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A partir de la segona setmana de setembre, dins el 
programa d’Exposicions de Maduresa, la galeria Valvi 
de Girona exposarà la darrera sèrie d’obres produïdes 
per l’escultor Narcís Costa.

La sèrie, que porta per títol Escales que no menen 
enlloc, és un estudi formal al voltant de l’escala entesa 
com a joc entre la matèria i el buit, entre la solidesa 
i i el no res. Escales impossibles que recorden a M. 
C. Escher, algunes circulars que retornen a l’origen, 
escales interiors que condueixen cap a la foscor, altres 
sense possibilitat de continuïtat com les imaginades 
per Piranesi o alguna en clar homenatge a Walter 
Benjamin i el monument ideat per Dani Karavan a 
Portbou, donen cos a la nova sèrie de 25 peces de 
format mitjà realitzades en fusta, ferro i ferro colat 
que ens presenta l’escultor empordanès.

Les múltiples variacions i combinacions que 
conformen al sèrie de Escales que no menen enlloc, 
acaben conduint a l’espectador a una única sensació 
de solitud. Perquè, tot i la formalitat i el treball 
curós que caracteritzen l’obra de Narcís Costa, les 
escales amaguen també una reflexió més profunda. 
Les seves escales parlen del moment actual a on, 
paradoxalment, tenim més instruments que mai per 
arribar allà on ens proposem, però no tenim a on anar. 
L’objecte buit que no condueix enlloc, l’instrument 
que ha perdut la seva funció.

Toni Martínez Martínez, historiador de l’art

3 dimensions, 3 direccions. Ferro colat. 10 x 10 x 10 cm. 2014

E X P O S I C I O N S
DE MADURESA



Tot esperant... de talla. Fusta. 11 x 25 x 8 cm. 2014 



Des del somni bíblic de Jacob fins el tractament de l’escala que s’enfila 
cap al cel cantada per Let Zeppelin l’escala ha estat una metàfora uti-
litzada de manera recorrent per representar la relació entre dos móns 
corresponents a dos nivells, i per això sovint encarna la idea d’ascensió, 
de creixement personal, de progrés. 

Curiosament, dins el cicle organitzat per la Fundació Valvi titulat “exposi-
cions de maduresa” l’escultor Narcís Costa -en relació al qual he defen-
sat en repetides ocasions que la seva és una manera d’entendre la feina 
d’artista com una via cap el coneixement- ens presenta una exposició 
centrada en el tema de les escales i paradoxalment  la titula “Escales que 
no menen enlloc”.

La paradoxa és interessant perquè ens clarifica de quina manera 
d’entendre el món ens parla Narcís Costa i quina mena de coneixement 
persegueix aquest artista  en aquesta ocasió i en les anteriors, des de fa 
més de quaranta anys, en una seqüència continuada de treballs agru-
pats per sèries etiquetades pel propi Costa, amb títols altament polisè-
mics com “Nusos”, “Falques i tascons”, “Caixes i lletres”, “Embolcalls”, 
“Plecs”, “En caixos”, “Camins”, “Laberints”,  títols que després se so-
tmeten a innombrables variacions en els títols específics de cada peça de 
cada una de les sèries. 

La clau d’aquesta manera particular d’entendre la feina de tota una vida 
cal buscar-la en aquest “que no menen enlloc” amb el qual ens ve a dir 
que allò que dóna sentit a la feina  radica  en el procés, en el camí i que el 
que ell persegueix no és pas arribar a un punt suposat sinó l’experiència 
del propi trànsit. Narcís  Costa ha escollit l’escultura com un camí parti-
cular a través del qual ell transita dins el laberint del pensament contem-
porani. Amb la seva feina, una vegada i altra intenta retallar la distància 
entre el concepte treballat, la seva representació  física  i la paraula amb la 
qual el nombrem i el que més ens admira és que això ho fa tot assumint 
el valor polisèmic que s’amaga darrera de moltes paraules.
Enamorat de la geometria i de les matemàtiques, fill i net de fusters, 
en Narcís Costa explora les possibilitats formals que s’amaguen darrera 
d’un concepte específic que ell tria i les obres resultants són metàfores 
enteses de la manera que entén aquest recurs expressiu el filòsof Witt-
genstein és a dir, com una eina per donar sentit al sense sentit  i aconse-
guir que,no obstant, resulti comprensible.

En aquesta ocasió, i sota el títol “Escales que no menen enlloc” s’exposen 
unes vint-i-cinc peces en cada una de les quals l’escala apareix com un 
objecte que conté en la seva figuració tant els valors estètics com els 
dinàmics i, tal com ha fet en les sèries anteriors, Narcís Costa exhibeix 
una capacitat extraordinària per crear peces orientades a estudiar les for-
mes impossibles a l’espai i això el porta ara a retre homenatge a Escher. 
Es tracta de quatre peces fetes en ferro colat, ferro o tablero en les quals 
la formalització de l’escala de Penrose evidencia la força màgica que des-
prenen certs tipus de volums. 

En aquest nou pas en el seu camí cap a la maduresa Costa s’ha deixat 

guiar per la naturalesa geomètrica i la dimensió matemàtica implícites 
en el propi concepte d’escala i cada una de les peces resultants, sempre 
impecables, estranyament ben fetes i molt sovint monumentals, genera 
perplexitat i sovint ens trasbalsa l’esperit i esdevenen eines des de les 
quals l’artista s’interroga sobre els misteris que envolten l’univers  i con-
vida l’espectador a fer el mateix.

Fidel a una manera de fer que el converteix en un autèntic creador de 
metàfores visuals,  Costa ens proposa dues peces que sota el títol ”Tot 
esperant...” son una formalització del concepte de la solitud i aprofita 
també per fer un homenatge a Dani Karavan i així indirectament també 
ret homenatge a Walter Benjamin.

La intervenció sempre controlada però enriquidora de l’atzar, una altra de 
les constants en la producció de Narcís Costa, apareix una i altra vegada 
en obres com “Anant a més“ i “Com un bancal” en les quals l’assemblatge 
de múltiples peces irregulars acaba esdevenint un homenatge als cons-
tructors de paret seca i també apareix en la peça “Per sortir-ne” en la qual 
la voluntat de trencar amb la formalitat genera una forta expressivitat.  De 
la mateixa manera també hi apareix la reutilització de fustes com passa a 
les dues peces titulades “Petjades” o de materials reciclats com una ca-
dena de bicicleta que acaba convertint-se en “58 graons”. Són obres que 
apareixen com un crit en contra del consumisme que menysté el treball 
dels ancestres, com una defensa de l’artista com algú capaç de despertar 
ecos i veus emeses per la matèria aparentment insignificant o de carre-
gar de sentit formes aparentment anodines enfront de les quals l’home 
contemporani s’ha anat tornant insensible i a causa d’això naufraga en 
un món que ens acull i se’ns ofereix perquè hi naveguem.

Bona part de les propostes que configuren aquesta sèrie evidencien una 
clara voluntat monumental i, més enllà de les dimensions que tenen, et 
conviden a imaginar-les fetes a una escala monumental, són peces com 
“Cargolant-se i descargolant-se”, “De terrat... i no n’hi ha”, “XII”o “El 
cremallera d’un reflex”.

Abans comentàvem que cada una de les obres de Narcís Costa és una 
metàfora entesa a la manera de Wittgenstein i ho dèiem perquè aquest 
autor en el seu Tractatus... afirma que “l’única cosa que podem fer amb 
allò que no podem pensar i dir clarament és mostrar-ho”. En el cas de 
l’obra de Narcís Costa sempre tinc la sensació que, com fan la majoria 
dels grans poetes, justament el que fa és abordar temes universals, te-
mes sobre els quals la lògica del llenguatge resulta insuficient i davant 
del quals, per tant, el que si es pot fer és mostrar-lo  perquè aquesta és 
una manera de fer intel·ligible el que és inefable.

El que ens permet parlar doncs d’un artista que ha assolit un notable 
grau de maduresa és justament aquest no estar preocupat per saber amb 
certesa on mena cada una de les baules/sèries que ha encadenat amb 
les altres al llarg de la seva evolució sinó per gaudir de cada un dels mo-
ments d’aquest recorregut tot intentant carregar-lo de sentit i assumint-
lo com un pas més cap un creixement personal i artístic.

ESCALES QUE NO MENEN ENLLOC Enric Tubert Canada
llicenciat en Història de l’art



Recordant Dani Karavan. Ferro. 50 x 30 x 18 cm. 2014 Per a entrar-hi. Ferro. 34 x 12 x 12 cm. 2014 



Per sortir-ne. Fusta. 5 x 23 x 24 cm. 2014 



3 dimensions, 3 direccions. Tablero. 23 x 18 x 18 cm. 2014 2a eschermania. Ferro. 18 x 18 x 18 cm. 2014 



Els graons, a pilons. Ferro. 27 x 20 x 20 cm. 2014 Anant a més. Fustes. 87 x 47 x 19 cm. 2014



D’una peça. Guinea i ferro. 140 x 33 x 31 cm. 2014 Petjades. Roure. 54 x 12 x 10 cm. 2014



No mena enlloc... perquè no pot. Eucaliptus i ferro. 54 x 35 x 30 cm. 2014 A la manera d’Escher. Ferro colat i ferro. 38 x 38 x 38 cm. 2014



Cargolant-se i descargolant-se. Ferro. 54 x 20 x 15 cm. 2014

Cargolant-se. Fusta de guinea i ferro. 48 x 13 x 13 cm. 2014



58 graons. Fusta, filferro i cadena de bici. 115 x 63 x 20 cm. 2014



Paral·lelament, ha participat en diverses 
edicions de la Mostra d'Art Contemporani 
de Garriguella, ArtExpo de Barcelona i en 
nombroses iniciatives en l'àmbit català i 
també a Rhodes (Grècia), a la Universitat 
de Southampton i Winchester (Anglaterra) 
i a Cahors (França).

Té obra pública a les ciutats de Figueres, 
Roses, Castelló d'Empúries, Girona i 
Torrelles de Llobregat. Hi ha obra seva 
al Museu de l'Empordà de Figueres, al 
Museu d'Art de Girona, a la Diputació de 
Girona, al Consell Comarcal del Gironès, a 
l'Ajuntament i al Teatre Municipal de Roses 
i a nombroses col·leccions particulars. 

NARCIS COSTA  Girona, 1949

Nascut l'any 1949, està instal·lat a l'Alt 
Empordà des dels anys setanta. Inicià la 
seva trajectòria artística a l'Escola Eina 
de Barcelona i la va consolidar a París, 
a l'École de Beaux Arts. La seva primera 
exposició va ser a la galeria La Gàbia de 
Girona, l'any 1972. 

A partir dels anys vuitanta, i fins avui, ha 
exposat periòdicament en galeries, sales 
públiques i museus de Roses, Cadaqués, 
Figueres, Girona, Olot, Sant Feliu de 
Guíxols, Begur, Tossa de Mar, Banyoles, 
Anglès, Barcelona, Sant Boi de Llobregat, 
Thuir i Sabadell entre altres.
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Escales que no menen enlloc  Narcís Costa
DEL 23 DE SETEMBRE AL 14 DE NOVEMBRE DE 2015

ESPAI D’ART I SALA MIQUEL MARTÍ I POL · FUNDACIÓ VALVI

EDITA Fundació Valvi / DIRECCIÓ Maguí Noguer
DISSENY GRÀFIC Jaume Geli 
FOTOGRAFIA Gerard Blanché
IMPRESSIÓ Palahí / Dip. Leg. GI-XXXX-2015

DARRERES EXPOSICIONS:

60. UR. MONTSERRAT COSTA _ MARC PADROSA
61. SIBECAS: ORDRE EN LLIBERTAT (1928-1969)
62. DUET: ELENA FONT RODÀ / ANDRES BÜHLMANN
63. GÀBIES REFUGI, PANOS MITSOPOULOS
64. EXPOSICIONS DE MADURESA: 40 ANYS PICANT PEDRA, JOSEP CANALS
65. DUET: GLÒRIA CORTINA / RAFEL BOSCH
66. EXPOSICIÓ HOMENATGE: BEP MARQUÈS
67. L’ENIGMA DEL JO: SIDRACH (1938-1980)
68. JOSEP NIEBLA. DE LA TEMPESTA A LA CALMA
69. DUET: ... I PAPER, JOAN VILAJOANA / PERE MATAMALA
70. DUET: MóNS PARAL·LELS...EN RESSONÀNCIA, CARLES TORRENT-PAGÈS / 
   VEIG PERò NO AMB ELS MEUS ULLS, PAU BAENA
71. DUET: BUSCANT A ULYSSES CARLETS / INTENCIONALITATS CANET
72. DUET: DISTANT NATURES M. ÁLVAREZ DIESTRO / 
   NATURAL MYSTIC ESTEVE SERRA

Gran Via Jaume I, 42 bis · 17001 Girona · Tel. 972 22 65 27 · www.fundaciovalvi.cat
HORARI: · DE DILLUNS A DIVENDRES DE 6 A 2/4 DE 9 DEL VESPRE
 · DISSABTE DE 2/4 DE 12 A 2/4 DE 2, I DE 6 A 2/4 DE 9 DEL VESPRE
 · FESTIUS TANCAT

Fundació Valvi
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