
Una de les obres de
Pey, les diapositives
de ’Cult Movie’, del
1987 / I~AFAEL TOUS

M. PEY
REMASTERED
Lloc: Museu de Vall~
Adre~a: Passeig d~ls
Caputxins, ]8. Vails
Durada: fins al 13 de
novembre del 2016
Noraris: De dimarts a
dissabte, 11.00
14.00 i 17.00
20.00 i diumenges i

festius 11.00-14.00.
Entrada gratuita

Des de I’any de

"Blind machine"
Una gran retrospectiva
aplega I’obra del
tarragoni Marcel Pey,
des del 1972, al Museu
de Vails

A mb el tiol M. Pey Remastered el

Museu de Vails fa )ust~’cia a un dels
artistes i escriptors m~s ocuks de la

cultura catalana contempoFania, Marcel
Pey. Nascut a Cardona el 1948, per6 esta-
blert a Tarragona des de la infantesa, l’obra
de Pey ~s una de les m~s suggeridores del
panorama de la nostra cultura que, d’altra
banda, ~s majorit~riament underground.
Pey ha mantingut un cami propi, amb els
ulls m4s PLxats en el cinema de David Lynch
o en la literatura de william Burroughs, pe-
r6 no hem dbblidar que formava part dels
col-lectius m6s actius des dels anys setanta,
al costat de veils amics com Jaume Vidal
Alcover, Pete Anguera i Pere Rovira, entre
altres autors vinculats al Camp de Tarrago-

na. Tamb4 va ser l’impulsor de la pdmera
col.lecci6 que va donar veu a escriptors
corn Magi Sunyer, Joan Cavall4, Montse
Palau, Lluis Figuerola, Josep Bargall6 i els
germans Maite i Pep Blay, entre d’altres.
Malgrat aquesta activitat i que va tenir una
amplia obra repartida per diferents col&c-
cionistes, especialment arab el mecenes Ra-
fael Tous, Pey no ha assolit el reconeixe
merit merescut -vull dir per al pflblic-, co-
sa que no li importa gens perqub la solitud
ha estat el preu de la seva independbncia.
Dificilment se’l veu -ara una mica m6s- en
actes pflblics, mai no ha demanat cap sub
venci6 i la seva posici6 vital es mou entre
l’estdicisme i l’escepticisme, tot i la for~a i la
modernitat que preveuen les seves obres.
Parlem amb ell en dues converses. La pri
mera, el dia de la inauguraci6 de l’exposici6
a Vails. La segona, uns dies despr6s, refre-
dat, al seu pis de davant el balc6 del Medi-
terrani, a Tarragona. Idexposici6, marcada
per peces en gran format per6 tamb4 dia-
positives minimalistes, cont4 un rerefons
pop, on alguns mestratges -la influ6ncia de
la Factory de Warhol 6s evident, i l’exposi
ci6 n’6s testimonies combinen per les pr6
pies inbrcies dels xocs de realitats, per la s~-
via combinaci6 entre cinema, fotografia,

pintura i, sobretot, la poesla, que ha exercit
de guia al llarg de mig segle de creaci6.
Quan li plantejo aquesta qiiesti6, no en
dubta: "Hi estic d’acord: tot 6s literatura,
poesia extraviada en diferents formatsY

I molta 4s la poesia que trobem a la mos-
tra, fins i tot hi ha poemes gravats entre les
espectaculars peces de les diferents plantes
del museu. Que es faci a Vails tampoc no 4s
casualitat, perqub l’artista es va establir a la
capital de l’Alt Camp entre el 1974 i el 1978,
dbn era la seva primera dona, Carme Ri-
bas, col-laboradora i musa dels trebails del
comenqament. Aqul va realitzar alguns dels
seus primers films experimentals i va editar
a la impremta Moncunill els seus primers
Ilibres d’artista. Abans de l~stiu i coincidint
arab la sortida del seu flltim llibre, la Cape
Ila de Sant Roc va acollir la peqa, acabada
de fer per Pey, dins el cicle D&ia, comissa-
fiat per Marina Vives. Una de les animes
del museu, Jordi Paris, aixi corn la crltica
d’art Assumpta Ros4s ho van remarcar en
els parlament el dia de la inauguraci6 de la
retrospectiva.

La imatge corn a realitat pura de l~sperit,
la sorpresa que causa en la retina de l~spec
tador 4s un dels punts fonamentals tant en
la teoria de la imatge de la seva obra plgsti-
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ca com en lbscrita. Entre el 1973 i el 1995
Marcel Pey va publicar 35 llibres d’artistes.
Tots van set recopilats dins Vie Victis, edi
tat per Empfiries el 1992, poc despr~s de
l~xit de les jornades Literatures submergi-
des, organitzades a Reus pel KRTU. El
1998, despr~s de Black Japan, publicat pel
Museu de Granoliers, va abandonar la
prhctica dels llibres d’artista, tot i que po-
driem dir que el seu filtim llibre, The liquid
dark, presentat abans de l’estiu per lbditorial
Arola, ~s gaireb~ en un punt intermedi en
l~dici6 comercial i el llibre d’artista. Quan li
pregunto per qu+ va aturar la producci6 de
liibres d’artista, contesta, convenqut: "Segu
rament pel mateix motiu que van desapa-
rbixer les gaieties de Barcelona que venien
art d’avantguarda i eren els meus canals ha-
bituals de distribuci6. Tamb~ per falta de
producci6 i per l’aparici6 de les tecnologies
digitals:’ Cal afegir-hi que les flltimes pro-
duccions en el terreny de la filmaci6, Pey les
ha anat penjant en el seu web o el seu
compte de Facebook.

Marcel Pey sempre ha buscat la con-
flu~ncia entre la imatge pslquica i la instan-
t&nia fotogrSfica. De fet, les lectures s6n

"Sempre
m’he sentit
’rara avis’,
no nom s en
poesia"

el pflblic, mou les ulleres Ray-Ban cap en-
davant i em respon: ’A mi em sembla que la
meva obra 6s vigent, que no ha perdut forga
i que d temps no l’ha malm~s, l~s dar que
no puc set objectiu." Quan s’ha hagut de
definir sempre ha mantingut clara la seva
posici6 de poeta experimental i la vincula
ci6 a la literatura catalana, on ha escrit la to-
talitat de la seva obra liter~ia, llevat dds ti-
tols, majoriSuiament redactats en angl~s.

Despr6s d’insistir li en la constataci6
d’haver viscut paral.lelament al desenvolu-
pament dels darrers trenta anys de suposa-
da normalitzaci6 lingfiistica, i de la seva

Rafael Tous. l~s conscient que sense aquest
patrocini no hauria pogut desenvolupar la
seva obra. Pey ho veu dar, i em contesta
sense contemplacions, contundent: "La cri-
si ha portat a la mis~ria la immensa majoria
de creadors d’aquest pa/s. Potser ho hem
aguantat millor dsque no hem format part
de la cultura oficial, perqub hi teniem
menys a perdre. A les institucions ds ha
importat molt poc generar un buit pressu
postari a cultura; ds dar que jo no m’he pre
sentat mai a premis ni a subvencions, per
tant, potser s6c d menys indicat per parlar-
ne. El que fa mds llfistima ds que amb
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Peces de la
retrospectiva:
’Hurricane over
Java’ i ’Batman
luxury remix’, del
1984. A sota, Marcel
Pey (amb ulleres
fosques) escoltant
Jordi Paris
acompanyat del
regidor municipal
Marc Ayala i de la
critica Assumpta
Roses
PERE TODA
(MUSEU DE VALLS)
/ DAVID CASTILLO

semblants i el parpelieig no difereix gaire
del mecanisme de lbbjectiu d’una dwnera.
L?apareli 6ptic sbbre com una lent, de la ma-
teixa manera que la imatge po~tica apareix
gairebd de sobte omplint d buit del lien
guatge purament comunicatiu. Quan li de-
mano com m’ho definiria per a profans,
s’lto repensa i ho sintetitza: "La definici6 no
~s f~ciL Et puc dir que a trav~s de paraules i
imatges intento Gear un flaix que permeti
impressionar la meva pd.licula en lament
del receptor?’

Tamb6 cal afegir-hi la coher+ncia inter-
na de la seva obra, que des de comenga
ment dels anys setanta ha mantingut unes
constants que la fan tan distingible, com
quan observen peces de Dali, Mir6, T/~pies,
Ponq, Miralda o Caries Pazos. Estem par
lant de mig segle, quan les tendencies han
transformat no nomds l~st&tica, sin6 tambd
els gustos dun pfiblic refractari que no ha
estat educat minimament, malgrat la insis
t~ncia de les maldestres politiques pfibli-
ques. Quan li pregunto -davant el centenar
llarg de persones que van assistir a la inan-
guraci6 i mentre firma exemplars dd pode
r6s cat/deg de la mostra publicat per Cosse
t/mia- quins s6n els ressorts i els mecanis-
mes per tal que la seva obra connecti amb

desvinculaci6 absoluta a cenacles i platafor
mes barcelonines, mentre sopem en un res-
taurant de Valls, m’ho concreta: "Sempre
m’he sentit una tara avis, no nomds en poe-
sia. Per6 aix6 no m’ha importat mai: inten
to que la meva obra estigui en continua
mutaci6, entre altres coses per no avorrir-
me. No m’interessa que em diguin el que he
de fer ni em preocupo per estar en cap
grup, tot i respectant molt d que fa l’altra
gent. Tampoc no he cregut mai que la meva
fos rflnica veritat:’

La mostra cont~ peces de col.leccionistes
privats aixi com d’institucions i museus,
comels de Granollers i Reus, i de funda-
cions com Vila Casas i, singularment, de

aquest panorama, de col.leccionistes privats
com el Rafad Tous no sen veuran mai
m~s:’

La conclusi6 de les converses d’aquests
dies ha estat corn un dels seus gestos habi-
tuals quan abandona la conversa col.lo-
quial, mentre deixa la imaginaci6 lliure, o
potser penetra en el proc~s d’una reflexi6
d’anys de soledat. Abans d’acomiadar nos,
remarca el vitalisme, que ~s el revers de la
seva lectura satirica de la viol&ncia o de la
seva est&tica de la foscor: "El millor de tot
ds que intueixo que, tapat per 1;aparenga
d’una realitat superficial i mediocre, s’est~
generant un boom imaginatiu extraordinari
que no podr~ dsser aturat:’ @
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