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Víctor Pérez-Porro (Bar-
celona, 1960) pertany a
una raça de pintors que
creen al marge de la insis-
tent mania per matar el
seu mitjà d’expressió, la
pintura. Gats vells, saben
prou bé que la pintura té
una fortalesa immanent
que, en temps adversos,
espera pacient a la rere-
guarda fins que l’enemic
es cansa de fustigar. En
l’actualitat, l’enemic no és
altre que la indiferència, a
través de la qual es banalit-
za la pintura contemporà-
nia com si fos un simple
déjà-vu. Per contrarestar
tanta apatia, Pérez-Porro
fa una proposta pictòrica
que defuig les ortodòxies i
obre camins i desviacions
múltiples per connectar
amb tantes mirades com
gosi atrapar la seva obra.
La seva pintura és més que
pintura.

Per tant, poden entrar
ben relaxats a l’Espai Vo-
lart de la Fundació Vila Ca-
sas i visitar sense faixes
mentals i emocionals l’ex-
posició de Pérez-Porro.
Allò que hi veuran, sigui el
que sigui, serà la veritat
absoluta. Això si és que
n’existeix alguna. De fet, i
per si encara hi volen anar
més tranquils, no és pas de
certeses del que parla
l’obra d’aquest pintor, sinó
més aviat de dubtes, de
molts dubtes i contradic-

cions.
Pérez-Porro entén la

pintura com una aproxi-
mació al misteri de les co-
ses. I d’aquí ve que sovint
la contemplació del seu
treball acaroni una mena
d’experiència mística, zen
en diu ell, però cadascú en
pot dir com vulgui dels
seus hàbits espirituals.

Per si encara no ha quedat
clar, aquest artista convi-
da a mirar els seus qua-
dres amb una llibertat to-
tal.

I com que no hi ha coti-
lles de cap tipus en la seva
proposta, tampoc es pot
concloure a la lleugera que
Pérez-Porro és un artista
adscrit a l’abstracció geo-

mètrica. Que sí, que hi es-
tà, perquè el seu món re-
met a línies, però de fre-
dors i de distàncies ja hem
subratllat prou que no en
vol sentir a parlar. Potser
per això es va posar a pro-
va i l’any passat es va ins-
tal·lar una temporada a
Berlín per crear sota una
llum que no té res a veure

amb la llum que entra al
seu estudi de Palo Alto. No
va ser ben bé un viatge ini-
ciàtic a la recerca d’alguna
cosa estranya i desconegu-
da, però sí un viatge entès
com una aventura de co-
neixements.

La llum de Berlín li va il-
luminar noves formes, fi-
dels, això sí, a uns codis
que Pérez-Porro s’està tre-
ballant obsessivament des
dels anys noranta, quan
un bon dia va donar un cop
de puny sobre la taula i va
llençar per la finestra els
seus trompe-l’oeil, que dei-
xaven molt a gust la seva
butxaca però poc els seus
anhels artístics, just el
contrari del que li passa
ara que exerceix de pintor
pintor.

Ha sigut l’única vegada
que ha fet un trencament
brusc, des de llavors es de-
dica a incorporar subtils

variacions a les seves cru-
ïlles de línies que, sense
dramatisme, invoquen les
fòbies que habiten en tota
ment humana. No acostu-
mem a agafar mai una di-
recció recta per arribar al
nostre destí; d’aquest pe-
tit caos quotidià se’n no-
dreix molt l’obra de Pérez-
Porro, que juga amb els re-
galims accidentals de pin-
tura per trencar la rigide-
sa de les trames.

Daniel Enkaoua
Des d’un altre ideari pictò-
ric afí a una figuració sen-
se intransigències, l’artis-
ta francès Daniel Enkaoua
(1962), establert a Barce-
lona des de fa vuit anys,
presenta a l’Espai Volart 2
un conjunt d’obres de gran
format que no s’allunyen
gaire de les inquietuds de
Pérez-Porro: la solitud de
l’home en un món que el
desprotegeix. Aquest sen-
tit desassossegat de fragi-
litat impregna el seu tre-
ball –menys amable del
que a primer cop d’ull pot
semblar–, amarat de la
força tel·lúrica de les
muntanyes de Montser-
rat. ■

✱
Els colors de Berlín van
fer formes en el meu cap,
de Víctor Pérez-Porro; i
Creure/crear, de Daniel
Enkaoua. ESPAI VOLART I
ESPAI VOLART 2 DE LA FUN-
DACIÓ VILA CASAS. FINS AL
16 DE DESEMBRE.

És més que pintura
Maria Palau
BARCELONA

Víctor Pérez-Porro exposa a l’Espai Volart un conjunt de pintures que, des de
l’abstracció geomètrica, fan una aproximació evocadora al misteri de les coses

Una de les obres de Víctor Pérez-Porro que llueix l’Espai Volart ■

L’artista combat
la indiferència
amb obres
sensibles a
múltiples
interpretacions
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El nou disc d’Antònia Font,
Vostè és aquí (Robot Inno-
cent / Discmedi), ha entrat
directament en la tercera po-
sició del top de vendes de
l’Estat espanyol, i ha repetit
d’aquesta manera la gesta
aconseguida fa divuit mesos
amb Lamparetes i s’ha apro-
ximat a la que poc abans van
assolir Manel amb 10 milles
per veure una bona armadura.
Només Alejandro Sanz i El
Arrebato han superat els ma-
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El disc d’Antònia Font, el
tercer més venut a tot l’Estat

Enric Sòria
guanya l’Alfons
el Magnànim
El periodista, assagista i poeta
valencià Enric Sòria ha gua-
nyat el premi Alfons el Magnà-
nim de poesia que concedeix
la Diputació de València. El
guardó, dotat amb 15.000 eu-
ros, l’ha rebut pel recull Ar-
queologies, que, segons el ju-
rat, “és un exercici de saviesa
que reflexiona sobre la condi-
ció humana”. Sòria acumula
premis com ara el Carles Riba,
el Joanot Martorell i el Valen-
cià de Literatura. ■ REDACCIÓ

El museu del Jeu de Paume
de París ha portat fins al cen-
tre de la capital francesa les
quatre dècades d’exploració
artística del català Antoni
Muntadas, un dels precursors
de l’art conceptual i mediàtic
que reflexiona sobre les es-
tructures i els símbols del po-
der, la construcció de la por o
els mites urbans. Entre / Bet-
ween, com es titula l’exposi-
ció, es podrà visitar fins al 20
de gener. ■ EFE

París dedica una
exposició a
Antoni Muntadas
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llorquins aquesta darrera set-
mana en nombre d’exemplars
venuts. Antònia Font empren-
dran el 26 d’octubre a l’Audi-
tori de Girona, dins del festival
Temporada Alta, una gira
que, de moment, només té
dates confirmades a València,
Tarragona, Madrid, Barcelona
i Múrcia. Vostè és aquí, vuitè
treball del grup, reuneix qua-
ranta cançons i presenta la
versió més experimental del
quintet. ■

Antònia Font, en una
imatge promocional ■
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