
Un projecte del Museu-Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu, comissariat per Mercè 

Alsina i Enric Maurí. 

 

En aquesta exposició a la capella de Sant Corneli, Laura Torres s’endinsa en les  

diferències de classe i en com s’han expressat a través dels costums, les cròniques o 

les modes. Investiga les desigualtats socials a partir d'objectes i imatges que ha se-

leccionat de diferents fons de l'Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu. Guants, eines de 

treball i altres objectes i complements que van tenir la seva funció en el passat en el 

municipi s’activen ara per dibuixar una dialèctica entre mons que comparteixen un 

mateix temps i territori però que estan separats en dos hemisferis per les normes i 

convencions, contemplant-se mútuament, amb unes interaccions majoritàriament  

regulades i establertes pels costums de cada moment. Fotografies com la que Pau 

Fort va fer de les noies de la colònia, joves estiuejants al poble menys d’un any abans 

que esclatés la Guerra Civil espanyola, el setembre del 1935, situen aquestes escenes 

que permeten l’artista d’establir ponts entre els diferents elements que conformen el 

conjunt de la mostra. Els contexts, les correlacions i la potencialitat mateixa dels ob-

jectes, ens connecten a una època i a una realitat concreta, tot deixant entreveure 

pervivències i transformacions que s’expressen en la societat dels nostres dies.  

La contemplació mútua de les parts*  

Intervenció de Laura Torres Bauzà 

Dins el cicle santcorneliarts(2) a la capella de Sant Corneli | Cardedeu 



Laura Torres Bauzà (1990, Marratxí (Mallorca) >>  El que mou la producció artísti-

ca de Laura Torres és la intenció d’aproximar-se a les estructures mentals que construïm 

per donar significat a la realitat que ens envolta. Indaga sobre la idea de com ocupem el 

món físicament, emocionalment i en relació als altres. Considera el cos-subjecte i la seva 

condició temporal com a punt de partida de moltes coses, com a primera frontera entre 

ella mateixa i el món. En aquesta tessitura, apunta, l’individu no pot convertir-se en al-

tra cosa que en l'intèrpret d’un món desconegut que es veu simbolitzat i anomenat per 

la necessitat, qui sap si instintiva, d’entendre’l. Intentar trobar les vies per mirar des 

d’un altre punt de vista el producte obtingut d’aquest desig d’aprehendre’l és el que més 

la captiva, ja que hi veu en aquest exercici la possibilitat de coneixe'ns una mica millor a 

nosaltres mateixos i al llegat simbòlic i narratiu que ens conforma.  

Llicenciada en Belles Arts i màster en Producció i recerca artística per la Universitat de 

Barcelona i en Estudis Comparatius en Literatura, Art i Pensament per la Universitat 

Pompeu Fabra. Actualment, continua els seus estudis com a doctoranda en Humanitats 

en aquesta última universitat. Les seves línies de recerca es vinculen a la crítica i a la te-

oria de la imatge, a les relacions entre representació i ideologia i als processos de crea-

ció de coneixement propis de la recerca i la pràctica artística. 

En la seva pràctica artística, s’entremescla la producció plàstica amb l’escriptura. Entre 

les seves exposicions, destaquen: Sobre la revolució (La Capella, Barcelona Producció, 

2019), Un amor Salvaje que arruina nuestra paz (La Casa Encendida, Madrid, 2019), En 

Memòria de la forma (Casal Solleric, 2018), Techno Blood (Sala d’art jove de Barcelona, 

2017) o Dolor de ser i no ser tu: desig (Fundació Felícia Fuster, Barcelona, 2016). El 

2016 va guanyar Premi Amadeu Oller amb el poemari L’Inhabitable (Galerada) i el 2020, 

el Premi Salvador Iborra amb Els temps últims (Viena Edicions, 2021). 

 

 

santcorneliarts(2) >> El programa d’exposicions santcorneliarts(2) reprèn el projecte 

iniciat a finals dels anys 90 del segle passat en el qual es van mostrar projectes inèdits 

d’artistes com Joan Brossa, Jordi Benito, Mireia Masó, Benet Rosell, Pere Noguera, Ester 

Ibarrola, Yamandú Canosa, o Alvar Calvet, entre d’altres, així com un seguit d’artistes de 

Cardedeu. Amb aquella iniciativa primera, aquest  

cicle comparteix la visió, que va del local a l’universal, amb la voluntat d’acostar dife-

rents aspectes de l’art contemporani al públic en general i a les escoles. En el programa 

santcorneliarts(2) es manté el caràcter intergeneracional, transdisciplinari i amb pers-

pectiva de gènere, així com una doble mirada, retrospectiva i prospectiva, per promoure 

una comprensió crítica sobre els temes actuals del pensament i la creació. Del 2017 ençà 

s’hi han presentat treballs de: Lluís Alabern, Lola Lasurt, Vanessa Pey, Laia Estruch, Al-

bert Bayona, Toni Giró, Aureli Ruiz, Ignasi Prat, Lina Rica, Mireia Sallarès, Ares Molins i 

Masat, Guillem Rodri, Carlos Pina i Rita Batet, Isa Fontbona, Neus Masdeu, Noela Covelo, 

Helena Vinent, Julio Borg i Pilar Ors. 



Horari: 

Divendres de 17 a 20h 

Dissabte d’11 a 14 i de 17 a 20h 

Diumenge d’11 a 14h 

 

A la capella de Sant Corneli  

Entrada lliure 

 

Del 9 de juliol al 14 d’agost de 2022 
 

 

Més informació: 

Museu Arxiu Tomàs Balvey 

C. Dr. Dauella, 1  

08440 - Cardedeu 

938713070 

www.museudecardedeu.cat 

museu@cardedeu.cat 

Museu Arxiu Tomàs Balvey - C. Dr. Daurella,1. 08440 Cardedeu   Tel. 938 713 070 -  museu@cardedeu.cat - www.museudecardedeu.cat 

*El títol de l’exposició està extret de l’assaig de Perejaume Ludwig Jujol, en el qual l’artista 

parla de les relacions entre les coses. 

 

FOTOGRAFIA: MATBC– Arxiu Pau Fort 


