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OSCAR BAYONA

Berni Puig signa la seva primera exposició individual, que té la col·laboració de la ceramista Anna Benet

Tot va començar amb murals de
gran format a les fàbriques abando-
nades del Berguedà. I ha acabat, de
moment, a l’Espai Plana de l’Om de
Manresa. Allí, i fins al 30 de novem-
bre, l’artista bagenc Berni Puig
(Castellbell i el Vilar, 1990) exposa
Batalla, una mostra que inclou les
peces sorgides a l’estudi en els dar-
rers dos anys quan va voler traslla-
dar el seu llenguatge a aquest ter-
reny aplicat a formats més petits. El
resultat? «Conceptual».  A Batalla,
el visitant trobarà un esclat de co-
lors primaris en forma d’«epopeia
bèl·lica», com ell defineix, amagada
rere formes geomètriques, algunes
de les quals simulant individus
–sense gènere, sense raça, sense

rostre– i explicada des d’una «pers-
pectiva infantil i abstracta». És l’es-
pectador qui ha d’acabar de com-
pletar el joc. «La primera impressió
als ulls és agradable». I té tota la raó.
Entren pels ulls. Alegres, vives. Però
burxant en les formes es poden tro-
bar «dues persones matant-se». Hi
són. Un joc de nens paradoxal que
proposa a l’espectador una segona
lectura.
Batalla és «una reflexió del món

actual», marcat per pistoles de jo-
guines, pel·lícules i videojocs de
violència explícita socialment ac-
ceptats i comercialitzats. Un imagi-
nari ludicobèl·lic que Puig exporta
en pintures acríliques (una setena)
i dues escultures –amb fusta reci-
clada de l’IKEA i partint de tècni-
ques de fàcil muntatge i desmun-
tatge, esprai i vernís– i  set ceràmi-
ques creades per la seva companya
Anna Benet (Sant Salvador de
Guardiola, 1990) en les quals l’artis-
ta hi ha pintat els mateixos motius

que recorren l’exposició. A la pintu-
ra/planell El dictador,per exemple,
el públic trobarà les peces que l’in-
tegren repartides per la sala. I a La
mort, l’escultura que presideix la
mostra, les peces que la formen han
pres nova vida en una intervenció a
les parets de la sala. S’ha de veure.
Dos punts i seguit. A la paret, una

peça amb la característica geome-
tria de Puig però en negre, blanc i
gris. Es titula Barcelona II i està crea-
da just després dels fets de l’octubre
del 2019. És la nota discordant de la
mostra. Aquesta no reflexionada
sinó viscuda. I un joc titulat Pinyau.
Quatre caixes amb peces        –negres,
blanques, grogues i vermelles– que
desmuntades són senzillament fi-
gures geomètriques. Muntades:
pistoles.  Totes les obres estan a la
venda: entre 200 i 1.200 euros.

Batalla forma part del progra-
ma Contemporanis de la Taula de
les Arts Visuals de la Catalunya
Central  (TAVCC)

SUSANA PAZ MANRESA

Una «epopeia bèl·lica» que
s’amaga rere formes i colors
Berni Puig proposa un joc conceptual en la mostra «Batalla», a la Plana
L’EXPOSICIÓ 

Batalla

Lloc: Espai Plana de l’Om. Manresa. Dia i hora:
fins al 30 de novembre. De dimarts a diumenge,
de 17.30 a 20.30 h Entrades: entrada lliure

A MÉS A MÉS

MUSEU DEL CIMENT ASLAND

Nou espai de la galeria de la vagoneta del Museu del Ciment

Els museus de la Catalunya
Central obren portes malgrat el
confinament municipal, amb
la restricció d’acollir visitants
en un màxim del 33 % de la seva
capacitat. El Museu de les Mi-
nes de Cercs, que fa els seus ho-
raris habituals, emetrà aquest
cap de setmana, a través de les
xarxes socials i de TV Bergue-
dà, el documental Muntanya
Negra, de Pep Vendrell. Una
peça d’història oral sobre l’ac-
cident a la mina de la Consola-
ció del 3 de novembre del 1975
en què van morir trenta perso-
nes, la pitjor tragèdia minera
de la comarca. El film data del
2015 i presenta testimonis dels
fets que van tenir lloc fa 45
anys. El museu el penjarà tam-
bé a YouTube.
El Museu de la Pell d’Iguala-

da, el Museu del Ciment As-
land de Castellar de n’Hug i el
Museu de la Colònia Sedó tam-
bé són bones alternatives per
als habitants dels municipis on

s’ubiquen. El Museu del Molí
Paperer de Capellades ha inau-
gurat la mostra Paisatges d’ins-
tants, pintures sobre paper del
napolità Massimo Latte. El Mu-
seu de la Tècnica de Manresa
també obre, i actualment expo-
sa Antropocè. Humans vs la Ter-
ra, una instal·lació de ceràmica
d’Esperança Holgado.
El Museu de Manresa, tan-

cat al públic des de fa prop de
tres anys a causa de les obres,
manté oberta una exposició al
vestíbul amb una selecció de
peces del seu fons. A més, tam-
bé es pot visitar la sala on hi ha
exposats els quadres d’Antoni
Viladomat, que properament
tancarà. El Museu Diocesà de
Solsona prorroga fins al febrer
la mostra El Solsonià. Viure i
morir al neolític mitjà, que està
tenint una bona acollida. El
Museu de Moià ha obert Defen-
sors de les llibertats de Catalu-
nya, 1705-1714, una exposició
que es pot visitar de forma gra-
tuïta fins al gener.
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Museus oberts per a
conciutadans que els
vulguin (re)descobrir
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Berni Puig i Anna Benet, ahir, a l’entrada de la mostra
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L’exposició es pot visitar fins al 30 de novembre


