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ART MERCÈ MIRALLES

L’exposició ‘Qui’sigut’
mostra al públic, per primer
cop, una tria de les llibretes
d’Enric Casasses. Manuscrits
d’obres editades i llibretes
que són dietari. Per la seva
plasticitat surten de les
prestatgeries i s’exposen,
com a art, al Museu de
Pintura de Sant Pol de Mar

L’art, per obra i gràcia
d’Enric Casasses

asasses té una triple dimensió, com
artista plàstic, com a poeta i com a
rapsode. Totes tres es posen en evi-

dència a Qui’sigut, una exposició que es pot
veure al Museu de Pintura de Sant Pol de
Mar fins al 28 d’abril. Dibuixos, poemes ob-
jecte i desenes de llibretes repartides per tota
una sala. Llibretes escrites, pintades, amb re-
talls fent un collage... Algunes són manus-
crits d’obres. D’altres, una barreja de dietari
personal i de viatges. Els fulls tenen volum.
Colors vibrants. I qui diu dibuixos i textos,
diu culleres. Casasses les col·lecciona de to-
tes les procedències. També són bon mate-
rial per fer-ne poemes objecte. El centre de
l’exposició l’ocupen, un full darrere l’altre,
fent un encaix perfecte, el text i dibuixos ori-

C ginals de La cosa aquella. No hi falta ni una
pàgina, també, les que el poeta va voler que
estiguessin en blanc i el full on estan escrites
les indicacions per a la impremta.

Els Amics de les Arts han organitzat
aquesta mostra única, ja que presenta peces
no pensades per ser exposades al públic. El
catàleg també és únic: una edició facsímil de
Tannoiic amandul ejantaixí. És un dels jocs
lingüístics de Casasses. Per a la resta de mor-
tals, el títol seria: Tan noi i camadulejant així.
És una obra feta el 2010, amb 28 pàgines ma-
nuscrites amb tinta xinesa sobre paper reci-
clat mecanoscrit. Se n’han editat 200 exem-
plars. “Un dia, / de vespre, / de sobte/ els bo-
jos / dominen / i el gran / transfor-/ mador/
que hi ha en-/ terrat a / la plaça / s’escalfa /

VIATGES FÍSICS
I MENTALS
‘Qui’sigut’
Lloc i dates: Museu
de Pintura de Sant
Pol de Mar (plaça de
la Vila, 1), fins al 28
d’abril.
Horari: Es pot visitar
els dissabtes, de 6 a
8 del vespre, i els
diumenges, d’11 del
matí a 2 del migdia.

L’autor i l’obra
Casasses sostenint
una de les llibretes
exposades, la més
petita de totes. Es
correspon, segons
escriu ell mateix, al
“diari” d’una “gira”
per Mallorca (1999)
AMICS DE LES ARTS
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molt més / del compte, / el cel / nocturn/ es
fa / de vidre/ i els rats / penats/ s’hi estre-
llen”. Cristina Pastó és vocal de l’entitat or-
ganitzadora: “Tot aquest material és molt
interessant! Hem fet el descobriment per
treure a la llum tota aquesta part plàstica
que, en principi, ell, l’Enric Casasses, no
l’ha vist mai com un material per ser mos-
trat. El que contemplem és tal com ell tre-
balla. Podem veure, per exemple, el ma-
nuscrit de l’obra que el va donar a conèixer,
La cosa aquella. Està exposat tal com ell el
va fer! És una obra d’una plàstica excepcio-
nal. Està fet a plomí, com d’un pintor. Vo-
líem que fos la peça central i ha encaixat a la
perfecció a les tres parets principals del
museu. Un poema directe, viu, i amb tots
els detalls dels dibuixos. Quan descobrei-
xes això...”, ens assenyala... S’hi llegeix: “Ín-
dex: La Cosa Aquesta conté (fa temps i en-
cara hi ha coses que no m’hi agraden) il-
lustracions i noves rimades en barceloní de
principis de moral i altres maneres de pas-
sar l’estona escrites a ratxes entre la prima-
vera del mil nou-cents setanta i tants i la
paret ¿a quina calaixera he endreçat el pa-
radís? ¿A quina calaixera m’he ficat? I les
instruccions que no cal seguir per sentir-ne
la veu: guanyar-te la vida i procurar que te
la paguin...” El visitant va llegint l’obra ex-
posada. De fons, Sant Pol hi posa el bo i mi-
llor que té, la cadència de les onades que
trenquen a la platja, i les campanes de l’es-
glésia, que retornen al present a cada toc.

Rastre d’una vida itinerant
Els Amics de les Arts van tenir coneixe-
ment de les llibretes i van visitar el creador
a casa seva. “Ens va ensenyar tot el que te-
nia i a partir del que va anar triant s’ha
muntat. Hi ha peces molt lligades als seus
viatges, ja que ha estat fent una vida bastant
itinerant.” Hi ha, per exemple, la llibreta-
manuscrit d’UH: “És una obra molt direc-
ta, que va escriure a Berlín... Duia la llibreta
a sobre i anava escrivint. I després va esde-
venir un llibre...” I qui diu UH, diu DO’M o
T’hi sé. El dia de “llibretes obertes”, el 17 de
març, Casasses traurà les llibretes a l’expo-
sició i les explicarà amb detall. Les dues ci-
tes programades amb Casasses, demà, i el
dia 17, són una gran oportunitat per veu-
re’l a ell en directe i per gaudir tranquil·la-
ment de l’exposició, mirant, i llegint la seva
llengua, viva, parlada. Parlada: les seves eli-
sions en són un exemple. Com es veu al tí-
tol de l’exposició, escollit per l’autor:
Qui’sigut. La música de la llengua oral.

El Museu de Pintura, a peu de mar, és pe-
tit per les dimensions i gran per l’oferta,
concretada en 4 exposicions a l’any. A part
de portar autors com Guinovart (2001) i
establir relacions de complicitat amb altres
centres, com el Museu de Valls en el cas de
Parelles (2010), sempre fa l’esforç d’apos-
tar pel fons propi. Cristina Pastó continua:
“El museu presenta treballs molt heteroge-
nis: pintura local, pintura històrica de Sant
Pol, artistes nous, fotografia, si s’escau...”
El Museu de Pintura és un punt d’ignició
cultural al Maresme. ❋

A cor
obert
Hi ha un dia
d’activitat molt
atractiva. Serà el
17 de març, a les
12.30 h. Llibretes
obertes. Casasses,
amb l’editor Jordi
Cornudella, obrirà
les seves llibretes.
Revelarà el quan,
l’on, el com, el
perquè. El qui ja el
sabem: ell.

Casasses
rapsode
Demà, dissabte
23, El Museu de
Pintura és
l’escenari d’un
concert recital
d’Enric Casasses.
Ell hi posarà la
seva veu,
acompanyat de
Feliu Gasull a la
guitarra. Es fa a
les 21.30 h.

a ha sortir a la llum Itineraris. Un recorregut per
les arquitectures de referència a Mataró. Val la
pena entrar a www.itineraris.cat per conèixer

els fruits d’aquesta recerca al detall. El treball és el gua-
nyador de la Beca Mataró 2012, que a l’estiu passat va
concedir el consell de direcció de Can Xalant. Els ar-
quitectes Josep Muñoz i Manel Recio són els autors
d’aquest projecte. La beca, que en aquesta ocasió va
anar cap a l’arquitectura, és per a creadors i investiga-
dors de Mataró amb la idea que puguin desenvolupar
un projecte d’arts visuals en qualsevol format, amb el
suport econòmic de l’Ajuntament de Mataró.

A l’hora de concedir-los el premi, el jurat va valorar
la intenció de Muñoz i Recio de destacar l’arquitectu-
ra de la ciutat de Mataró i el treball dels seus arquitec-
tes a partir de la recerca d’edificis per tota la ciutat i els
seus possibles referents històrics dels grans mestres de
l’arquitectura situats en altres ciutats. El resultat d’Iti-
neraris. Un recorregut per les arquitectures de referència
a Mataró és una selecció de 12 arquitectures, de dife-
rents períodes, de diverses tipologies, amb usos i ar-
quitectes diferents que tot i que permeten fer múlti-

ples lectures en funció dels paràmetres escollits, són
edificis amb referències als grans mestres de l’arqui-
tectura. En cadascun d’aquests emplaçaments hi ha
banderoles amb fotografies dels edificis originals ge-
neradors d’aquestes semblances. Els espais escollits
són: les escoles GEM, Rocafonda i Valldemia; l’insti-
tut Damià Campeny; la comissaria de la Policía Na-
cional; habitatges de la plaça d’Espanya, del carrer de
Miquel Biada, de la ronda de Miguel de Cervantes i de
l’avinguda del Perú; un edifici d’oficines de la Ram-
bla; l’Hotel Ibis i el Tecnocampus.

Els autors, reivindicant l’empremta del passat en la
gènesi d’obres noves, afirmen: “Els grans mestres
clàssics de l’arquitectura han ajudat i ajuden a exerci-
tar l’aprenentatge dels futurs arquitectes mitjançant
la seva còpia. I és en aquest aprenentatge, còpia darre-
ra còpia, que hi aflora la necessitat d’afegir l’emprem-
ta personal. I si no és així, l’ofici d’arquitecte s’haurà
forjat amb l’arquitectura dels grans mestres i, sobre-
tot, s’haurà evitat un altre ego desinhibit.” Recorden
l’arquitecte Eduard Bru: “No tenir res a dir és digne.
Silenci: molt millor que el soroll que ens envolta.” ❋

J

Una mirada
nova a Mataró

CRÒNICA M.M.

Trobades
La primera cita:
20 de març, a les
20.30 h, a la Nau
Gaudí, presentació
oficial. El 31 de
març es farà un
itinerari per una
selecció de les
arquitectures
descrites en el
treball, amb
d’altres de noves.

Un dels espais
és el Tecnocampus,
obra de MBM
(Martorell/Bohigas/
Mackay), del 2010
QUIM PUIG




