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EnI’obra de
Miguel Rasero
semprehi ha
estat present
un discursde
sostinguda
inestabilitat

Negre versus
l Ilarg dela sevatrajectbria,Miguel
Rasero(Doña Mencia, C6rdova,
1955,instal.lat a Barcelona
desde
la sevaadolescencia)ha abordatsuccessivamentséries molt diverses, producte
del seuafanyde recercai d’investigació.
Les natures mortes dels anysvuitanta,
fent del collagemateriapiet6rica, recrea
venla plasticitat deCézanne
i el lirismede
Morandi,i méstard aprofundienen el món
subterranidela natura.Al final dels noran
ta deixade bandala temáticavegetal-arrels, tuberculs,
tiges,fruits...- pertal d’incidir enunafiguracióclassicista, directamentsorgidade la tradició pictorica -paIlassos, malabaristes,
equilibristes, arle
quinspicassians.... personatges
i esce
nes del mónde la farandula en impossi
bles i inestablessituacions;protagonistes
d’accionsdramatiques
forCatsa positures

A

blanc

arriscadesi perilloses. Alhoracomencen
a
sorgir desafiadores
construccions
simbbli
quesde fustes apilades i entrellaGades
ambesferesen flotació -a manerade laberints- quemantenen
un dificil equilibri,
aixi comingravidesxarxes,mallesi g~bies
de tancament;
estructuresfràgils i precaries que incorporenun discurs de sostin
gudainestabilitat per evocarla incertesa
deI’existencia. Els escenaris
buits, metafF
sics, dominatspels fons negresabismals,
ensremetena la pintura barrocaespanyola, a un tenebrismemfstic que connecta
ambel pensamentcontemporaniper les
al.legoriesqueplantejasobreI’individu i la
sevafragilitat, els Ifmitsi les fronteres,els
fluxosi les relacions,
Al final de la dec|dadel 2000,la seva
obrafa ungir substancial;dónaperfinalit
zadala serie negrai inicia la suJfeblanca

que trenca una etapa fosca i barroca.
L’anterior propostapictbrica de comple
xes composicionsambtaulons de fusta
suspesosen controlats desequilibris ha
evolucionatcap a estructures essencials
ambuna construcció material cada vegada mésvolumetricai corpbria que mostra
mésvoluntat per la construcciódels es
pais. Partint del neoplasticismede Mon
drian, del constructivisme
de Malevitxi de
les apropiacions i acumulacions de
Schwitters, estructura unes austeres
composicions
escultopict(briques
en queel
blanc és el protagonista. Ambmaterials
reciclats i a copiade coordenades
verticals i horitzontals construeixuns tanca
ments emblanquinats evocant Andalu
sia damuntdels quals incorpora Ileuge
res arquitecturesde fusta de colors em
polsegats
quetractenla relació entreinte-

rior i exterior,dinsi fora. Mon61eg
interior,
comissariada
per Glbria Bosch,aplegauna
cinquantena
d’obresentre pintures, dibui
xos, maquetes
i obresen voluta que tracenun recorregutper la creacióde Rasero. Articulat a travésde les seriesnegrai
blanca,el trajecte s’inicia ambI’obra Sense tftol, del 1975,i de ciar influx ponGi~;
unaobrade caractersurrealista i existen
cialista quepalesales influenciesi Ilegats
quehaanatsintetitzantI’artista enla seva
evolució. Encaraque a primer cop d’ull
semblique entre totes duesseries no hi
ha nexesen comú,existeix un mateixfil
conductoren una continGtat natural. La
fusta ja sigui representada
comreal , la
geometria ordenadorai la recerca de
I’equilibri sónels denominadors
d’ununi
vers queensparla de la construcciói la
desconstrucció
constant.-,,le

