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Ben pocs artistes catalans
poden presumir, i més en
els temps que corren, de
tenir l’agenda tan plena
d’encàrrecs i exposicions
com Josep Niebla (Te-
tuan, 1945). Bé, Niebla no
presumeix de res, només
treballa. Incansable, ven
–i ven molt– per seguir
pintant i, amb el mateix
ímpetu, per seguir con-
fiant en l’art com una pos-
sibilitat per obrir esclet-
xes de llum allà on només
regna la foscor. La veu ar-
tística de Niebla és incon-
formista o no és. Així era
als setanta i així és avui,
una veu combativa, rebel
amb els conservadoris-
mes, que s’indigna amb la
tragèdia i la banalitat del
món actual: “Si cal, em po-
so a cridar al mig del carrer
per dir el que penso; el ma-
teix faig quan pinto: dir
sempre el que penso.”

Aparentment, el Niebla
que exposa aquesta tardor
a l’Espai AØ del museu
Can Framis de Barcelona
és un Niebla atípic, irre-
cognoscible. Figuratiu, di-
ran els de la vella guàrdia.
En esperit, però, és el Nie-
bla de sempre, el que no
pot entendre l’art deslligat
de la realitat. El Niebla que
no pot entendre la pintura
si no és per emocionar. Un
Niebla més íntim, això
sens dubte, perquè és un
projecte d’obres que no te-

nien cap necessitat de fu-
gir de la solitud de l’estudi,
de la mateixa manera que
no en tenen les cartes per-
sonals o els àlbums de fo-
tografies familiars.

Creada al llarg de vint
anys, de manera més im-
pulsiva que compulsiva, es
tracta d’una sèrie d’obres
sobre paper que escodri-
nyen el disseny i el contin-
gut de notícies de diaris de
tot el món, notícies impac-
tants, la majoria dramàti-
ques, que l’artista repro-
dueix, a vegades al límit de

la còpia pura –però fins i
tot en aquest cas, amb una
petjada personal revelado-
ra–, com un desafiament a
la indiferència amb què es
percep avui la tragèdia hu-
mana. Lector incondicio-
nal de premsa escrita, Nie-
bla ha concebut aquestes
obres, d’un mateix format
mitjà, com si d’un exercici
es tractés, un exercici físic
i psíquic que, lluny d’eva-
dir-lo, el referma en les se-
ves conviccions d’artista
“anarquista i rabiós”. Per-
què no s’estovi la seva in-

dignació i pugui seguir cri-
dant pel carrer tot allò que
pensa.

Tot i que fa 18 anys que
va exposar els primers ex-
periments d’aquesta sèrie
a Madrid, és a Can Framis
on llueix ara per primer
cop com a conjunt. Niebla,
que fa uns quatre anys de
la seva última exposició a
Barcelona, se sent feliç
quan llueix la seva obra al
seu país. “De cada deu ex-
posicions, només dues les
faig aquí.” Un percentatge
amb les seves llums i om-

bres, perquè és la projec-
ció internacional el que ha
donat més personalitat a
la carrera de Niebla. Pels
seus lligams amb el món
àrab (va viure els primers
15 anys de la seva vida al
Marroc), exposa en països
on no exposa cap més ar-
tista català. La seva agen-
da treu fum, però hi ha un
projecte que el té del tot
absorbit: una exposició re-
trospectiva al museu de
Sant Petersburg, prevista
per a la pròxima primave-
ra, amb un impuls decidit

del govern espanyol. Hi ex-
hibirà més de 150 obres, la
majoria de grandioses di-
mensions i inèdites. Molts
mars imponents, un dels
temes que més obstinat el
té els últims anys. Mars on
tan sovint naufraguen
pasteres i somnis impossi-
bles, signes d’uns temps
perversos, i als quals la
pintura de Niebla intenta
impregnar de gosadia i, so-
bretot, de molta dignitat.
Una d’aquestes obres serà
l’emblema del nou museu
de les migracions que s’es-
tà construint a França, a
prop de París. Lluirà al hall
de l’entrada i fa 6x5 me-
tres. En blanc i negre. ■

✱
Niebla, ‘Dilatar els límits
de la percepció’. ESPAI AØ.
CAN FRAMIS DE LA FUNDA-
CIÓ VILA CASAS. BARCELO-
NA. FINS AL 12/2/2012.

Un Niebla molt atípic
Maria Palau
BARCELONA

L’artista establert a l’Empordà exposa al museu Can Framis de Barcelona una
sèrie inèdita d’obres sobre paper que invoquen notícies tràgiques de diaris

Niebla a Can Framis, al costat d’una de les seves obres que dinamiten la percepció habitual de les notícies de diaris ■ J. RAMOS

A la primavera,
el museu de Sant
Petersburg
obrirà una gran
retrospectiva de
la seva obra

Un centenar de persones van
assistir ahir a l’acte comme-
moratiu dels 25 anys de l’es-
trena d’Una nit a Casa Blanca,
que va tenir lloc al cinema
Truffaut. Antoni Martí i Àngel
Quintana, guionista i director
del film; Natàlia Navarro, cap
d’INSPAI, i el crític Guillem
Terribas van presentar el film
i van inaugurar la mostra fo-
togràfica. ■ JOAN SABATER
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Rememorant
‘Una nit a Casa
Blanca’

GIRONA

El ple d’Olot acordarà de-
mà dedicar la sala d’assaig
del Teatre Principal, que
s’ha rehabilitat, a l’actor,
director, pedagog i activis-
ta cultural olotí Pep Mora,
mort l’any 1999 en acci-
dent de trànsit. Era un ac-

tor que dominava diverses
tècniques. Va començar a
fer teatre a l’IES Montsa-
copa d’Olot en l’espectacle
Caldomanies, inspirat en
el món literari de Pere Cal-
ders. Posteriorment, va
estudiar mim i esgrima a
l’Institut del Teatre i es va
dedicar professionalment
a les arts escèniques. ■

Sala d’assaig
Pep Mora
Jordi Casas
OLOT
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