
El periodista Sergio Vila-
Sanjuán i l’artista Xavier
Prat, amics de la universi-
tat, s’ho van fer venir bé
per anar a visitar Salvador
Dalí a Cadaqués a finals
dels setanta. Tenien vint i
pocs anys i els va ser incre-
ïblement fàcil contactar
amb el geni. Dalí els va re-
bre amb xampany rosat.
Van estar conversant d’art
i, és clar, de surrealisme, el
virus vital i creatiu amb el
qual s’havia contagiat el
nervi d’en Prat: “Per ell, el
món era un misteri on po-
dien passar coses merave-
lloses en qualsevol mo-
ment.” És clar que un altre
hauria aprofitat l’ocasió
per ensenyar-li algunes de
les seves obres primeren-
ques, tot cercant l’admira-
ció o una valuosa carta de
recomanació del pintor
empordanès. Però Prat no
va actuar així. “Mai es va
saber promocionar. Ell
creava perquè hi creia, no
pas pensant viure profes-
sionalment de l’art”, excla-
ma Vila-Sanjuán.

Prat, nascut a Lima el
1957 de pares catalans
que van tornar a Catalu-
nya quan ell tenia nou
anys, es va convertir en un
artista secret en una Bar-
celona preolímpica que es-
tava per altres històries
més sofisticades, perfu-
mades de disseny i d’arqui-

tectura, que no pas pel seu
art, amb un peu en la con-
tracultura i l’altre en la
postmodernitat. “Prat és
una baula perduda de l’art
català dels anys vuitanta”,
diu Vila-Sanjuán, que ara,
per recordar el desè ani-
versari de la seva mort
(prematura, als 50 anys, i
tràgica, per culpa d’una
caiguda), ha reconstruït la
seva breu però singular
trajectòria en una exposi-
ció al Museu Can Framis
de Barcelona, I en una al-
tra ciutat també es fa de
dia (fins al 23 de juliol).

Poc i mal exposat
“És la primera vegada que
el seu projecte artístic es fa
visible. Les poques exposi-
cions que va fer en vida van
ser en llocs alternatius en
males condicions, com ara
bars i botigues”, explica el
comissari. Només en va fer
una, d’exposició formal,
gràcies a la iniciativa d’un
bon amic seu, Josep Mi-
quel Garcia, que el 1981 li
va obrir les portes de la Sa-
la Gòtica de l’Institut d’Es-
tudis Ilerdencs.

Garcia, actual director
de la Fundació Apel·les Fe-
nosa del Vendrell, va ser vi-
sionari quan va posar en
contacte Prat amb dos ar-
tistes de la movida madri-
lenya que vivien a Barcelo-
na, El Hortelano i Ouka Le-
le. La connexió artística
entre ells va ser tan forta
que Prat va ser convidat a

participar en la primera
exposició de la plana major
d’aquell moviment en una
galeria de Madrid. Va ser
l’únic català de la mostra,
cosa que ben demostra
que en l’escena artística de
la seva ciutat era un espè-
cimen estrany i hi tenia un
encaix difícil.

“Home d’una cultura
àmplia i heterodoxa, bri-
llant, divertit i molt bohe-
mi”, el defineix Vila-San-
juán, que no té cap recança
a qualificar-lo com “la per-
sona amb més talent” que
va conèixer de jove. Com a
artista visual i com a es-
criptor: en la seva obra lite-
rària pràcticament al cent
per cent inèdita, formada
per contes, poemes i pro-
bablement una novel·la, el
periodista també hi pensa
fer una immersió profun-
da aviat.

Prat va forjar la seva mi-
rada artística als anys se-
tanta amb un ideari anar-
quista i en un ambient d’il-
lusions i expectatives col-
lectives que va canalitzar
en nombrosos dibuixos
impregnats d’erotisme i
que invoquen la veu poèti-
ca que el perseguia totho-
ra, la de Lorca. Però serà
als vuitanta quan metabo-
litzarà la seva complexa
personalitat en unes pin-
tures “de tall narratiu, ple-
nes de referències als
grans mestres de la pintu-
ra, d’humor, d’una visió lú-
dica de la vida i d’un cert
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Can Framis descobreix la breu però
singular carrera artística de Xavier Prat,
baula perduda de l’art dels vuitanta

Brillant,
divertit i
bohemi

‘El ball II’ (1980) i ‘Wagneriana’ (1983), impregnada de crítica a la
hipocresia social. Sobre aquestes línies, una fotografia de Xavier Pla a
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dandisme. Els trets, en de-
finitiva, d’un artista post-
modern”, indica Vila-San-
juán. La nostàlgia i esquit-
xos de crítica a la hipocre-
sia social hi posen la resta.

El ball i el mar
L’obra de Prat explica una
època, i això és el que re-
ivindica el comissari en
l’exposició de Can Framis,
principalment a través de
les seves dues sèries més
importants, “les que el
conformen com un pintor
capaç de produir imatges
emblemàtiques”. Una ir-
radia la vitalitat de la Bar-
celona nocturna que om-
plia en massa les sales de
ball de La Paloma i La Se-
ca, un local que estava si-
tuat dins de l’antiga fàbri-
ca de moneda (on té la seu
l’Espai Brossa) que va te-
nir una vida efímera, ja
que al cap de sis mesos els
veïns la van fer tancar pel
soroll.

L’altre conjunt que esti-
ra d’una mateixa temàtica
és també un homenatge al
sentir de la seva generació
representada en uns pai-
satges simbòlics i onírics
manllevats de les vistes
que tenia des de casa seva,
tocant al port. Tot és diver-
sió, però entre les pluges
de confeti i els nus que
s’acaronen i es capbussen
al mar hi ha uns elements
misteriosos que ens posen
en alerta: infiltrats en les
escenes de gresca i felicitat
espontània, apareixen uns
personatges ombrejats,
immòbils i sense rostre,
una mena de vigilants si-
nistres d’unes vides que
també van transitar peri-
llosament per la mort.

Prat va deixar els pin-
zells a principi dels noran-
ta, no se sap ben bé si per-
què sentia que ja no tenia
res més a dir o perquè es va
cansar de ser un esperit
lliure de l’art. Abans, però,
va ser a temps de descobrir
Miquel Barceló, si més no
en va escriure un dels pri-
mers articles a la premsa.

Sigui com sigui, a partir
de llavors es va guanyar la
vida col·laborant en el dis-
seny de les escenografies
d’algunes pel·lícules de Bi-
gas Luna i Jacob Berger, i
gestant l’attrezzo de cam-
panyes publicitàries com
ara la popularíssima Vine
al Mercat, Reina, de
l’Ajuntament de Barcelo-
na. ■
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