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L'Espai Garum 
En Màrius Gómez és el creador de l'EspaiGarum, i 
aquestes són les respostes a les nostres preguntes 
en forma de entrevista:

1-Com vas tenir  la idea de crear  l' ESPAIGARUM?

La idea inicial era convocar a un grup de persones 

amb  inquietuds  artístiques  per  realitzar  accions 

creatives en diferents espais de Lliçà d’Amunt. En 

un any d'existència s’han realitzat 6 accions, hi ha 

participat una mitjana de 8 artistes a cada una.

Després  va  aparèixer  Garum com  un  bloc  on  es 

pogués  parlar  de  coses  que  passen   a  Lliçà 

d’Amunt. (Només Lliçà d’Amunt) i gairebé sempre 

des d'un punt de vista estètic, a més també havia 

de servir per mostrar les obres realitzades durant 

les accions. 

Finalment es va crear EspaiGarum, com espai físic 

de  Garum,  on  mostrar  obres  d'  artistes 

contemporanis.

2-Per què li vas posar el nom de GARUM?

El Garum era una espècie de salsa que es feia  a 

l’imperi romà a base de barrejar vinagre, diverses 

víseres  i  carns  de  peix.  A  partir  d’aquests 

ingredients  toscos  i  bàsics  es  creava  el  Garum, 

considerat  un  dels  menjars  més  exquisits  per  la 

classe adinerada  de la  Roma imperial. El Garum 

vol  ser  una  metàfora.  Amb  uns  ingredients 

heterogenis (participants en les accions, i artistes 

de diverses  disciplines)  poder crear  una proposta 

interessant i periòdica i de moment única a Lliçà 

d’Amunt.     

3-Què s'hi exposa en aquest espai?

EspaiGarum és un espai únic de 4m3 de 200x260 cm 

sense  porta,  on  cada  artista  crea  una  proposta 

específica  per  l’espai.  Fins  ara  hem  realitzat  6 

exposicions  amb  diferents  disciplines  (fotografia, 

ceràmica, poesia visual, pintura i instal·lacions.

4-Quines curiositats hi ha?

El més singular és que en  ser un espai recuperat, 

no disposa d’electricitat, i per tant  , el seu horari 

és  interromput,  però  preferiblement  és  millor 

visitar-lo en horari solar. 

5-Quins artistes hi exposen?

Qualsevol artista que tingui coses interessants per 

mostrar, tindrà un lloc a EspaiGarum.  

6- Quantes persones veuen l’exposició?

 És difícil  de dir, ja que qualsevol que passa per 

davant pot ser un espectador potencial. 

7-Quins  comentaris  fa  la  gent  en   passar  per 

davant?

L’objectiu  de  l'EspaiGarum  és  mostrar  obres  de 

qualitat i amb una presentació molt neta. Això és 

una  cosa  que  molta  gent  m’ha  comentat,  que 

sembla una sala de nivell. 

8-Què  podríem  fer  a  Lliçà  per  tenir  una  sala 

d'exposicions permanent?

Per  aconseguir  qualsevol  cosa  només  fan  falta 

ganes. 

9-Quins són els teus col·laboradors?

EspaiGarum  és  un  projecte  de  Maite  Mompart  i 

Màrius Gómez amb la col·laboració tècnica de July 

Gómez.

10- Per passar-hi cal pagar?

No,!!!! ni els artistes, ni els espectadors paguen.


