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Comentari general 
 
Exposició: “Mans: vitalitat creativa al territori” 
 
Oberta: 13 de novembre de 2013 al 14 de març de 2014 
 
Exposició col·lectiva, perquè acull obra i objectes de diversos artistes. Col·lectiva de 
col·lectives, perquè dins l’exposició diferents grups d’artistes tenen dinàmiques i 
plantejaments diferents. Transversal, perquè hi són representades les arts visuals, la 
música, la literatura i les arts escèniques. 
 
Del territori, perquè hem volgut que hi siguin presents en la persona d’un o de diversos 
dels artistes participants, cadascuna de les sis comarques del Camp de Tarragona: l’Alt 
Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès. 
 
El títol: “Mans” perquè és el fil conductor que uneix simbòlicament totes les obres: són 
mans que transformen el que veiem de manera que ens és més fàcil captar sentiments i 
emocions i colors (arts visuals) i ens apropen a l’intangible...; que amb tecnologia fan art 
(videocreació, multimèdia....); que gesticulen, expressen i s’utilitzen de manera que ens 
meravellem (arts escèniques); que són eines per reproduir en suports els nostres 
pensaments (literatura) i per crear i generar sons (música). 
 
Vitalitat creativa al territori, perquè un dels objectius és poder apropar-nos a la gran 
vitalitat en creació de les nostres comarques. Una de les eines utilitzades en 
l’organització d’aquesta exposició és la base de dades que conté el web Territoris 
Creatius amb més de tres-cents seixanta creadors dins els àmbits de les arts visuals, les 
arts escèniques, la literatura i la música. Ens agradaria que aquesta exposició fos una 
presentació de la riquesa en imaginació, creació, sensibilitat que tenim al Camp de 
Tarragona. 
 
Artistes i creadors participants.  Són 21 en total: Montserrat Aixalà,  Aurea Bellera, 
Antonio Boira (GROP), Pere Bruix (GROP), Mark Bullus (GROP), Eduard Domingo, 
Paquita Esteban (GROP), Núria Fernández,  Cristina Ferré, Lluís Gómez (Agustench), 
Fabio Guzmán (GROP), Marta Ivern (GROP), Cristina Mateo, Jordi Morera (GROP), Cia. 
Passabarret (companyia integrada per quatre artistes), Cristina Riambau (GROP), Sibylle 
Strodthoff (GROP), Manel Vilàs (GROP). 
 
Nombre d’obres que formaran part de l’exposició: 48 en total, si bé, per al 
funcionament de l’exposició, on no totes les obres dels artistes del Baix Camp es poden 
veure a la vegada, mai estarà exposat aquest nombre d’obres al mateix temps.  
 
Valoració de l’exposició. Som de l’opinió que l’exposició ens fa una proposta 
enriquidora pel nombre d’artistes i creadors que hi participen, per les diverses opcions de 
presentació d’aquestes obres de creació i pel missatge contingut en les obres: el valor 
del nostre patrimoni, la importància de la nostra actitud envers la societat en la qual 
vivim, el reciclatge, el joc de l’aparença per entendre i explicar la realitat, els ritmes i el 
temps en la nostra societat, la música. La importància de l’estètica i del sentiment.  
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Per al Baix Camp, l’Aureli Ruiz, un artista també i molt reconegut i consolidat, proposa 
una rotació de quatre artistes que ens ajudaran a fer-nos un retrat de les línies actuals 
per on es mou l’art contemporani.   
 
Per al Tarragonès, l’obra col·lectiva múltiple que presenta l’Associació d’Artistes Visuals 
de Torredembarra GROP ens ofereix una visió també diversa a través d’una obra única 
que representa les diverses tècniques i interpretacions de dos arbres en un espai 
emblemàtic sempre en risc, que fan els diferents artistes participants.  
 
Per al Priorat trobem una instal·lació que es pot inscriure en el denominat arte povera on, 
mitjançant el que rebutgem, l’artista Montserrat Aixalà recrea un paisatge humanitzat.   
 
La instal·lació per a arts escèniques sintetitza el que representa el circ a través dels 
plantejaments de la Cia Passabarret, de l’Alt Camp. 
 
 
Els creadors en els camps de la literatura (Baix Penedès) i la música i multimèdia (Conca 
de Barberà) estan representats mitjançant objectes que l’exposició transforma en “obres” 
que s’afegeixen a les opcions de presentació més tradicionals de les arts visuals a través 
de les quals llegim la importància dels ritmes i del temps... i de la música i de l’estètica i 
el valor dels sentiments traduïts en paraules i poesia (literatura).  
 
 
Més informació  
 
www.issuu.com/iamcultura 
www.territoriscreatius.cat  
 
 
 

 


