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Passatge
sense sortida

Compondre
Rellegir l’obra de Luis Marsans genera reflexions
sobre l’essència de la pintura. L’exposició La
imatge apareguda, que la Fundació Vila Casas
presenta a l’Espai Volart de Barcelona, desprèn
alguns interrogants sobre el passat i el present de
la pintura. Per més que ens esforcem a veure-hi
el contrari, la pintura és plana. Aquesta remissió
a una realitat inexcusable és una de les reflexions
de la pintura de Marsans. La composició, la geo-
metria inherent a la disposició de les coses, dels
objectes, del paisatge, de l’arquitectura, configu-
ren una escriptura mural que reposa en la super-
fície de la tela o del paper. Com si hi hagués una
voluntat de retornar la pintura al mur i als seus
orígens. Marsans treballa als límits de les capaci-
tats de representació de la pintura, fusiona fons i
superfície i ens transporta poèticament a imagi-
nar el que no veiem, que és molt més que el que
veiem. L’humanisme que desprèn la seva pintu-
ra ens apropa al Piero della Francesca més ten-
dre i subtil, transferint aquell equilibri clàssic de
la més domèstica quotidianitat al món dels ob-
jectes manufacturats o de consum dels nostres
dies.

Ruïna i temps
Al primer pla, lloms de llibres antics en ordre de
biblioteca conformen el saber, la memòria, con-
frontada al lirisme de les parets mitgeres de cases
desaparegudes, on els colors de les cambres, esva-
nits per la llum del sol, són quadres abstractes en
potència. Geometries trobades, ruïnes dels temps
actuals, partitures desgastades de la vida de les co-
ses. Estris domèstics en un armari de cuina repo-
sen mostrant només el seu contorn en una mise à
nu de la seva existència. En Luis Marsans gairebé
tot esdevé ruïna i natura morta que, finalment, és
el destí de totes les coses d’aquest món. Malgrat
aquesta transcendència que ens du a un punt
mort, Marsans alça la moral amb notes de lirisme.
Ho ha fet sempre, des dels anys setanta fins ara,
amb el color, sigui destacant unes flors sobre una
partitura musical, el vermell sobre verd d’un
camp de roselles, o el color en els títols dels lloms
dels llibres relligats.

Evanescència
El temps tot ho esborra. És en aquests plecs del
temps que Marsans troba l’abstracció, la pintura
com a cosa mentale proclamada per Leonardo.
Aquesta evanescència és més present en els paisat-
ges a trenc d’alba, que ens recorden les taques de
verdet en una paret humida, o en els Reflexos, títol
dels paisatges propers a la sensibilitat del Monet
de Givenchy. Marsans, artista culte en les arts, les
lletres i la música, ens ofereix, als seus vuitanta-
tres anys, l’abstracció melancòlica que dorm dar-
rere les coses i la seva aparença. Una mirada lírica,
introspectiva i melangiosa d’una realitat que ens
envolta i que el temps esvaneix, com s’arruïna,
també, la nostra vida. Memòria del temps que es
perd a dins de les coses i de nosaltres mateixos. I,
malgrat tot, lirisme en l’existència i en la decadèn-
cia. ❋

Lluís Barba crea un món d’Oz amb fotografies en què
l’univers de l’art serveix per ironitzar sobre la vida

a forma canvia, però la intencionalitat és la mateixa. Així es pot
definir la trajectòria de Lluís Barba, que en els seus inicis com a
pintor va evolucionar cap al tractament de matèries com ara re-

sines amb pigments amb les quals realitzava composicions abstractes
damunt de planxes metàl·liques d’impressió. La investigació de les re-
sines li venia de la reflexió que es feia quan constatava que els mate-
rials que utilitzaven artistes com Tàpies o Guinovart tenien el perill de
degradar-se. Aquest vessant l’estimulava el factor d’alquimista. D’al-
tra banda, amb la utilització de materials de rebuig intentava llançar
un missatge de consciència ecològica. Una sensibilitat social que al
llarg dels anys ha mantingut i potenciat, tot i que formalment la seva
obra ha canviat.

Ara, Barba treballa la fotografia i les eines digitals per realitzar unes
composicions corals en les quals dins d’un context d’obres significati-
ves de la història de l’art encabeix diferents personatges contempora-
nis i històrics. Algunes de les peces d’aquesta sèrie anomenada Viat-
gers en el temps es poden contemplar a la galeria Sicart de Vilafranca
del Penedès al costat de la nova sèrie Autoretats, de característiques si-

milars a l’anterior, però que centra la seva imatge dominant en artistes
de capçalera com Goya, Picasso, Dalí o Warhol. Barba utilitza el llegat
artístic que ha rebut per torpedinar tota mena de comportaments que
ell considera anomalies socials. Però el seu joc crític té també contra-
diccions que ell deriva cap el seu territori. Alguns dels personatges que
apareixen als seus quadres són col·leccionistes de la seva obra que per-
tanyen a esferes socials que l’artista critica. Paradoxes de la vida... i de
l’art. Lluís Barba va arribar a aquesta tècnica per una necessitat d’ac-
celerar el seu treball. “Tenia moltes idees al cap. I em faltava temps i
mans. Les eines informàtiques em van permetre poder avançar més
de pressa”, diu l’artista. L’artista també fa de jutge de la història de l’art
amb la seva obra i també incorpora autors als qui, segons el seu parer,
no s’ha reconegut la seva vàlua. Aquesta és la passió de Barba: entrar
als seus quadres i construir una realitat ajustada al seu punt de vista.
Un món on pot corregir deficiències i concedir gràcies als febles i
mostrar les vergonyes dels opressors.

Barba té un dèficit de projecció a Catalunya donat que la seva carre-
ra s’ha pogut desenvolupar gràcies a les exposicions i als col·leccionis-
tes d’Amèrica del Nord i del Sud. No obstant això, ja està preparant
una gran exposició per a la Fundació Vila Casas, que tindrà lloc a l’Es-
pai Volart de maig a juliol de l’any 2015. ❋
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Vídeo
A més de les
fotografies, Lluís
Barba presenta a
la galeria Sicart
(c/ de la Font, 44,
Vilafranca del
Penedès) un vídeo
en què visualitza
de manera
contundent la
seva voluntat de
introduir-se en un
quadre per poder
viure una realitat
diferent utilitzant
un nou llenguatge.

L’artista,
mostrant al carrer
una de les peces
exposades. VB
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