
El pintor i director del Teatre M useu Dali de Figueres exposa mig sesle de la seva
pintura de pedres i paisatges tel.lOrics al museu Can Framis de Barcelona

Elstalismans de Pitxot
Montse Frisach

Antoni Pitxot (Figueres,
1934) viu envoltat literal-
ment de pedres. Les pe-
dres de rimpressionant
cap de Creus, on viu, i les
pedres que s’amunteguen
al seu taller i que sSn tmi-
tat essencial de les seves
pintures i escultures. Si
s~agu~s de defufir d’algu-
na manera l’estfl de Pitxot
seria senzillamant un estil
petri, tel-lfiric, mineral i
calcari.

A Pitxot, personatge
que ~s indissoluble de la
seva amistat arab Salva-
dor Dali, no li importa que
durant anys, quart el Tea-
tre Museu Dall no tenia
cartells identificatius,
molts visitants confon-
guessin les seves pintures
exposades al museu arab
les de Dali. Ma[grat que els
estlls dels dos artistes sSn
mdicament diferents, as-
segura que el mateix Dall
desitjava aquesta coafu-
siS. Pitxot va set m~t dreta
de Dali durant la constmc-
ci5 del museu, i des de la
inaugurari5 del centre no
tm deixat de ser-ne dhec-
tor. "I ho ser~ mentre em
ma~tingui dempeus", as-
segura molt convenqut.

La seva fareta dalinia-
na, per5, no ha impedit
que Pitxot no hagi parat
mai de pintar. La seva tra-
jectSria pictSrica de m~s
de mig segle es resumeix
ara en l’exposici5 La me-

Antoni Pitxot toca una de les seves pintures de paisatges de pedres exposades a Can Framis ̄ ALBERT SALAM~

mSria i el temps, que es
pot veure al museu Can
Framis de la FundaciSV’fia
Casas i que es tracta de la
primera mostra institu-
cional que es fa d’Antoni
Pitxot a Barcelona.

Amb el seu posat de
gentleman etern, Pitxot
explica que robra germi-
nal del que ha estat el seu
estil basat en les pedres 6s
Paisatge de toques amb
peix (1965), que ell deft-
neLx corn el quadi~ "m~s
smTealista" que ha fet
real, ja queen el paisatge

del cap de Creus apareix,
dins del mar, el cap d’un
llobarro. "l~s impossible
que un llobarro tregui el
cap d’aquesta manera

explica Pitxot , m~ao as-
seguren tots els pesca-
dors. Per5 aquest llobarro
surt per contemp]ar elpai-
satge i queda tan impres-
sionat que fins itot li cau la

A partir d’aquesta obra,
Pitxot va comen~ar a tre-
ballar directament des de
l’estudi, portant-hi el pal-
satge i les seres pedres.

’~Valg deixar de treballar a
rexterior per passar a pin-
tar dins de restudi envoi-
tat de pedres i de mani-
quins constrtfits amb pe-
dies. Aquest ~s el meu ~-
bost. SSn els meus talis-
mans", diu Pitxot.

La tempesta i Dali
En rexposici5 es pot com-
provar corn Pitxot acostu-
ma a treballar per s~ries.
Una d’aquestes ~s la d~ao-
menatge a l’obra mestra
de Giorgione La tempesto~
La g6nesi d’aquest treball

t~ aveure, de nou, arab Da-
li: "Dall era un gran admi-
rador de Giorgione. Un dia
~rem al bar Astoria de Fi-
gueres. Va caure un ]]amp i
va ressonar tm tro tan im-
pressionant que Daliva fer
un salt ala cadira tan ~an
que pr~cticament el valg
veurelevitar. L’escenaliva
recordar La tempesta de
Giorgione i aleshores Dali
em va dir que havia de p’m-
tar aquesta obra d’alguna
manera", ~ecorda Pitxot.
Una altra de les s~ries pre-
sents an l’exposici5 ~s la

que incorpora al paisatge i
a les figures p~tries frag-
ments de cer~niques aco-
lorides que recorden mm

"Ser~ director
del Museu Dali
mentre em
mantingui
dempeus", diu
Antoni Pitxot

mica el trencadls de Gau-
di. "SSn aquells fragments
de mat~ria que arriben ala
SO~Ta de les platges i que
Dali azmmenava records
accessibles."Amb aquests
fragments, Pitxot torna a
homenatjar rart classic i
obres com ara La batalla
de Constanti contra Ma-
genci, de Rafael.

Aquesta mostra a Can
Framis coincideix arab la
que Pitxot presenta en
aquests moments al cas-
tell de Pflbol al voltant de
rescultura Mnem6sine. ̄

Antoni Pitxot. La mem/)-
ria i el temps. CAN FRAMIS.
ROE BORONAT, ]]6-]26.
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