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D’ARA I D’AQUÍ MONTSE FRISACH

er d’Artigau

Tragicomèdia humana

de Ramon Casas

nçon, antic estudi del pintor
s, Francesc Artigau hi exposa
dre d’una sèrie de gran forer d’aquest tríptic amb vocaostrava el carrer de Sant Pere
té l’estudi, el segon el dedicà
mercat de Santa Caterina,
rs, clients i l’ambient propi
i el tercer descriu l’ambient
on practica classes de dibuix
s, però on també hi surten els
éts, dos gossos que ja són
perdiu que, segons l’autor, rePla quan feia cara de mogol.

uralista

taller del pintor és de gran
història de l’art i l’obra d’Artotes les tradicions, des de la
l Renaixement florentí en els
ures, fins al realisme de l’Ateave Courbet, sense oblidar el
ifiquen Les Menines en el taquez i la instauració d’una noen l’art com és el pintor i la
du al paroxisme l’incansable
gau, amb gran habilitat i desn espai en perspectiva clàssica,
els personatges, un ambient
la pintura al fresc florentí.
sfera distesa de la sessió dels
estudiants asseguts amb un
lguns de cara i altres d’esquerrant bo i drets, un quadre al
g fer, però sempre fugint de
ent acadèmic i llepat que teealismes. Artigau practica la
dibuix excel·lent, contingut i
lhora, i un realisme irònic i
de l’humor.

alisme

a d’Artigau ens mostra que hi
i realismes. Aquesta pintura
mat, més a prop del mural de
una tela, retroba els clàssics
la també d’una altra manera
una realitat complexa, bigarde personatges. Com que res sessions, cada dia quan acaallar feia una foto del quadre,
que els personatges anaven
est, hi apareixien nous objecconstruint a poc a poc. El reobra que deixa el realisme fonda, per militar en un realisa. ❋
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aris Hilton es repenja en el nas
de l’autoretrat de Francis Bacon.
Kate Moss camina amb un got
de cafè a la mà sobre els cabells de Frida
Kahlo. El Hitler que prega, l’emblemàtica obra de Maurizio Cattelan, apareix
agenollat en el paisatge assolat per les
bombes del Guernica, mentre el Yoda
de La guerra de les galàxies s’ho mira
des del cel.
Aquest és el món caòtic, barroc i
grotesc de Lluís Barba. L’artista crea
anacronismes constants en obres dels
mestres del passat, que esdevenen dolorosament actuals. L’art clàssic i la bogeria i vanitats de la societat del segle XXI
es donen la mà en l’obra d’aquest artista
barceloní, no gaire profeta a la seva terra i que, en canvi, triomfa sense problema als Estats Units i la Gran Bretanya,
països on exposa habitualment. De fet,

personatges actuals del món del cinema, de la moda o de l’art, que s’hi passegen, frívols, i vivint en la més total de
les inconsciències. Barba vol, així, homenatjar l’art del passat, “que malauradament, sobretot aquí, acostumem a no
veure gaire”. “Sense aquests artistes, no
seríem on som”, hi afegeix.
El Viatge en el temps (títol de la mostra) que Lluís Barba proposa en aquesta
exposició no té res a veure, doncs, amb
màquines del temps ni trasllats per
l’univers quàntic. El forat negre que
permet el viatge és la interrelació entre
l’art antic i el contemporani.
I de la mateixa manera que els mestres del passat feien, Lluís Barba pretén
denunciar els pecats capitals de la societat que li ha tocat viure. Ho fa de manera concreta en una sèrie d’obres sobre
Els altres pecats: “Són els pecats que no

la seva obra ha estat adquirida per les
mateixes Kate Moss i Paris Hilton.
Per això, Barba és molt feliç de presentar per primer cop la seva primera
exposició institucional a la seva ciutat
natal, a l’Espai Volart2 de la Fundació
Vila Casas (Ausiàs Marc, 22), on ha recollit una mostra molt significativa del
seu treball, basat majoritàriament en
immensos i detalladíssims fotomuntatges.
La base d’aquestes peces sempre són
obres mestres de la història de l’art: el
Guernica, de Picasso; El jardí de les delícies, de Bosch; els gravats dels pecats capitals de Brueghel, i els autoretrats de
Picasso, Goya, Van Eyck, Van Gogh i
Matisse. Barba, però, repobla literalment aquestes obres cèlebres, dotades
d’un alt contingut filosòfic i moral, amb

preveu l’Església i que a mi em semblen
tant o més greus. Trobar-me contínuament persones que remenen en els
contenidors em sembla un pecat salvatge, o l’explotació infantil o la contaminació... En canvi, l’Església troba que és
pecat l’ús de les cèl·lules mare. És absurd.” De la mateixa manera, a la seva
espectacular reinterpretació del Guernica, Barba ha afegit una àmplia catifa
de fotografies en blanc i negre de totes
les guerres actuals, que evidencien que
l’escena que Picasso va pintar durant la
Guerra Civil Espanyola no ha perdut
actualitat.
Paral·lelament a la mostra de l’Espai
Volart, oberta fins al 19 de juliol, Lluís
Barba també exposa obra recent a la galeria Contrast de Barcelona (Consell de
Cent, 281). ❋

Lluís Barba,
entre els seus
homenatges a
Picasso i Magritte
JUANMA RAMOS
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