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s pot retenir un record dins d’un pot
de vidre? Envasar al buit –o dins del

buit, dins del desassossec del no-res– ins-
tants d’allò viscut, i per tant d’allò que la
memòria modela i perverteix al seu gust, o
disgust, no és un divertiment artístic per a
Jaume Barrera (Barcelona, 1954), sinó més
aviat un procés creatiu molt complex que
neix de la insatisfacció i que culmina en
un seguit d’obres que si alguna cosa con-
serven és el neguit de l’artista per encar-
nar, més que no pas representar o evocar,
una realitat que l’inquieta. Barrera presen-
ta una dotzena d’obres, entre objectes i fo-
tografies, tot i que el menys important és
el suport, que estiren d’un fil que va co-
mençar a descabdellar a mitjan dels anys
noranta i que no ha tallat, ni segurament
tallarà, perquè la poètica dels records és un
sense fi.
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Jaume Barrera, a Can Mario

Obra de Jaume Barrera.

JAUME BARRERA. «El viatger que
deixa darrere seu una estela
d’envasos».
Can Mario de la Fundació Vila Casas. Plaça
Can Mario, 7. Palafrugell. 972 30 62 46. Fins
a l’11 de setembre.

n temps de tants focs d’artifici artís-
tics, molt sorollosos i poc convin-

cents, convé recordar que la gran fortale-
sa de l’art és que s’erigeix del no-res, que
des del buit construeix un tot revelador. A
Perico Pastor (la Seu d’Urgell, 1953), no
cal recordar-l’hi. Les seves obres en són
paradigmàtiques. Aliades amb la fragili-
tat del paper, còmplices del traç que insi-
nua però que mai no imposa, íntimes dels
colors que il·luminen universos ocults,
les peces de Pastor exploren una quotidia-
nitat, la nostra, infiltrada per una sensua-
litat pura, silenciosa, neta, enemiga de so-
fisticacions i molt humanitzada.
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Perico Pastor, a Trama

PERICO PASTOR.
Galeria Trama. Carrer Petritxol, 5. Barcelona. 93 317 48 77. Fins al 4 d’agost.

Obra de Perico Pastor.
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