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El pintor vigatà exposa natures mortes a la Sala Rusiñol de Sant Cugat del Vallès

Natures de Josep Brugalla
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Taradell

Jordi Vilarrodà

Des de la discreció, Josep 
Brugalla no deixa mai de tre-
ballar. Ja són sis dècades amb 
els pinzells, des que aquell 
jove de 16 anys s’afegia al 
Grup de Vic, els artistes que 
van renovar el panorama 
artístic osonenc a mitjan 
segle XX. Josep Brugalla es 
prodiga poc en exposicions 
individuals, i per això és 
excepcional la mostra que es 
pot veure aquests dies –fins 
al dia 17 d’octubre– a la Sala 

Rusiñol de Sant Cugat del 
Vallès, dedicada íntegrament 
a les natures mortes. 

Brugalla s’ha atrevit a 
donar la seva pròpia visió 
d’un dels temes més recur-
rents de la història de 
l’art, per “recuperar-ne les 
autèntiques possibilitats”. 
Nascudes gairebé com “una 
qüestió espiritual” lligada a 
la pervivència dels fruits de 
la natura, podien ser metà-
fora de l’abundància, de la 
vanitat, de la mort... Fins 
que arriba un punt en què 
les natures mortes “es degra-

den” i esdevenen el bodegó 
d’estampa de calendari que 
es penja en una paret. Una 
nova mirada cap a aquest 
gènere s’havia de fer, segons 
Brugalla, “amb austeritat”, 
posant l’èmfasi en el color 
i les infinites possibilitats 
que les fruites donen per 
treballar-lo. Des d’aquesta 
premissa, Brugalla presenta 
unes obres en què l’accent 
es posa en textures i croma-
tismes, intentant traslladar 
a l’espectador una part del 
“cúmul de sensacions” que 
pot despertar, per exemple, 

veure un mercat de fruita 
ben posat. Però les seves 
natures mortes no són d’ex-
cés, sinó de detall, treballant 
amb precisió cada una de les 
peces centrals i la llum que 
les banya, en la qual Brugalla 
reconeix la influència dels 
contrastos i clarobscurs de 
Caravaggio. 

Renovar aquest gènere 
transcorre en paral·lel amb 
altres línies de treball de 
Josep Brugalla, com les rein-
terpretacions de clàssics de 
l’escola flamenca del gòtic. 
La precisió d’un Van Eyck és 

recreada per Brugalla, però 
des de la llibertat contem-
porània es permet recrear-se 
en nous detalls, o fins i tot 
es planteja afegir a la com-
posició objectes contempo-
ranis, en una clucada d’ull 
pop i plena d’ironia. Atent a 
l’herència dels clàssics, Bru-
galla es reconeix deutor de 
l’“extraordinària llibertat” 
que van aportar les avant-
guardes. De fet, no renuncia 
a res de la tradició que el 
precedeix: “De cada època, 
en pintura, en queda alguna 
cosa que pots extreure”. 

El pintor de Campdevànol exposa al Temple 
Romà obres amb tècnica de “pintura digital”

Urbón, retorn i canvi
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Jordi Urbón, davant d’una de les obres de la sèrie “Delirium” que exposa al Temple Romà de Vic

Josep Brugalla, al seu estudi de Taradell aquest divendres. Darrere d’ell, algunes de les obres de la sèrie de natures mortes que exposa a Sant Cugat del Vallès

Vic

J.V.

Un bon dia, l’artista entra en 
contacte amb un ordinador, 
un software, una càmera... i 
les noves tecnologies obren 
una porta insospitada a la 
creativitat. En essència, 
aquest és el camí que ha 
seguit Jordi Urbón en els 
últims anys, un temps de 
reflexió i canvi que es tanca 
amb l’exposició “Delirium”, 
al Temple Romà de Vic, on 
es pot visitar fins al dia 16 
d’octubre. 

Jordi Urbón defineix com a 
“pintura digital” el procés de 
treball que l’ha portat a rea-
litzar les vuit obres de grans 
dimensions que pengen 
sobre els murs del Temple 
Romà. Una tècnica que “té 
tantes possibilitats com la 

pintura convencional”, i que 
suposa gairebé un retorn a 
aquesta, després del treball 
amb materials i llenguatges 
diversos –des de la pintura-
pintura a les instal·lacions– 
que li ha donat un bagatge. 
“Tinc feina feta”, explica l’ar-
tista, indicant que no arriba 
amb la maleta buida a aques-
ta nova estació, i que malgrat 
la novetat de les tècniques, 
l’experiència anterior no ha 
estat esborrada. 

El trencament –o evolu-
ció– ha vingut donat pel 
cansament i la necessitat 
d’arriscar. “Per què he de 
quedar-me sempre aquí?”, es 
pregunta l’artista. El canvi  
dels últims anys no ha estat 
només tècnic sinó també 
temàtic: en les obres del 
Temple Romà s’hi mostra el 
mateix artista, “m’incorporo 

a l’obra amb diferents perso-
natges”. Amb ironia, fins i tot 
jugant amb la degradació de 
la pròpia imatge, Jordi Urbón 
planteja a la sèrie “Deliri-
um” la qüestió de la malaltia 
mental, de la frontera “cap a 

l’altra banda”, d’aquell espai 
“on es destrueix i reconstru-
eix la racionalitat”. Malgrat 
la ironia, no perd de vista 
que “parlar de malaltia men-
tal és molt seriós” i que la 
seva visió no deixa de ser, en 

el fons, un exercici artístic. 
Aquest exercici ja ha desper-
tat l’interès de mecenes com 
la Fundació Vila-Casas, que li 
ha adquirit una obra, i també 
hi ha prevista una exposició a 
Grenoble (França). 

Amb la il·lusió 
del primer dia
Vic Des del seu aparent 
classicisme, Josep Brugalla 
és un artista inquiet, de 
ment oberta i apassionat 
de l’art contemporani. De 
la mateixa manera que 
reinterpreta un clàssic 
flamenc del segle XV, és 
capaç de viatjar a Alema-
nya per veure la Documen-
ta de Kassel, referència 
d’allò més nou que es 
cou en el món de l’art. 
“L’artista no es pot tancar, 
cal anar amb les antenes 
parades perquè sempre es 
veuen coses interessants”, 
afirma. I n’aprofita, si 
li són útils. Potser és la 
marca que li va deixar el 
contacte amb l’innovador 
Grup dels 8. El contacte 
posterior amb mons com 
el del disseny o el de l’ar-
quitectura va confirmar a 
Brugalla que “l’art no són 
compartiments estancs”. 
Als seus 76 anys, confessa 
que manté per l’art “la 
mateixa il·lusió del primer 
dia... o més, perquè ara sé 
més coses”. 
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