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Homenatge a Lluis Mª Xirinacs

Xirinacs, Lluis Mª Xirinacs, ens ensenya
a valdre’ns per nosaltres mateixos i a ser nosaltres mateixos.
Xirinacs, ens ensenya
que la responsabilitat és sagrada
sagrada la veritat,
l’historia dels homes amb la seva cultura, el país,
sagrada la llibertat, sagrada la creativitat i sagrada la persona.
Lluis Mª Xirinacs,
Com un cercle, sempre canviant sempre igual.
Com un camí, un riu de còdols, un espiral amb doble sentit, una passera
Com un arc de pont d’una riba a l’altre
així el camí canviant de la vida, daurat i fosc, lluent , sensual i vigorós.
Xiri
fumerola al vent, consciència del meu poble, consciència universal.

Claudi Casanovas
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CASANOVAS
EN PROCÉS

Primer va ser l’embruix del fang i el torn d’un caputxí al vell
convent d’Olot. El fang esdevenia creació silenciosa.
Tenia 15 anys. El seduí aquell ritme creatiu. El ritme, “l’ordre en
el moviment”, com el definia el clàssic. Ni l’Escola de Belles Arts

HOMENATGE
A XIRINACS

Municipal d’Olot ni l’Escola Massana de Barcelona li sadollaren
aquella pruïja. Des de l’Institut del Teatre volia posar en escena
el Francesco de mossèn Ballarín. En el poverello havia tornat
a trobar el ritme del món. Laudate si, mi signore, cun tucte le
tue creature. “I entre les criatures, el germà sol, que de Vós
porta significació.” El sol — la divinitat — el foc. Significant i
significat. Volia crear significants, ell. Formes que tinguessin,
per a qui les volgués contemplar, continguts significatius. El
d’Assís escrivia la Lloança al Senyor per les seves criatures cec
i malalt, en una cel·la feta de joncs i estores a sant Damià,
després de cinquanta dies de prostració. No podia moure’s ni
descansar, ni de dia ni de nit. I en la seva foscor veia Déu en el
sol! Per què Francesc, l’home que sabia unir-se al cosmos des
dels quatre elements —frate vento, sor aqua, frate focu, madre
terra—, tenallat com es trobava en el jaç de la seva humil cel·la,
va tornar-li a colpejar l’esperit tan pregonament?
Claudi Casanovas ha necessitat bona part de la seva vida
per respondre’s aquesta pregunta, arrossegada molt temps
i amagada molt endins. Aviat va aprendre que, de totes les
arts, la ceràmica és la que ha estat més vinculada a la vida
quotidiana des dels orígens. Podem seguir les monjoies del
seu camí: del taller de Cerdanyola (1974) a la cooperativa
el Coure amb companys i amics: Carrillo, Bulbena... Vasos,
bols, àmfores, càntirs. A finals dels setanta, un primer gran
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encàrrec: el mural ceràmic de la façana de l’Escola Mistral

L’any següent inaugura el seu nou taller a frec de Riudaura,

de Barcelona. Les primeres mostres i els primers premis:

en plena natura, com havia somniat sempre. Ja pot presumir

Manises (1978), Talavera de la Reina (1981), l’internacional

de tenir algunes peces a museus internacionals. (Avui n’hi té

de Faenza (1985)... Noves tècniques amb la sorrejadora i els

una trentena d’Anglaterra a Alemanya, de França als EUA o a

assajos amb altres temperatures. A la trobada internacional de

Austràlia, del Japó a Corea, a Rússia o a Grècia...)

raku de 1985, Elizabeyth Raeburn farà conèixer les seves peces
a Anita Besson (1933-2015), una jueva que el promocionarà a

Aquest 1988 suposa una inflexió. Ha deixat dit que fou quan

Londres (9 Potters/‘9 terrissaires’), li demanarà que inauguri

començà a treballar la terra com si fos una massa rocosa.

la seva galeria londinenca i mantindrà amb ell una relació

Com si tot l’anterior fos només aprenentatge. Quan amb la

d’amistat i de difusió internacional. Aturem-nos un moment.

periodista Eva Vàzquez, parla de les èpoques que organitzarien

Els 9 artistes de talla internacional es presenten senzillament

la seva obra, al llibre Claudi Casanovas / Ceràmiques: 1975-

com a ‘terrissaires’ (potters). No es diuen “creadors plàstics”

2015 (2016), pren com a referència les tres sèries dels grans

ni “ceramistes creatius” ni res grandiloqüent; cap pretensió.

gravats de La calma (2005) i en poua tres grans etapes: des de

Saben que la ceràmica és la mare de totes les arts (Frederic-

les peces presentades a Düsseldorf (Sema, 1988) fins a Pedra

Pau Verrié dixit) i que té un punt de manufactura (resultat [-ura]

foguera de finals dels 90, una obra presentada a Dinamarca,

d’allò fet [-fact-]amb les mans [manu-], sense pressuposar que

Alemanya i França a més de la instal·lació al Museu Romain de

les tècniques manuals estiguin renyides amb altres tècniques

Nyon. Ell troba que les peces sorgides del seu forn en aquest

—mecàniques, químiques o d’altre tipus— que complementin

període estan presidides per la idea d’Arbre, atesa les seves

les primeres. Una vegada un periodista malintencionat va

elaboracions a base de capes concèntriques. “Són escorces,

demanar a un pintor si no era més artesà que pintor. Es pensava

són fulles, són ritmes vegetals, treballs de làmines que prenen

que l’enutjaria. “Tant de bo fos així. Voldria ser un artesà com

textures molt properes als arbres...” És una època que suposa

els grans artistes del Renaixement”, li va contestar.

el ple domini del Foc. Inclou les seves dues estades al Japó
(1990, gràcies a una beca de la Generalitat de Catalunya, i 1992,

Tornant a Casanovas, un any més tard, a banda d’obtenir el

quan ocupà el taller de Koie i el japonès va anar a fer ceràmica a

Grand Prix de la Ville de Vallauris de la biennal francesa, a la

la Garrotxa) i abraça mostres diverses, assolides amb tècniques

trobada internacional garrotxina de ceràmica japonesa, “Estiu

sofisticades que li permeten peces grans, en dimensió, gruix i

Japó 86”, es fa amic de Rayuji Koie —un outsider en relació

pes. El 1992 obté el Gran Prix de Mino (Japó) amb un plat mural

als mestres de Kyoto participants—, que, tanmateix, aviat serà

gegantí i segueixen mostres a galeries diferents: Bols de té a

una primera figura en la ceràmica japonesa. El comencen a

Londres, Àmfores a la Caramany de Girona, Cercles a la Joan

convidar arreu, com per exemple, el 1987, a Alcaçoba (Portugal).

Prats de Barcelona, per esmentar-ne algunes. “Com que cerco,

1932-2007 L’Ofrena. Bronze, 120 x 70 x 80 cm. 2018.
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jugo amb l’atzar”, escriu el 1999 a La revue de la céramique et

les escletxes dels costats. Ordre i desordre, va escriure Michel

le verre. Juga per cercar, no pas a l’inrevés. Res d’estrany que

Moglia: “La perfecció llisa i freda, la claredat perfectament

l’any 2000 iniciï una segona etapa a partir de Twenty Blocks

ordenada de la cambra de formigó empresonava allò que jo

que presenta a Londres. Deixem-lo parlar: “A partir de Blocs i

percebia pels intersticis com un immens bloc de fum obscur,

fins a les Monjoies —es refereix a Les blanques monjoies per a

concentrat, solidificat, sota l’efecte esclafador d’una gravetat

Odiseu (París, 2010), una sèrie referida al gran poema d’Agustí

de forat negre [...] Una mort que empresonava una altra mort.

Bartra—, pesa més aviat una percepció immòbil i massissa,

No obstant això, entre aquests dos murs, es deixava sentir una

amb poques alteracions de llum. Els correspondria la imatge de

lleugera vibració: una alenada, lleugera, fràgil, circulava entre

la Roca.” És l’època de la Terra, sí. I abraça mostres diferents,

els murs massissos...” L’alenada de la llibertat, impossible de

des de les Pedres blanques de Londres, les Escales de gel de

vèncer i enterrar.

Finlàndia o els Camp d’urnes (exposades a Bèlgica, Dinamarca i
Anglaterra des del 2009).

El procés de creació d’aquest bloc de deu tones —s’hagué de
construir un forn especial per encabir-l’hi— el deixà buit. Va

Ens cal una nova aturada. Durant aquest període, Casanovas

respondre amb grans gravats amb burí sobre planxes de coure

viu el procés del monument que ha de bastir a Olot: Als vençuts.

que titula La calma, com hem avançat; busquen la serenor de

A la capital de la Garrotxa, al prat Triai, hi ha una Creu que

l’arbre, la roca i l’aigua, qui sap si en recerca del propi assossec

commemora l’atziac afusellament la matinada de Tots Sants

després de la titànica creació anterior. Seguiren altres treballs:

de 1936 per part dels republicans d’uns homes arrestats a la

Amb les Pedres blanques s’enduia el record del Pirineu; a

presó per pocs dies. És un record d’aquella salvatge vilania

Saviatiupale (Finlàndia) va voler l’ajut de la gent —hi acudí amb

comesa com a escarment dels bombardejos del “Canarias” a

fanalets amb noms de trànsit, quan va paralitzar un espai de

Roses. A ell, se li encarrega de fer el monument contrari, als

gel en l’immobilisme més absolut mitjançant múltiples escales

republicans vençuts en la guerra (in)civil, als morts, als exiliats,

plantades a l’aigua glaçada del llac tot desafiant el cel i el desglaç.

als perseguits, als lluitadors reprimits. I, en la seva obra, hi

Els discs de les seves Monjoies semblaven voler conservar

jugarà l’atzar —con juga el foc del forn—, de manera que en

la vibració dels antics cants grecs en cors dels mariners del

el seu procés de creació formal s’hi amalgamarà l’èpica del

vaixell d’Ulisses i les sirenes que els volien seduir; finalment,

relat. Anita Besson li ha fet arribar el diari d’una miliciana que

Camp d’urnes sorgí de la impressió d’una urna gal·loromana

participà en l’expedició de Bayo per alliberar Mallorca; la noia,

del Museu Arqueològic de Chateroux (França). És un treball

aviat se’n desenganyarà. Abandonada a l’illa, acabarà malament.

que ja dedica a L. M. Xirinacs perquè va atreure la seva atenció

El dietari se li infiltra pels porus de la pell i fins a convertir-lo

en insinuar-li que som fills de “la civilització indoeuropea”. El

en l’ànima d’un monument, que sols es podrà contemplar per

cèlebre ceramista i crític d’art Edmund de Wall, que aquí va
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sorprendre el 2012 amb La llebre amb ulls d’ambre: una herència

La calma el portaren al reguitzell de treballs sobre les fases de

oculta, versió de The Hare whit Amber Eyes: A Hidden Inheritance,

la lluna. No podia ser d’altra manera. Laudate si, mi signore,

publicada dos anys abans, a The Pot Book (2011), ressenya tres

per sora luna e le stelle: / in celu l’ai formate clarite et preciose et

centenars de noms de ceramistes de tot el món en una guia

belle. Som a la tercera etapa de la seva obra. Amb Lluna nova,

colpidora. Aquest vademècum abraça des de la porcellana

quan el satèl·lit no es veu, la mostra londinenca d’Erskine Hall

imperial xinesa a Michael Cardew, des dels vasos micènics i

& Coe (2012-13), s’apropa al tema de l’obscuritat, de l’altra cara

grecs a Picasso, i dedica una pàgina a Casanovas, il·lustrada

de la vida, de la mort. Les peces negres —còdols immensos,

amb una de les peces de Camp d’urnes. El considera “un dels

formes ovalades, paraesfèriques, polides en fred, d’un negre de

màxims exponents de la cultura ceràmica actual” i proposa

basalt— podrien emergir de les aigües del Leteu o de l’Hades

contemplar els seus treballs en relació amb els d’Akiyama Yo,

com de les rieres de l’alta Garrotxa. L’artista s’hi reconeix en el

Ryoji Koie i Jim Merlchert. Considera que les seves ceràmiques

Gorg-Aigua, on la llum es fon. Les peces prenen nom de les

semblen haver estat tallades directament d’una roca nua, tot

verges negres d’arreu del món. Nigra sum sed formosa, filiae

i haver estat curosament construïdes. “Quasi absurdament

Jerusalem. Som al bíblic Càntic dels càntics, capítol 1, verset

masculines amaguen tots els indicis d’una intervenció finament

5, musicat des de Tomás Luis de Victoria a Pau Casals. ‘Sóc

treballada, malgrat que siguin exactament això: obres finament

bruna, però bonica, filles de Jerusalem.’ És la reivindicació de

treballades des d’un sentit escultòric.”

la camperola que té cura de les vinyes contra les noietes de les
bones famílies jerosolimitanes, que no havien d’anar al camp

Camp d’urnes i les Monjoies estableixen una mena de final d’etapa:

i, seguint la moda d’aleshores, podien presumir de pell blanca,

de l’Arbre-Foc ha passat al Bloc-Terra. Els gravats de La calma,

com anhelaven les nostres besàvies que s’enfarinaven el cutis.

que presentà en aquesta mateixa Fundació Valvi, tradueixen un

Però la morenor és bellesa —“és el sol que m’ha embrunit”,

altre punt d’inflexió i el trampolí per a una tercera etapa. La

reivindicarà al verset 6— i, per això mateix, l’altre sol, el rei

calma començà amb exploracions a les escorces dels arbres,

del Càntic, es fixarà en ella. L’altra cara de la lluna nova és el

alzines centenàries, sureres feréstegues, alzinars i rouredes per

sol, el Foc amb què havia començat el seu itinerari. Malgrat se

on ell mateix s’emboscava, castanyedes i freixenedes ignotes...

submergeixi en l’obscuritat de la mort, la mort corporal, com

Tornava a ser, sense pensar-s’ho, en la lloança franciscana de

en el d’Assís —da quale nullu homo vivente pò skapare—, no té

la creació. I tot ho eclipsaren, riu amunt, a l’alta Garrotxa, terra

cap importància; és, senzillament, sora nostra morte corporale,

de mala petja, els denominats Roures del Rei a Hortmoier, tan

una germana. En tindria l’altra mort, la morte secunda, com

propers al Toll, a la Riera de Baget i a d’altres rieres curulles

l’anomena Francesc —i beu de l’Apocalipsi—la mort total,

de còdols —negres com l’atzabeja, blancs i polits fins a la

la mort espiritual. El polit de les seves peces les porta a una

brillantor— que més avall s’abocaran al Llierca. Els treballs de

translucidesa gairebé mística de l’espai i el temps.

1932-2007 L’Ofrena. Bronze, 120 x 70 x 80 cm. 2018.
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Paradoxalment, del 2013-14 daten Les callades —potser les

seva obra. Les pot coure i erosionar de manera sorprenent, pot

“hores callades” del poeta?— i Les pomones —divinitats o

combinar el negre i el vermellós oxidat amb el blanc i tot sembla

nimfes romanes que presidien la maduració dels fruits—, i

natural i aleatori, però hi ha esmerçat hores de reflexió i treball.

aleshores s’acaba de convèncer que és impossible de preveure

Arbre-Foc, Blocs de Pedra-Terra, Gorgs de còdols-Aigua. Ho ha

la relació dintre les peces amb l’espai i la llum i es posa a

deixat escrit: “Si fos poeta inscriuria mots que ens apropessin

treballar amb el concepte de grup unitari. Ha elaborat des de

a la llibertat, a aquella llibertat que ens porta a avançar; si fos

la inconsciència, en aquestes dues sèries, el “Quart minvant”

escriptor o filòsof, burinaria paraules perquè el cor desbordés

que mancaria en una sèrie completa de fases lunars i, en part,

de saviesa i de sentit de llum; si fos monjo voldria fixar oracions,

ja era en la sèrie anterior? M’inclinaria a pensar-ho. Per això,

on qualsevol esperit pogués trobar el repòs i la glòria dins d’ell

Un jardí imaginari (Brusel·les 2013-14) és una obra ambivalent

mateix”. És poeta i filòsof i monjo: és artista en plenitud.

—peça i/o conjunt de peces en miniatura per a obres que han
de germinar en un futur. Quan torna explícitament al cicle

Vull creure que aquest Homenatge a Xirinacs que avui es

lunar amb Quart creixent (Londres, 2013-14), ho fa des de la

presenta serà l’inici de la quarta etapa del nostre artista. I no

perspectiva destructora/generadora de Xiva —la deessa de

sols perquè Xirinacs va ser un gegant d’una intel·ligència i

la Trimurti hindú—, unint el vitalisme impulsiu masculí i la

una activitat tranversals insospitades sinó perquè sabia partir

gestació orgànica femenina del fruit. Al gran codolar de Jardí

dels elements més senzills, com fa el nostre artista. El Foc, la

de la lluna plena (2015), on harmonitza la tensió vertical amb

Terra i l’Aigua l’han amarat en les etapes anteriors. Dels quatre

l’horitzontal en les disset peces de gran format, hi seran latents

elements de sant Francesc —frate focu, madre terra, sor aqua,

totes les formes utilitzades en les anteriors fases lunars. La

frate vento—, encara no s’ha barallat amb el darrer, amb el Vent,

bellesa de la negror en què iniciava l’obra de la primera fase

amb l’Aire, amb l’Esperit, amb el Pneuma. I l’espera una lluita

ara pren relleus més o menys aleatoris, cavitats, esquerdes,

ferotge: encarnar el més eteri en la matèria de què se serveix.

erosions, fissures, clivelles, associables a meteors com el vent i
la pluja o les marees.

Quan vaig visitar el seu taller a principis d’any —m’anuncià que
tenia intenció de fer aquesta mostra—, tenia un bronze al pati de

Després d’aquesta tercera etapa, el 2016 exposà a la Sala

casa seva que, segons vaig entendre, seria un dels leitmotiven de

Gaspar de Barcelona. Ceràmiques i gravats de gran format.

l’exposició, a frec d’un altre codolar, ara de peces blanques, una

De nou, una transició per preparar-se a fer un altre salt.

mica més grosses que els còdols d’una riera. He dit un bronze,

Casanovas ha esdevingut el silenci tel·lúric creador. La seva

sí. Escampats pel taller em va semblar veure negatius de l’obra

actitud experimental és sempre fruit de la meditació i el silenci

en guix o el material que fos. Estava content perquè li semblava

i està focalitzada vers els aspectes materials i texturals de la

que del forn en podria extreure productes aprofitables. “Això

CASANO V AS EN P ROC É S . H o m e n a t g e a X i r i n a c s

és atzarosament sorprenent, saps?” Ara, mentre escric, davant

Escric sense saber com serà quan es presenti tota la mostra

meu tinc una fotografia d’aquell bronze, en què la llum feia

Homenatge a Xirinacs. Però sé que aquell nen embruixat

de les seves amb tota mena de reflexos. Té vicissituds d’alguna

davant del torn del convent dels caputxins olotí ha arribat a

extremitat de cos humà sense acabar-ho de ser. (Per a Xirinacs,

un grau de maduració singular. El fang al torn i l’himne a les

el fenomen, la matèria, el cos humà immanent, és el pòsit de

criatures de Francesc l’havien colpejat des de petit dins el cor i el

l’esperit transcendent i s’escapa vers el món noümènic, tan

segueixen colpejant. Potser el bronze de l’Homenatge a Xirinacs

real i tan indemostrable!) L’obra palesa una estranya tensió

li farà iniciar la batalla del frate vento, de l’aire, de l’esperit i de la

d’arc a punt de disparar sense disparar res. (El compromís

triple consciència xirinaquiana. Una pugna que, ben segur, ens

del pacifisme esdevingut

parlarà de les derrotes i victòries del món d’avui, com l’Angelus

lluita no-violent es tesa sempre

vers victòries insospitades per al candidat al Premi Nobel de

Novus de Klee: Copio Xirinacs:

la Pau.) Podria ser un cercle, però no es tanca, perquè, per a
Xirinacs, l’home està obert al tot i a l’Ú, sempre igual, sempre

“La ciència treballa amb espais físics. La consciència treballa

canviant. I la vida és un procés creador sempre en dinàmica,

amb espais hòlics. Els espais físics es comuniquen per contacte

mai acabat d’acabar, encara que sigui una espiral en doble

físic o per transmissió física que acaba en contacte: llum, so,

sentit, com palesa el nostre artista. Aquell bronze presentava

olor, gust, tacte. Àdhuc els conceptes de la nostra consciència

una forma polida sense, però, sentit de continuïtat; vull dir que

acostumem a transmetre’ls per paraules i signes físics, i

mostrava bonys i bossocs, com un riu de còdols, perquè, per

el cientifisme creu que és la única forma de transmissió. La

a Xirinacs, l’evolució no ha estat mai rectilínia, sempre ha anat

transmissió pròpia entre consciències és misteriosa, inefable,

a batzegades, a glops (i Glops anomenava la revista de la seva

en sentit físic estricte. Els antics parlen d’endevinació, telepatia,

Fundació). I, malgrat tot, justament perquè és un arc, un cos

telequinesi, suggestió, clarividència...”

corbat, també és un pont, una passera per transitar sense perill
de riba a riba a un més enllà tan ignot com seductor.

Potser l’obra de Casanovas comença amb aquesta mostra
a tractar de la comunicació entre consciències enllà de les

En Claudi em va mostrar, a més, un escampall de còdols blancs.

percepcions sensorials. Per si de cas fos així, segueixo amb

El bronze, alçat enmig dels còdols, el profeta alçat enmig

Xirinacs:

del poble. El bronze, consciència de Catalunya, consciència
universal. Humilment, em va confessar: “En vaig deixar un al

“La consciència individual és una novetat humana realment

monument a Xiriancs que hi ha a l’esplanada de Can Pegot, a

tardana històricament. Existia potencialment

sota Sant Amanç i el Taga, allà on Xirinacs es va oferir. Però se

de l’home perquè cada individu humà disposa d’un cos ben

l’han endut...”

definit des del part o de la partició del cordó umbilical. Però,

en l’origen

CASANO V AS EN P ROC É S . H o m e n a t g e a X i r i n a c s

el cervell de l’home primitiu estava ocupat gairebé del tot per

Beati quelli ke’l sosterrano in pace/ ka da te, altíssimo, siranno

consideracions col·lectives i còsmiques. Pràcticament no hi havia

incornati. Per a Francesc d’Assís la divinitat coronarà els homes

lloc per als pensaments individuals. La consciència nacional —

que sostenen i sostindran la pau en les tribulacions. Per a

Gnatio (o ‘nació’) vol dir naixement damunt la terra— és, en

Xirinacs, la lluita de la pau, sempre des de la noviolència, còdol

sentit amplíssim, l’energia que pressiona en vista al naixement

blanc esdevingut passera per a tots.

de totes les coses i, en especial, dels éssers vivents. La nació
a l’altura humana es transforma en ètnia: grup sexual nutrici
original carregat de costums. La consciència còsmica seria la

			

de la comunitat humana universal, la de la nació humana, la

Lluís Busquets i Grabulosa

de tota la humanitat: hauria de ser la federació de les ètnies,

Barcelona-Olot (la Garrotxa), febrer-març, 2018.

lliure, estable, considerada històricament
de pertànyer-hi

sense obligació

necessàriament. Des de les filosofies no

violentes orientals, tot passant per la gran germanor predicada
pels cristians i per la fraternitat universal dels revolucionaris
francesos, tots hem desitjat la “joia que en els deus guspira”... i
voldríem haver vist com “tots els pobles s’agermanen” (SchillerBeethoven). Però això és un desig. Encara no existeix ni tan sols
una federació d’ètnies reals. Existeix l’O.N.U. —organització
dels estats (no nacions)— per parlar i fer alguna coseta i prou.
Sortosos els testimonis que presenciaran l’emergència de la
Nació humana, espai hòlic on totes les nacions, a més de viure
la pròpia identitat directament, viuran indirectament la identitat
de totes les altres nacions federades del món”.
Veig l’obra futura d’en Claudi Casanovas en aquesta pugna
per guanyar terrenys vers la consciència còsmica. L’embruix
d’aquella silenciosa creació que el seduí de nen encara no l’ha
deixat mai.

1932-2007 L’Ofrena. Bronze, 120 x 70 x 80 cm. 2018.
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CICLE D’EXPOSICIONS TEMÀTIQUES

C LA U D I C A S A NOVAS
H o m e n a t g e a Ll ui s M ª Xi ri nacs
Del XX DE MAIG al XX DE JUNY de 2018
ESPAI D’ART MERCÈ HUERTA I SALA MIQUEL MARTÍ I POL
FUNDACIÓ VALVI

DARRERES EXPOSICIONS:
MEMÒRIA PERSONAL: LA PINTURA EXPANDIDA PERE BELLÈS
L’ESSENCIAL ÉS MIRAR. CLASSE MAGISTRAL MERCÈ HUERTA
MEMÒRIA PERSONAL: El cementiri marí Evdokim Perevalsky
Traces Jordi Gich
ALBERTO FABRA (I), el descobriment. anys 50-60
ALBERTO FABRA (II), el descobriment. obra cinètica anys 70
JOHN MORRISON
FITA
MEMÒRIA PERSONAL: FRONTERES, CONTRABANDISTES,
VIATGES I ATERRATGES. PEP CAMPS
86. MEMÒRIA PERSONAL: PROJECTE L. JAUME GELI
87. CICLE D’EXPOSICIONS TEMÀTIQUES:
22, rue Tourlaque. París-18ème. BONAVENTURA ANSON
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