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Vestigis de la membria viscuda
crfiicadearte

Excepcional recordatori dedi-
cat a l’artista Albert Coma
Estadella aquest dimarts

passat a la sala d’actes de l’Ins-
titut d’Estudis Ilerdencs. Se’n
parlava des de l’6ptica barce-
lonina, car uns dies abans s’ha-
via rememorat 1’home arab una
mirada de la seva ciutat nadi-
ua. Els portents eren tres: Teresa
Camps, que ha estat professora
d’histbria de l’Art a la Univer-
sitat Autbnoma de Barcelona
els darrers 45 anys, Rosa Que-
ralt, comiss~ria d’exposicions
i critica d’art, i Sebasti/~ Petit,
galerista. Obri el debar Teresa
Camps, tot elogiant el temps de
la Petite Galerie i destacant el
fet que Jaume Magre, l’Angel Jo-
y6 i l’Albert Coma Estadella va-
ren ser uns veritables precursors

del concepte Espai artistic, que
tanta fortuna va tenir als anys
vuitanta. Ells s’inventen aquesta
categoria d’"Espai" i d’ en~h de
l’any 1968 duen a Lleida l’art
emergent, en molt casos imma-
terial, arab exposicions d’objec-
tes inusuals, dibuixos d’ombres,
samarretes enganxades, o fins i
tot titelles. Va recordar la seva
gosadia, al temps que va consi-
derar que existeix un deute amb
ells, que es podria recordar el
2018, quan es faran els cinquan-
ta anys de la posada en marxa
d’aquest espai, ja m/tic. Rosa
Queralt va ubicar Coma Esta-

o Antoni Llena. Va indicar que
aquests artistes nascuts als 30,
que representen la seva genera-
ci6, tenen caracteristiques co-
munes. No hi ha gaires artistes
d’aquesta ~poca, i coincideixen
en un treball solitari i indepen-
dent. Esmenth alguns companys
d’6poca, corn Joan Hern~ndez
Pijuan, el controvertit Carlos
Mensa, i un artista que la Rosa
Queralt estima arab predilecci6
i que coincideix arab molts as-
pectes arab l’Albert Coma: Joan
Furriols. D’aquests autors, i molt
especialment de l’Albert Coma
i de Joan Furriols, destach uns

della en elseu context generaci- inicis en el m6n de la pintura
onal. Va descriure la difer6ncia abstracta, per6 una obsessi6
entre la generaci6 anterior, la per l’espai, que els va fer anar
de T~pies, Guinovar.t, Rhfols, i vers la tridimensionalitat, perb
la posterior, la de l’Angel Joy6 sempre sota una visi6 pictbrica,

arab una recurr~ncia als vestigis
de la mem6ria viscuda. L’obra
d’aquests autors segueix viva i
t6 una dominant d’haver estat
creada en solitud, cosa que els
d6na una gran veritat, una ve-
ritat absoluta. Aquesta definici6
de 1’Albert Coma Estadella s’es-
cau de ple en l’artista que hem
conegut, i fa que ara, passat el
temps, no perd la seva vitalitat.
Va cloure l’acte Sebasti~ Petit,
recordant les exposicions que
havien fet plegats, especialment
la individual de la s6rie Versus
Angle Triangle que va organit-
zar l’any 1985. Destac~ la seva
intel.lig~ncia i la lluita per una
visibilitat extensiva a tot 1’art
contemporani en el marc tamb6
de la ciutat de Lleida. Va cloure
arab una pregunta que va llan-

qar als assistents. Ara cal deixar
de parlar, la qfiesti6 6s: qu~ po-
dem fer? La coincid~ncia aquest
2016 de diverses iniciatives a
l’entorn de Coma Estadella, corn
han estat la cloenda de la mos-
tra de la Fundaci6 Vila Casas
de Barcelona, la mostra de la
Fundaci6 Viladot, el llibre que
el diari SEGRE va regalar per
Sant J.ordi, la mostra del Cen-
tre d’Etudes Catalanes de Paris,
i ara aquestes jornades, tenen
una coincid~ncia comuna: cada
vegada que es presenta de nou
obra de l’Albert Coma, aquesta
no perd vigbncia ni actualitat,
arts al contrari, guanya i creix
en dimensi6. La pregunta de
Sebasti/a Petit hauria de tenir
una resposta: "qui far~ el pri-
mer pas?"
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