa-
ragossa, 2010); Juegos (Nanoedi-
ciones, Madrid, 2011); Distancia 
(Ed. Comuniter. Col. Resurrección, 
Saragossa, 2011); Deriva nº 1261 
no realizada antes de visitarte (La 
espera ed., Tenerife, 2014). (A)pa-
rador22 és un projecte que trans-
forma l’aparador de la Llibreria 
22 en una petita galeria d’art. La 
proposta sorgeix de les inquietuds 
del creador saragossà pierre d. la 
– que ha participat en les dues úl-
times edicions del festival Domès-
tica i actualment resideix a Girona 
– i està perfectament alineat amb 
els objectius de l’associació: mos-
trar art fora dels llocs convencio-
nals, situar-lo en espais diferents 
i donar-li una visibilitat directe i 

accessible per a tothom.

pierre d. la és artista, instal·lador, 
creador, imaginador, poeta, poeta 
visual, escriptor, editor, gestor, 
comissari, galerista, divulgador, 
personatge… i és dadà i surrea-
lista. Les seves obres de finals 
dels anys 80 tenen influència en 
la poesia visual i objectual. Els 
elements gràfics, els signes i les 
lletres juguen un paper fonamen-
tal en la seva obra encara que no 
d’una forma tan neta i clara com 
ho desenvoluparà posteriorment. 
Són uns anys d’experimentació, 
diversió, jocs artístics i fins i tot 
excentricitats (com els grans 
artistes de les avantguardes his-
tòriques). Juntament amb la seva 
obra plàstica va desenvolupant un 
gust per l’objecte tridimensional, 
i per l’ocupació de l’espai, on va 
trobant una via de comunicació 
molt important: la instal·lació. Les 
seves instal·lacions tenen un fort 
caràcter poètic, són estèticament 
molt visuals i estan carregades 
de molts significats i referències. 

pierre d. la, ÀNIMA SURREALISTA
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També és dins el grup Ecrévisse 
on va desenvolupant la seva face-
ta literària i la poesia escrita. Rea-
litzen accions i performances on la 
paraula té el paper protagonista.

Després d’Écrevisse, la seva 
obra ha continuat mantenint les 
referències i influències que va 
desenvolupar en el grup. Els expe-
riments visuals previs li han servit 
per consolidar una obra plàstica 
que va adquirint puresa i simplici-
tat en els elements compositius a 
mesura que va passant el temps. 
Els elements utilitzats per pierre d. 
la són quasi reiteratius: lletres, sig-
nes de puntuació, rellotges, mani-
quís, sabates, barrets… apareixen 
de forma continuada a les seves 
obres. Algunes de les seves prime-
res obres són més complexes en 
el seu desenvolupament, utilitzava 
veladures, capes, textos i diferents 
elements. Aquests elements amb 
el temps els ha anat depurant fins 
a mantenir un únic element gràfic 
de color negre sobre fons blanc 
com a protagonista de l’obra, 
d’aquesta manera facilita més la 
lectura i augmenta la seva contun-
dència visual.

També forma part de l’Associació 
ad’Art. Una associació que neix 
a principis del 2009 fruit de les 
inquietuds d’artistes, creadors, 
estudiants i amants de l’art que 
volen donar un altre impuls a la 

programació cultural gironina amb 
projectes basats en noves propos-
tes, nous artistes i nous espais. 
Ad’Art pretén oferir una forma 
d’entendre l’art propera, accessi-
ble i de qualitat. Écrevisse mai va 
centrar els seus interessos en la 
producció d’obres o d’exposicions 
impecables des d’un punt de vista 
formal sinó que, nadant a con-
tracorrent van preferir treballar 
el concepte d’equip i la possibi-
litat de generar idees així com la 
conquesta d’espais no necessària-
ment destinats, en principi, a aco-
llir projectes artístics. «Els objec-
tes trobats sempre m’han seduït. 
Crec sincerament en el poder de 
les coses». «Es tracta d’un joc on 
van apareixent artistes, escriptors, 
etc. que m’han influenciat en algun 
moment de la meva vida. El pro-
cés creatiu està basat en l’atzar, 
en trobar un element característic 
d’aquestes persones i unir-lo amb 
la inicial del seu nom o del seu 
cognom per crear una imatge d’ell 
o ella».

*Text: Anna Pujol Batllosera, estu-
diant en pràctiques de Història de 
l’Art de la UdG

Del 10 de setembre al 15 d’octubre 
podeu veure a la Sala Blanca 
d’Espai Tònic l’exposició: “Un ser 
inquietante emerge [de la nada] 
para subrayar el énfasis de la 

melancolía.” Aquesta exposició li 
ha servit a pierre d. la per repren-
dre el fil de la seva obra, després 
de portar un temps dedicant-se 
a donar visibilitat a obres d’altres 
artistes.

Espai Tònic lliga en un mateix mo-
ment, Beat Keller i pierre d. la, dos 
artistes que comparteixen afinitats 
artístiques i amistat.

Benvinguts!
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OCTUBRE 2016

Strambotisme
Quim Hereu

Visita guiada

Ens plau convidar-vos a la genero-
sa proposta que QUIM HEREU ha 
acceptat en possibilitar-nos visitar 
la seva descomunal obra abans de 
desmantellar el seu taller i partir 
cap a Mèxic.

Dissabte 1 d’octubre a les 18h a 
Banyoles. 
(la duració de la visita és d’1 hora 
aprox.)

Des d’ESPAI TÒNIC organitzem 
aquesta irrepetible visita, preguem 
us poseu en contacte amb nosal-
tres per a reservar la teva plaça 
i confirmar-ne assistència. Ens 
trobarem dissabte 1 d’Octubre a 
les 17h a Espai Tònic, cada u amb 
vehicle propi o bé per organitzar-
nos i disposar de les places de 
cotxe lliures. Si voleu anar-hi per 
compte vostre, contacteu-nos i us 
expliquem.

QUIM HEREU neix a Girona l’any 
1963 i és considerat, com l’actual 
màxim representant del corrent 
artístic anomenat com a ESTRAM-

BOTISME. Aquest corrent, que en 
origen neix del surrealisme, amb 
una aparença molt similar però 
ben diferent en la seva base crea-
tiva, doncs aquesta és conduïda 
per la raó a l’hora de plasmar tot 
el que la imaginació vulgui donar 
de si.

Des de nen, Quim feia del dibuix 
un refugi on imaginava éssers fan-
tàstics convivint en els paisatges 
que quotidianament veia. Deci-
didament autodidacte, entra en 
contacte amb les obres de grans 
artistes, fascinant-li l’execució 
tècnica de l’oli i el perfeccionis-
me del dibuix. Paral·lelament a la 
carrera de pintor, va estudiar En-
ginyeria Tècnica Industrial, la qual 
va exercir durant un curt espai de 
temps per tal de dedicar-se de ple 
a la pintura.

L’any 1983 estableix el seu primer 
estudi a la seva ciutat natal, Giro-
na (Catalunya) on exposa la seva 
obra en diferents galeries. Co-
mencen els seus viatges al voltant 

del món, a la recerca de deserts, 
ruïnes, cultures i exotismes per 
poder recrear-les en les seves no-
ves pintures, que ja començaven 

Visita guiada per l’estrambotisme de Quim Hereu



pag. 100

a reflectir la predilecció del pintor 
pel gran format.

D’aquests viatges en van sortir 
una col·lecció de pintures a l’oli 
sobre lli, d’1,9 x 3,4 metres cadas-
cuna, que mostren aquest visió es-
trambòtica de Quim Hereu, sobre 
10 ciutats del món visitades. Foren 
la preparació i la base per la joan-
fusterrealització de “L’Estrambòtic 
Naixement de Venus” primera 
pintura de la trilogia colossal i part 
principal del projecte Stram, basat 
en tres enormes bastidors de fusta 
per a tela de lli de 6 mts x 12 mts, 
sobre els quals Quim plasmarà els 
tres conceptes universals (temps, 
poder i llibertat) amb els quals 
vol donar a conèixer aquest co-
rrent creatiu creada pel seu amic, 
mestre i mentor Joan Fuster l’any 
1974, del qual en feu mitjançant 
testament formal el seu hereu i 
relleu indiscutible.

El temps que inverteix el la crea-
ció de cada quadre, els esbossos 
previs a aquests, els estudis de 
color, el perquè de les descomu-
nals mesures, com estructura el 
llenç per anar-lo omplint… tot això 
i molt més ens explicarà Quim en 
aquesta darrera visita, doncs deixa 
l’estudi i es trasllada a Mèxic. A 

Quim se’l disputen col·leccionistes 
i sales d’art d’arreu del món, però 
ell ha volgut sempre que les tres 
grans pintures del projecte Stram, 
quedessin a Girona, lloc que va 
veure néixer el corrent artístic que 
l’inspiren. Aquest projecte que-
darà formant part del attrezzo de 
la fortalesa de Sant Julià de Ramis 
(Girona) on s’hi està construint 
un centre de convencions, hotel i 
expositor d’art internacional.

Per aquelles coses de la vida un 
dia vam anar a parar al seu taller 
i des de llavors que somiem amb 
aquesta visita guiada pel mateix 
autor abans que es traslladi a 
Mèxic. La seva obra és d’aquelles 
coses que val la pena conèi-
xer, veure i viure de primera mà. 
Aquesta visita que no us deixarà 
indiferents!!

Benvinguts amics i seguidors 
d’ESPAI TÒNIC, hi sou tots convi-
dats.
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OCTUBRE 2016

El novio de la mujer barbuda
Sebi Subirós

Instal·lació poètica

Aquest octubre entra amb for-
ça, després de la visita al taller 
de Quim Hereu, tenim el plaer 
d’anunciar-vos la inauguració de 
l’exposició de SEBI SUBIRÓS, que 
ens durà els seus objectes poètics 
sota el nom de: “El Novio de la 
Mujer Barbuda”

Dissabte 8 d’octubre a les 20h, 
amb posterior sopar de CABELL 
D’ÀNGEL
BENVINGUTS a aquesta nova fes-
ta de tardor!

Sebi va formar part de l’exposició 
col·lectiva “Art en Obres”, 
l’octubre passat a ESPAI TÒNIC 
i per tant la seva presentació ara 
en solitari és per a nosaltres una 
immillorable manera d’aprofundir 
en l’obra d’un altre dels autors que 
hi van participar. “Art en Obres” 
fou un tastet i una exploració de la 
creació vigent al nostre entorn. La 
present publicació és una oportu-
nitat d’endinsar-se en el potencial 
creatiu de l’autor. En aquest cas 
obra inèdita creada i inspirada en 

bona part per l’espai que l’acollirà. 
Les parets d’ESPAI TÒNIC vestiran 
i donaran suport a una relació cir-
cense de caire poètic. Tot plegat 
una sorpresa de la qual ara només 
en podem revelar les paraules i 
algunes imatges que les seves 
obres ens han inspirat.

“El Marido de la Mujer Barbuda” 
és un giny d’humor, una posada 
en escena delirant i conscient dels 
diferents objectes que estimem 
envoltaven a aquesta mítica i ima-
ginaria parella de finals de 1800 i 
principis del 1900.

Subirós ens ha demostrat un cop 
més, ser posseïdor d’una fina 
inventiva, que planteja qüestiona-
ments a la nostra mirada quotidia-
na. Les seves peces desperten un 
somriure i una rialla. Ens fa sentir 
còmplices dels seus encerts alho-
ra que sorpresos per lo ben resolt 
de les seves propostes. Sebi és un 
investigador de l’objecte, el seu 
taller és com un laboratori ple de 
possibilitats. Cada objecte, imatge 

i gravat que en ell entra i s’hi crea, 
té la possibilitat de sortir-ne for-
mant part d’una simfonia plena de 
poesia.

Sebi Subirós (1961) s’inicia com a 
gravador el 1986. Ha treballat amb 
artistes nacionals i internacio-
nals com Tàpies, Miquel Barceló, 
Werner Berges, Cuixart, Víctor 
Mira, Niebla, Antoni Pitxot, Jaume 
Plensa, José Pedro Croft, Emil 
Schumacher, Riera i Aragó, Oteiza, 
Moises Villelia…

Imparteix classes de gravat de 
manera regular així com cursos en 
el seu taller i en diversos centres 
públics i privats com EMA Escola 
Municipal d’art de Girona, Talleres 
Saura, Fuendetodos (Saragossa), 
Fundació Rodriguez-Amat, Garri-
goles (Girona), Taller del Museo 
del grabado Contemporaneo de 
Marbella (Málaga), La Seiscuatro, 
Valencia,..

El 1995 funda el taller de gravat 
Lupusgràfic Edicions, un espai 

El Novio de la Mujer Barbuda. Per Sebi Subirós
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on els artistes troben les eines i 
l’assessorament tècnic neces-
sari per a crear i desenvolupar 
els seus projectes amb llibertat i 
aconseguir així la màxima qualitat 
en la seva obra gràfica original.

Fa un parell d’anys va obrir el fan-
tàstic Espai U, un espai expositiu 
destinat a donar visió publica als 
treballs gràfics d’artistes d’arreu. 
La programació anual consta de 
sis exposicions individuals amb 
una durada de dues setmanes.

Us esperem dissabte 8 d’octubre 
per a xerrar amb l’autor, deixar-
vos sorprendre per la seva obra, 
degustar les propostes de Ca-
bell d’Àngel i acomiadar-vos 
dels gravats digitals de pierre 
d. la que restaran exposats a la 
SALA BLANCA fins al mateix 8 
d’octubre.
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SEBI SUBIRÓS
EL NOVIO DE LA 
MUJER BARBUDA
Objectes i instal·lacions 
poètiques
8.10 al 17.12.2016

ESPAI TÒNIC presenta:

SEBI SUBIRÓS
EL NOVIO DE LA MUJER 

BARBUDA

Objectes i instal·lacions poètiques

Inauguració el 8 d‘octubre a les 20h

Del 8 d‘octubre al 
17 de desembre de 2016

ESPAI TÒNIC  C/ de Ponent 23-25 
17111 Vulpellac (La Bisbal d’Empordà) 

www.espai.tonic.cat  | Tel.: (+34) 972 642 421

De dilluns a divendres de 11:30h a 13:30h i de 17:00h a 20:00h
Dissabtes de 18:00h a 20:00h. També hores a convenir

Col·laboren:Patrocina:
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OCTUBRE 2016

El novio de la mujer barbuda
Sebi Subirós

Castanyada amb l’artista

Tenim el plaer de comptar altre 
cop amb en SEBI SUBIRÓS a ES-
PAI TÒNIC.
Castanyada + visita guiada + ex-
plicació de l’obra exposada, per a 
aquells que vau venir a la inaugu-
ració, per a aquells que heu anat 
passant a visitar-la entre setmana 
i per a aquells que no vau poder 
venir.

Dissabte 29 d’octubre a les 20:00h
Acompanyarem la trobada amb 
unes castanyes ben calentes. 
S’accepten donacions de pane-
llets i vi dolç per prendre junts.

Benvinguts una vegada més a 
Espai Tònic, centre d’investigació 
artística, un espai on passen co-
ses, on es creen sinergies entre 
artistes i on la gent de peu podem 
ampliar una mica més els límits de 
l’imaginari.

(…) cada exposició és com un 
cuinat, que es va coent a poc a 
poc, primer la decisió mútua entre 
l’equip i l’artista, de treballar mà 

a mà perquè la mostra es pugui 
portar a cap, investigació sobre la 
seva trajectòria, imatges i parau-
les que ajudin a comunicar el seu 
projecte, peanes, pintures, taladro, 
llums, e-mails, whatsapps, truca-
des, visites in situ… a poc a poc la 
mostra es va definint i assistim a 
la creació del que finalment es po-
drà visitar. Cada artista: un ritme i 
una manera de presentar. (…)

Sebi és un alquimista de l’objecte, 
tempta les lleis de la gravetat i de 
allò que creiem possible, ens va 
deixar sorpresos en muntar “La 
mas bella mujer barbuda jamás 
conocida“, obra que dona nom a 
l’exposició, en aconseguir imantar 
les barbes de la mujer barbuda; 
també en aconseguir sostenir en 
aquell punt exacte la manuella 
sobre la copa de la seva iaia, i 
aguantar aquella altra manuella 
voleiant sobre plomes d’ànec!!…

Però el que més ens ha provocat 
és “Uuuuuuu“, un clar exemple 
de com una obra ubicada en un 

espai lliure pot arribar a modificar 
i adaptar l’espai i al mateix temps 
fer que l’espai s’adapti a ella… 
sembla que la cinta de carrosser 
no ha aguantat i la segona manue-
lla a terra ha caigut…! Fora bro-
mes, el seu acte, amb consenti-
ment encantat per part nostre, ens 
mostra com a vegades certs límits 
són relatius. De la mà de l’art 
aquests límits poden ser qüestio-
nats d’una manera elegant. Una 
perfecta metàfora de la possibilitat 
i necessitat de ser inconformistes 
davant de certes situacions políti-
ques, socials o íntimes…

Us invitem a visitar aquesta fina 
obra.
Horari de visita:

OCTUBRE – JUNY
Dilluns a divendres:
11:00h a 14:00 – 17:00h a 20:00h
Dissabtes: 17:00 a 20:00h
Fora d’aquest horari: hores a con-
venir reservant per telèfon

Castanyada amb visita guiada de Sebi Subirós
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NOVEMBRE 2016

La dona canó
Companyia Guan-Lu

Titelles

Acompanyament de la visita co-
mentada de
SEBI SUBIRÓS sobre l’exposició: 
“El novio de la mujer barbuda”
amb teatre de marionetes de fils 
de la Companyia Guan-Lu 
“LA DONA CANÓ” a ESPAI TÒNIC
1Dissabte 19 de novembre a les 
20h

(…) El circ és sovint un món mà-
gic, ple de felicitat i fantasia, però 
això no sempre és així. Fa molts 
anys hi havia un circ que volta-
va per pobles i ciutats oferint les 
seves actuacions a tothom que 
les volia veure. Jo hi treballava en 
aquest circ i la meva mestressa 
era la senyora Fung, la propietària. 
Aquesta tenia una filla, Violeta la 
contorsionista, que… —  Però esti-
gueu ben atents que ara veureu 
per vosaltres mateixos el que va 
succeir… (…)

Aquest teatre de marionetes està 
format per Ángeles Sánchez i 
Lupe Martínez, amb l’ajuda de 
Eduardo Vara de Rey. Van co-

mençar a dedicar-se a les titelles 
cap a l’any 2002. Elles mateixes 
han fet l’escenari i les marionetes 
de fil, de petit format, inspirades 
en l’estil de les marionetes de 
Praga. La primera obra que van 
representar va ser “El gerro del 
fons del llac”, basada en un conte 
popular Armeni. Llavors encara 
van fer servir unes marionetes ja 
fetes que venien de Praga. Des-
prés es van posar a adaptar el 
conte de Joan Albanell “La rosa de 
Sant Jordi” i van crear elles matei-
xes les titelles, que també estaven 
inspirades en els dibuixos que 
Roser Capdevila va fer pel con-
te. La tercera i present obra que 
podrem veure a ESPAI TÒNIC, “La 
dona canó” ja és escrita per elles 
i les titelles hi són totalment ori-
ginals, tot i que el punt de partida 
i inspiració va ser una cançó de 
Francesco De Gregori titulada “La 
donna cannone”

Durada de la representació: 20-25 
minuts
Espectacle de marionetes de fil 

per nens i grans (potser no pels 
més petits).
Tothom hi és més que ben vingut. 
Us esperem!. Entrada Gratuïta

La Companyia Guan-Lu, teatre de marionetes a Espai Tònic
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Plànol
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Emplaçament i contacte

Per a qualsevol consulta podeu adreçar-vos a: 
 
Associació Cultural el Nou Graner 
CIF: G55203517 
Carrer de Ponent 23-25 
17111 Vulpellac (La Bisbal d’Empordà)

www.espai.tonic.cat 
info@tonic.cat 
Tel.: (+34) 972 642 421

© Text i continguts: Olga Solà i Viñas 
© Disseny i maquetació: Oriol Terrats (www.tonic.cat) 
© Fotografia: diversos 
Muntatge exposicions: Guillermo Basagoiti


