
Un passeig per la pimura m6s

madura de R fols-Casamada
EL MUSEU CAN FRAMIS RECUPERA L’EXPRESSIONISME L[RIC DE L’ARTISTA BARCELONf A TRAV S DE 40 OBRES CABDALS

[AIA ANTt~NEZ

Fa m6s de deu anys, el poeta i
artista Albert R~_fols-Casa-
mada i el critic d’art i histori-
ador Jos6 Francisco Yvars
van treballar plegats per con-
cebre l’exposicid Rftfols-Ca-
samada, Painting 1950-2005,
que durant dos anys va itine-
rar arab ~xit per ciutats corn
Nova York, Roma, Paris, Lis-
boa, Bratislava, Praga, Buenos
Aires i Guadalajara (M~xic),
entre d’altres. "Vain triar qua-
ranta-nou obres que mos-
traven la maduresa de R~-
fols-Casamada, un artista que
sobretot dominava la compo-
sici6 i que va ser un gran ex-
perimentador del color", co-
menta el mateix Yvars.

Retrospectiva de maduresa
E1 comissari -i amic per-
sonal de l’artista mort l’any
2009- ha pres corn a punt de
partida aquestes mateixes
obres per configurar l’exposi-
ci6 Pintura, que s’instal.la ara
al Museu Can Framls.

En aquesta ocasid, la mos- ’Laguna veneziana’, 198Z Obra de Rbfols-Casamada procedent de la galeria Joan Prats.

tra, tot i que no presenta
grans canvis, abasta un peri-
ode m4s redu’it (entre el 1969
i el 2003) que respon a la seva
etapa m~s madura i potent i
es centra nom6s en la plntu-
ra, perqu~, segons Yvars, "~s
l’espai d’afirmaci6 del gran
art de R~fols-Casamada", que
tamb6 va treballar l’art grfific
i la poesla visual.

De fet, es podria dir que
l’exposici6 conforma la seva
col.lecci6 ideal, una col.lec-
ci6 que alhora ~s un home-
natge a la seva dona, la tamb~
pintora Maria Girona, i que
havia de funcionar corn a ba-
se de la Fundaci6 Rfifols-Ca-
samada - Maria Girona. La
fundaci6 es va constituir
amb la intenci6 de conser-
vat el seu Ilegat, per6 mai

no va arribar a arrencar, fos
per motius personals vincu-
lats a la gestid del patrlmo-
nl dels artistes, una patella,
segons Yvars, "aferrissada-
ment sensible i visualment
poderosa", los per l’escgs su-
port institucional.

Dibleg artistic
E1 recorregut expositiu ar-
renca amb un conjunt de pin-
tures poc conegudes, corn
el trlptic Homenatge a L~ger,
que reflecteixen el fugaq di/~-
leg que, a final dels anys sei-
xanta, R~fols-Casamada va
establir amb el pop art, un
moviment que el va impres-
sionar, malgrat que el catal~
mai no va ser considerat un
artista de tendbncies.

La testa de peces posa de

manifest les influ~ncies de
l’artista: el blau de Matisse,
la construcci6 ortogonal, el
constructivisme, la prlmera
abstracci6, l’obra d’artistes
corn Esteban Vicente i Tor-
res-Garcla i l’expressionisme
abstracte, entre d’altres.

Tot i que RS_fols-Casama-
da va practicar un "expres-
sionlsme llric, de llnia m6s
europea i menys gestual que
l’americ&". De let, prosse-
gueix Yvars, ’Tart 6s sempre
un diMeg amb la hist~)ria
de Part, i en el cas de R~-
fols-Casamada aix6 es tra-
dueix de manera nltida en la
seva obr a".

£ontext expositiu
L’elecci6 de l’actual seu de
l’exposici~ no ~s aleat6ria.
Segons explica el comissari,
"~s una tria estbticament in-
tencionada. Quan vain fer la
primera itiner~ncia de l’ex-
posici6, vaig posar la condici6
que nom~s s’exposaria en es-
pals muselstics, perqu~ aix6
li donava una versatilitat que
inicialment les galeries priva-
des no tenen. Can Framls t6
qualitat de museu i t6 les di-
mensions perfectes per poder
expressar cada obra en una
atmosfera lllure i colpidora".

E1Museu Can Framis ~s un
dels cinc espais expositius de
la Fundaci~ Vila Casas, que
recentment ha rebut la Creu
de Sant Jordl que atorga la
Generalitat de Catalunya. E1
guard6 reconeix la seva tasca
de promoci6 de Part con-
temporanl catal~t a trav6s
de les seves seus repartides
entre Barcelona, Torroella de
Montgrl i Palafrugell.
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