
A ARTS

ARetrat de l’artista adoles-
cent, James Joyce va perfilar
unmagnífic retrat (potser se-
riamés precís parlar d’autore-
trat) sobre els anys de formació
d’un artista, l’eclosió d’un jove
en elmón de la creació. No és
estrany que el comissari David
Santaeulària hagi agafat pres-
tat el títol d’aquella novel·la per
situar, ja a primer cop d’ull, un
projecte que implica joves de 12
a 18 anys en pràctiques artísti-
ques i processos de creació que
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TERESA SESÉ

‘RETRAT DE L’ARTISTA’

BÒLIT LA RAMBLA, SALA FIDEL AGUILAR.

RAMBLA DE LA LLIBERTAT. GIRONA.

DE DILLUNS A DIVENDRES, DE 9 A 20H.

DISSABTE, DE 9 A 14H I DE 16 A 20H.

DIUMENGE I FESTIUS, DE 9 A 14H.

FINS AL 4 MAIG DEL 2014.

Quan un creador irromp a les aules
Alumnes de l’IES Carles Rahola de Girona filmant al Circ Raluy.

Joanot Cortés amb un grup d’estudiants.

Joanot Cortés amb uns estudiants.

BÒLIT DE GIRONA EXHIBEIX ELS TREBALLS RESULTANTS D’UN PROJECTE EXEMPLAR

QUE POSA EN CONTACTE ALUMNES DE SECUNDÀRIA AMB ARTISTES VISUALS

fins aquellmoment els eren ali-
ens. I que, des demolts punts
de vista, resulta admirable.Ho
és connectar art i educació, pe-
ròmostrar novesmaneres de
qüestionar la realitat resulta, a
més, lamillor imés bonica ar-
ma de futur. El punt de parti-
da del projecte és la beca Bòlit
Mentor, per la qual quatre ar-
tistes (Marta Sureda, Joanot
Cortès,Marla Jacarilla i Dani
Medina) van treballar en resi-
dència durant el primer trimes-
tre del curs en tres centres de
secundària de les comarques

gironines: el Carles Rahola de
Girona, l’IESBisbal d’Empordà
i el JosepBrugulat de Banyoles.
L’autoretrat o el retrat docu-

mental de l’entorn és, en certa
manera, l’element comú que
aglutina els projectes que ara
poden contemplar-se a Bòlit,
cada un dels quals discorre
amb plena autonomia i té un
caràcter totalment diferenci-
at de la resta. El tàndem artís-
tic format per Joanot Cortés
iMarta Sureda, per exemple,
aprofita el planter gironí d’au-
tors en el terreny del docu-
mental de creació, amb Isaki
Lacuesta al capdavant, per in-
troduir els joves en unmón,
el del documental, que els va
permetre enregistrar la reali-
tat que tenen davant els seus
ulls: el bloc ocupat de Salt, el
Circ Raluy i l’artesà del bronze
Ramon Boix. DaniMedina va
proposar als alumnes de Ba-
nyoles un redescobriment del
món a partir de l’experimen-
tació sonora, iMarla Jacari-
lla va desafiar els de la Bisbal a
revisar la manera com ha estat
retratada l’adolescència en el
món del cinema i a contrapo-
sar-hi la seva pròpia visió des
d’un llenguatge fílmic. A part
dels materials realitzats pels
joves, l’exposició de Bòlit la
Ramblamostra treballs realit-
zats pels artistes, comLa prima
bastarda de StephenDedalus,
amb què Jacarilla pica l’ullet a
l’adolescent Joyce del títol.


