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Mor Luis Marsans,
el pintor de Proust

BARCELONA

E1 pintor Luis Marsans (Barcelona,
1930) va morir divendres a la nit als
84 anys. Marsans, reconegut arreu
del m6n, va decidir girar els ulls cap
a la pintura figurativa, allunyat de
l’art d’avantguarda.Amic de Marcel
Duchamp i Salvador Dall, va asso-
lir la fama amb els seus gravats i di-
buixos inspirats en En la recerca del
tempsperdut, de Marcel Proust. Va
exposar ales principals galeries de
Paris, Barcelona i Madrid. Va ser un
autor que, sobretot, va recrear bibli-

oteques, partitures, cases abando-
nades, vitrines i natures mortes.
Pintava nocopiava llocsqueliha-
vien agradat o amb els quals havia
tingut una relaci6 especial.

Marsans va fugir a Fran~a amb la
seva familia durant la Guerra Civil.
E11947va viatjar a M6xic i als Estats
Units. Quan va tornar a Barcelona
va comenqar a estudiar al taller de
Ramon Rogent i Per6s. Va treballar
amb el grup Dau al Set. Com molts
altres artistes, passava els estius a
Cadaqu4s, on va con6ixer Salvador
Dall, Max Ernst, Man Rayi John Ca-
ge. Fins que, corn explicava en una
entrevista amb Josep Casamartina

Una de les obres de Marsans que es van poder veure
a la Fundaci6 Vila Casas el 2013. ~ONDAClOWLACA~

a El Pals, en va tenir prou: "Ja n’hi
ha prou de surrealistes! I em vaig re-
tirar completament; a part que vaig
deixar d’anar a Cadaquds i, a rods, va
morir Duchamp... I llavors vaig tor-
nar al concepte tradicional de la

pintura, vaig tornar a dibui-
xar i a considerar les coses

tom ddu mana".
A la Barcelona dels

anys 70, on convergi-
en artistes corn Thpi-
es, Foix, Brossa, Ro-

doreda, Gil de Biedma,
Vargas Llosa i Gabriel

Garcla M~irquez, Marsans
va decidir iniciar un caml en

solitari al marge de les tendenci-
es del moment. Va desenvolupar
una pintura refinada i subtil diflcil
de catalogar. E1 seu funeral serh
avui les 12 a l’Esgldsia Ortodoxa de
Barcelona.~
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