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Arquitectures
foradeltemps
R

amonEnrich (Igualada, 1968) adverteix abans que tot que l’arquitectura l’apassiona m6sque la pintura. Aixi, no ~s estrany que la seva obra
tingui una temStica arquitectbnica gaireb6
/mica, llevat de poquesexcepcions, comla
tipografia. Els seus paisatges, que fins al 24
d’abril conviuena l’Espai Vulart de la Fun
daci6 Vila Casas de Barcelona ambels m6s
organics de Jamne Mercad~, estan deshumanitzats. I~s comsi una bombade
neutrons o una epid~mia hagu~s
aniquilat aquesta plaga que som els
~ssers humansi nom~squedessin les
testes de pedra dels habitacles que
un dia van tenir un tls concret i al
guna vegetacid. Hi ha molt de silen
ci, un xic de desassossec per6 tamb~
de pau i vibracid geom~trica i crom~tica en els paisatges de Ramon
Enrich. Sdn universos de formes
pures. "M’interessa donar facilitat
constructiva a arquetips simplificats
per6 hi ha tamb~molta ironia en els
meuspaisatges’; assegura.
Ressonen moltes influ~ncies en
lbbra silenciosa del pintor: Mondriani els
constructivistes, Miesvan der Rohe... Ell
admet la clarissima de Giorgio de Chirico
per6 sempre ha estat un gran admirador
d’artistes corn Donald Judd, David Hockney i Julian Schnabel, a qui defineL,~ corn
"els meusmites’: Cornaquell que res, Enrich es va plantar als Estats Units a finals
dels anys noranta i va acabar treballant i

fent d’assistent als estudisde tots tres artistes: "Volia veure comtreballaven:’ Fins i
tot va exposaral taller de rescultor Donald
]udd a Texas. T~ un record especial per a
David Hockney, a casa del qual va estars’hi dues setmanesi ambqui "vaig establir
una certa amistat’] Nora,s en alguns detalls i en algunes obres es pot copsar alguna
cosa de la pintura del pintor brit&nic en
lbbra de Ramon Enrich. "El que m6s
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m’interessa de Hockney~s la mirada", diu
l’igualadi.
En els seus paisatges, RamonEnrich
aporta dignitat ales construccions que es
troben sovint al m6nrural: cases per a eines,
dipbsits, refugis de pastor, barraques... Ha-

bitualment no parem gaire atenci6 a
aquests habitacles. "Donoa aquesta arquitectura banal una dimensi6 de palau. VUll
potenciar el paisatge rural per donar li una
visi6 monumental’;afirma. Les basses, els
xiprers, les reticules del camp,bardisses,
ombresirreals.., acabensent en lbbra d’Enrich formesequilibrades i pures.
En el seu taller d’Igualada, Enrich tamb4
realitza petites construccionsambmaterials
de rebuig, que s6n una menade cases de l’Snimaper a l’artista. Estan
fetes ambobjectes trobats, capses
de sabates, trossos de xapa de ferro
retallats... Noes tracta d~sbossos,
ni de dissenys previs. Simplement
aquests materials, passats pel sedhs
de la creativitat de l’artista, hanesdevingat petites escultures que
acompanyen
l’artista en el taller en
el seu proc~s de treball. Enrich ha
volgut presentar unes quantes
d’aquestes po+tiques constmccions,
de caire m~sintim, a rexposici6 de
rEspai
Volart. Nofis estrany, doncs,
que l’obra d’Enrich interessi molt
als mateixos arquitectes. NormanFoster,
per exemple,t~ obra d’Enricha la seva collecci6 privada.
Per6, tamb~molt interessat en el disseny
i la fotografia, Enrich no nom~sha centrat
la sevaobraen les arquitectaresi el paisatge.
A la mostra, s’han ind6s algunes de les seves pintures ambtipografies, m~sabstrac
tes, on iuga m~samblestextures. ~

