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CAP CONVENCIÓ HA ESTAT SUPERADA
Cap convenció ha estat superada. Només espera a ser entesa i reinterpretada.
Centrat en aquesta idea, el meu treball és una investigació artística sobre com les marques, signes i construccions SENSIBILITZEN l’espai pictòric i, per
tant, impacten la nostra sensibilitat carregades de significació.
Entenc l’espai pictòric com a LLOC, com a espai projectiu de la nostra psique, on es fan possibles les interaccions entre els elements gràfics.
Des de l’inici de la cultura humana, les imatges han configurat la nostra mirada, el nostre relat sobre el món. Proposo revisar les convencions gràfiques
que han donat forma a les imatges al llarg del temps i descontextualitzar-les alliberades de la seva càrrega històrica per a poder experimentar-les sota la
mirada contemporània. Podem, així, redescobrir en elles noves significacions que ens obren a noves lectures sobre el món i sobre la naturalesa humana.
La història de les imatges és un pou infinit ple de tresors. I de totes les èpoques, faig una relectura més intensa de les aportacions de les avantguardes
del s XX. Tinc el convenciment que ja en el seu origen eren propostes que cercaven en el passat per a construir un nou món i que, tot i que estan
esgotades com a propostes programàtiques, contenen llavors de gran saviesa que paga la pena reprendre.

Forma, Matèria, Color, Espai, Grandària i Acció són les categories que utilitzo per a organitzar
la lectura de les convencions.

DÍPTIC (PAU-HOMENATGE A PETER BRUEGEL)
Aquesta peça sorgeix en resposta a la iniciativa dels artistes Rafa Romero i Pol Peiró de
proposar a un conjunt d’artistes catalans i dos coreans fer una reflexió artística sobre el
concepte de PAU. L’exposició Corea-Premià Cartografies per la Pau al Museu de
l’Estampació de Premià de Mar n’és el resultat.

He pensat la Pau com a desig d’un espai de llibertat i d’alegria.
Per a fer visible aquesta idea, he anat donant forma a la imatge utilitzant diverses convencions
gràfiques que, per a mi, es carreguen d’una emoció especial en interaccionar en una nova mirada.
L’ESPAI és l’element principal. No un espai perspectiu sinó psíquic, infinit i lliure, amb la profunditat
que suggereix la transparència en la superposició dels fragments. L’origen d’aquest espai és la
relectura dels espais cubista, neoplasticista i de l’abstracció en conjunt.
L’organització dels fragments respon a un procés orgànic generador de l’obra (ACCIÓ) sense
esbós previ que és possible gràcies a la tècnica del collage de papers prims i translúcids.
MATÈRIA, COLOR i ACCIÓ impregnen l’espai pictòric amb vitalitat orgànica. Els papers prims són
pintats prèviament amb aiguades d’aquarel·la manual i sal deixant que cada pigment sedimenti
sobre la fibra de paper. El pigment (color-matèria) i el rigor i la coherència intrínsecs al trenat de la
fibra del paper aporten la seva VERITAT, així com el ressò que té la sedimentació com a procés
de la natura.
Aquests elements, juntament amb la creació de ritmes orgànics en una disposició horitzontal de
l’espai (fris) provenen de la relectura de la pintura tradicional xinesa i de l’obra de Paul Klee.
Finalment, en aquesta obra faig una cita a una obra concreta: The Wedding Dance de l’artista
flamenc Peter Bruegel el vell de l’any 1566. Descontextualitzo fragments del quadre tant pel que
fa a la forma com pel que fa a la significació moralista que tenia en el seu temps. M’atrau la seva
capacitat d’evocar l’alegria innocent.
Descontextualitzo les figures de Bruegel mitjançant la línia amb el mateix color-pigment de l’espai
pictòric, amb diferent densitat i intensitat, cercant que s’integrin subtilment i no pas que esdevinguin
protagonistes. Es converteixen en vibració i en grafisme més que en representació figurativa.
Aquest darrer element prové d’una relectura de les pintures rupestres.
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