
L’Espai Volart dedica una exposició a aquest histSric de la figuració catalana dels
anys seixanta, artífex d’una pintura fresca i desenfada que exalta la quotidianitat

La batalla d’Artigau
Maria Palau
BARCELONA

No hi ha artista que en l’ac-
tualitat no es faci aquesta
pregunta: per a qu~ i per a
qui crear?. Són temps difi-
cils taat per als talents jo-
ves com per als genis con-
sagrats. Francesc Artigau
(Barcelona, 1980), que
pertany a aquesta sego~m
categoria, intenta relati-
vitzar-ho amb irenia: "En
lloc de pintar quadres pe-
tits perqu~ hi ha crisi, pre-
fereixo pintar-los gran&
Melajugo."Tan grans com
La batalla de Sant Pere,
un mural de dos metres
d’algada i quasi sis d’am-
plada que fins i tot supera
els marges de la paret de
rEspal Volar% on s’ha
penjat per donar la ben-
vinguda als visitants de
l’exposició L ’exaltació del
quo¿idid, que ressegueix
la traject5ria de ]’artista
des de principi dels anys
seixanta, amb una obra
primerenca sobre l’arri-
bada deis immigrants a
restació de Fran£a, tot
un tribut a la negror de
Goya, fins a l’actualitat.

m

’La batalla de Sant Pere’, un immens mural de dos rnetres d’al~ada i quasi sis d’amplada acabar

La bataUa de Sant Pere,
crSnica urbana a la cruilla
dels carrers de Sant Pere
Més Baix i General Álva-
rez de Castro, s’incorpora-
r& als fons de la Fundació
Vila Casas, on ja hi ha
molta obra, i de diferents
dpoques, d’Artigau.

L’artista no exposava a
la seva ciutat des del 2005.
Llavors ho va fer a la sala
Parés, pel~ sembla que ha
perdut interés a mostrar

les seres peces en espais
comercials. "Ara mateix,
amb aquestsvents que bu-
len, se’m famolt feixuc ex-
posar en una galeriai espe-
rar que algú vingui a com-

"Noésuna
retrospectiva,
ni és did&ctica, ni
és demostrativa"

prar. És un mal moment.
Treballo al meu ritme i in-
tento sobreviure tan b~
com puc", emfasitza.

El projecte de l’Espai
Volar~ és una altra cosa,
sobretot perqu~ és ]a pri-
mera vegada que Artigau
l]ueix el seu treball en un
sentir retrespectiu. Bé, re-
trospectin fins a cert punt,
perqu~ l’ordre del muntat-
ge no es regeix per cap fil
conductor. "No és ni una

de sortir de I’estudi de I’artista ̄  ARXlU

exposició retrospectiva, ni
did&ctica, ni demostrati-
va", subratlla. Amb una pi-
cada d’ullet simp&tica, Ar-
tigan ha disposat les obres
com si l’Espal Volart fos
una casa: hi ha peces que
]lueixen al carrer, d’altres
al jardí, d’altres alrebedor,
d’altres a ]’estudi, d’altres
al saló... Una posada en
escena desenfadada i fres-
ca, com ho és la matei-
xa pintura d’Artigan.

Volart ha dedicar les se-
ves dues plantes a la mos-
tra (oberta fins al 2J¿ deju-
ny) d’aquest talent que ha
estar fidel a l’ideaH de la
figuració per5 sempre re-
inventant-se i obrint no-
ves lílfies de treball. Arti-
gau fuig de la monotonia,
només cal veure la seva
ecléctica paleta de colors,
que passen de neutres a
atmosf~ñcs i a vibrants
amb gran facilitar. ¯
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