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AI ~z/o C~’~re de la Fondazione Pastifi¢io Cerere, a la c~ntrica V~a degli Ausoni de Roma s’han pogut veure les darreres
productions artistiques (pintura i escultura) de Robert Llim~s, una ex~oslci~ personal itinerant, comissionada per
Marcello Smarrelli, que ben aviat atevra~S al nostre pals.

Fortuna del Pop Art catalh

Una passejada per Roma d6na per amoires coses. La primera sorpresa
6s tmbar-se un artista catalh exhibint la
darrera obra en una c~ntrica i espaiosa
galeria d’aquesta ciutat: Robert Llim6s el
passat rues d’abrll. Malgrat la pedanteria
de l’inici, t/tol inclbs, que fa m6s per a tesi
doctoral, l’flnic a demostrar 6s la continffi-
tat creativa d’uns artistes queen el seu dia
formaren el chnon de la modernitat del
moment, presents tots ells en una mostm
de referbncia el 1993:"7 de167 ahJr-avui" a
Sant Andreu Teatre a Barcelona.

Paflem nom6s de ~es d’ells, perqu~
ara exposen. Llim6s, va formar part
d’aquesta aventura hidica i artlstica que
s’emmimllava en l’estbfica enta’emaliada
d~kndy Warhol i seguidors. Als inicis de
la dbcada de 1960 al nostre pais no hi
havia massa coses a celebrar, per no dir
res, perb ells eren ioves universitafls arab
ganes de gresca, de la Facultat de Belles
Arts de Sant lordi. Llim6s lava freqfientar,
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perb coma tants del grup l’important era
la pintura i no els estudis. La figuraci6 6s
la base del Pop Art i tots excet.llren en la
representaci6 d’una realitat per6 m6s que
difuminada. Lllm6s ha fingut una Lmpor-
tam difusi6 intemacional, sempre lligat al
mercat de raft professional. I no nom6s
la seva pintura, tamb6 l’escultura urbana
g~cies al precedent olimpisme (Marc,
1997, Barcelona), i una prova aquhtica
lligada a una dolorosa abs/mcia familiar
(Miraestels al Port de Barcelona, 2006).
D’un colorisroe impactant i de vegades
relacionat arab el pun~lllsme de Seurat,
Llim6s ha passat a pintar el testimoniatge
d’una conversi6. No parlem de religi6,
potser tamb6, sin6 de creences c6smiques
que es veuen transferides ales teles i dar-
rerament tamb6 en escultures. Uns bustos
que per la perfecci6 i el sendt els podriem
comparar ales proves antxopolbgiques
de Modest Gen6 i Eudald Serra, fets en la
segona meitat del passat segle, si compar-

ffssim les mateixes creences que l’artista.
La de la vida alienfgena. Aquests 6ssers
ban estat desterrats de Catalunya per6
s’han mostrat sense problemes a Roma.
De tota manera, la mostra recalarb al pa/s
el proper mes de juny.

Bartolozzi, en el clnqub anlversafi de la
seva mort, se’ns ha fet de nou present de
la m~ de la cr/fica d’art Raquel Medina.

Una operaci6 molt estudiada i ben
coordinada entre dues instimcions i una
fundaci6 privada. Medina, que coneixia
molt b6 l’artista, ha tingut a disposici6 Ia
seva col.lecci6 privada, dirigida i coordi-
nada per la seva v/dua, Ndria A~-mam/. A
l’avantatge de disposar del millor material
possible de l’artista, tot s6n obres triades
pel mag del color i l’emtisme -com afirma
Medina- desaparegut, ella ha pogut
comdinar arab la famflia tma exhibici6 en
les ciutats biogrkficament i ar~s~lcament
m6s importants: Pamplona (on va n6ixer
el 1943), Barcelona (on iniciar/ii abando-
nard. els estudis de belles arts), i Tarragona
(on a prop findrh el taller des dels anys
60). En el ivluseo de Navarra 6s on es va
inciar l’ifinerari l’anv passat al Museu
d’An Modern de Tarragona va aterrar al
febrer i es va incorporar fa just 4 dies a
l’Espai Vol Art de la Fundaci6 Vllacasas
(Laudem vitae, 1943-2009, b’V/26VI). Una
exposici6 minvant pe/s diversos espais
disponibles, per6 que ens mostra el mlllor
Bartolozzi, segons la critica can6nica. Els
anys 60 i 70, recolzats en el Pop ~axt, que
II va permetre traspassar els escanyolits
marges de la tela mateix i recolzar-se fins i
tot en les accions. Personalment m entusi-
asmen tamb6 les filfimes realitzacions on
ja es pressent un mdn m~gic i el m6s edilh,
adquirint formulacions en pr6stec, fins i
tot, de la Dau al Set.

I no corn a darter citat 6s el que menys
inter6s desperta: Serra de Rivera ha
aconseguit obtenir el primat del relxat en
la seva llarga iinacabada carrera arffstica.
Potser el misteri rau en el let que copsa el
car/~cter i l’b.nima de la vfctima. I despr6s
de dedicar molt temps a l’ensenyament
a Eina ara nom6s viu per la pintura. En
la seva darrera mostra a Artur aamon
(141V/21V) ens ho demostra.
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