
El cas R&fols

Si no los per espais com Can

Framls, el museu de la Fun-
daci6 Vilacasas a Barcelona, seria
impossible commemorar l’aven-
tura artfstica d’Albert Rb.fols-Ca-
samada (Barcelona, 1923-2009).

Un sol nom per explicar la tra-
gbdia de l’art catal& del segle XX.
Thpies va set puma de llanqa en
una forma d’entendre Vart que
equiparava l’~nima de l’artista, la
seva vida i adscripcions -po-
lftiques, socials, etc.- a la seva
consideraci6 estbtica. Posem,
per exemple, un creador que
hagu6s transigit amb el r~gim de
Franco. Doncs fora. AI final hem
acabat amb un monodiscurs
postsituacionista anticapitalista i
anticolonialista radical feminista
-i uns quants istes m6s-, perjur
de qualsevol cosa que rimi arab
canon i, evidentment, ali~ a qualsevol
aroma local.

Rhfols era fill i net de pintors, marit
de la pimora Maria Girona, cofunda-
dor -l’any 1967- de la mltica escola
Eina, una Bauhaus mediterr&nia amb
glopets "Montessori"... i poeta. Po-
drlem dir sense ironia que el seu art
6s la plusquamperfecta encarnaci6
del Noucentisme en temps d’avions
a reacci6 i embussos a les carreteres
de la costa; l’hereu del Torres-Garcia
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mds menestral -fins i tot n’adopta el
gHionet entre cognoms- que, arriscant
ser conf6s arab els adeptes a[ color
field painting, resta inassequible ales
tendencies suicides dels abstractes
nord-americans gr&cies a lajoia de
viure Mediterr&nia.

Rafols-Casamada fou prolffic.
Encara no sabem corn aguantar~
el pas dels anys. Si serh bandejat
pels campions de l’art polltica-
merit comprom~s, o incorporat al
fecund c~tnon formal de paisatgis
tes de l’~nima. O sigui, si moblar~
els tours del MNAC o b~ els del
MACBA. Les reaccions a la present
exposici6 ens mostraran el carol.

Precisament, molts dels nostres
dissenyadms i pintors en actiu si
encara en queda cap- hart apr~s
teoria del color arab R~fols-Casa-
mada. Les seres teles ens destil-
len les rites de Braque -aquell clau
que despr6s reblaria Picasso-, de
Matisse, de Rothko, de Guston, de
Klee... Exquisides natures mortes
que suren en un mar de contra-
llums, que dibuixen alhora que
desdibuixen espais insinuats per

camps de color. Si hom rest~s a mig cami
de la ceguesa i I’enlluernament, el m6s
segur ~s que vei6s un Rhfols.

I una exposici6 per acolorir-la. La
mostra es titula "Pintura’: un epigrafque
diu molt rn~s del que sembla.

Sf, hi ha una quarantena llarga
d’obres de gran format, la immensa
majoria realitzades durant el periode
1987-1997. O sigui, a peaxir de l’edat legal
de jubilaci6 del mestre. I ks que l’art de
Rhfols no vol pressa...
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