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a metàfora té tendència a estan-
darditzar-se. Quan estudiava
llengua als Maristes em posaven

un exemple clàssic i carrincló. Les
“blanques perles” per al·ludir a unes
dents lluentes. Cada cop que sento
“blanques perles” em recordo que he
comprar un nou recanvi d’Oral B. Però
també podia pensar, per exemple, en
una bola de billar –la blanca–. Amb Jo-
sep Güell em passa el mateix. Quan
contemplo les seves fotografies en què
d’una manera reiterada apareixen murs
–de pedra, metàl·lics, de vegetació–
penso en un discurs al·legòric de la in-
comunicació, de les barreres entre per-
sones individuals i pobles. I així li ho
faig saber visitant la seva exposició a la

galeria Víctor Saavedra de Barcelona.
Però ell em corregeix. “Els murs repre-
senten per mi la curiositat, el misteri de
saber que hi ha més enllà, de descober-
ta de noves coses.”

A aquest discurs conceptual hi suma
el de metodologia artística. Tècnica-
ment les seves obres són fotografies, pe-
rò Güell les treballa com si fossin pintu-
res. El que importa és si encaixen a la
idea que té el cap. Que si un dia emboi-
rat –la boira és el seu estat atmosfèric
preferit– troba els elements que coinci-
deixen amb la composició que vol fer,
perfecte. No hi toca res, només ho re-
mata amb el títol, que sol ser un apèn-
dix important de l’obra. Que hi falta cap
cosa? Per això com a concepte es va
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crear el collage i com a tecnologia, el
Photoshop. Güell intervé en la foto ori-
ginal com si es tractés d’un llenç. Amb
vocació i mirada de pintor. Un esguard
que no es contradiu amb un ull cinema-
togràfic. Fins i tot hi fa servir una de les
seves tècniques: la nit americana, per
convertir en llum de vespre allò que era
la claror del matí.

El que no encaixa amb el cinema, o
si més no en la majoria de films, és l’ab-
sència de personatges. Només n’hi apa-
reix un en tota l’exposició, però un arbre
oculta el seu rostre. La fotografia actua
de càmera subjectiva que hi fa detectar
una presència personal. En aquest sen-
tit, l’aparell fotogràfic és el mur darrere
el qual hi trobem la sorpresa.

Si pintura i cinema juguen fort en les
fotografies de Güell, no se’n queda fora
la literatura, concretament els micro-
relats, com podríem definir els títols de
l’obra que complementen. Com Venus,
referit a una teulada ondulada d’una ca-
sa; Strip-tease, que mostra pals de ban-
dera sense cap ensenya; Aunque se vista
de seda...que al·ludeix a la lona dibuixa-
da que amaga la bastida d’un edifici i Le
Rayon vert, que a més de referenciar el
tema de la foto també evoca un dels
films d’Éric Rohmer.

L’exposició Todo está del otro lado de
Josep Güell (Barcelona, 1950) es pot vi-
sitar a la galeria Víctor Saavedra fins al
4 de juliol. Carrer Enric Granados, 97
Barcelona). ❋

Josep Güell observa
i comenta una de les
seves fotografies a
la galeria Víctor
Saavedra. JUDIT
FERNÀNDEZ
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Antoni Pitxot
‘Tramuntana mineral’
Aquest és el títol d’una pintura d’Anto-
ni Pitxot, que ens va deixar el passat 12
de juny, als 81 anys, i que il·lustra molt
bé el tarannà d’aquest pintor fidel a la
seva terra i a l’amistat amb Salvador
Dalí. L’endemà, tot Cadaqués vivia el
dol d’un dels seus prohoms, a qui el
Museu de Cadaqués dedica l’exposició
d’estiu, a cura de Montse Aguer, una re-
flexió sobre l’artista i el seu lloc. Darre-
rament, diversos homenatges i exposi-
cions havien contribuït a parar atenció
a l’obra d’Antoni Pitxot, com l’exposició
que va tenir lloc l’any passat a Can Fra-
mis a la Fundació Vila Casas.

La fragilitat de les pedres
El Museu de Cadaqués aplega un con-
junt d’olis de Pitxot aportats per la fa-
mília Dalle Molle, datats entre el 1963 i
el 1989, que exhibeixen la millor quali-
tat pictòrica de les seves obres, una
època en què li preocupa obtenir el mà-
xim refinament per comunicar la fragi-
litat d’aquestes pedres de Cadaqués,
que ell compon i afaiçona fins a fer-ne
figures humanes, models femenins, au-
toretrats, xiprers que foraden el cel o
donar la visió d’un mar petrificat. An-
toni Pitxot es fusiona en el paisatge en
els seus autoretrats petrificats fins a
formar part d’aquesta arqueologia mi-
neral, fruit de la contemplació i de la
vivència més profunda del lloc. Per An-
toni Pitxot: “Aquestes pedres són un
mitjà per expressar l’aridesa, la duresa,
la violència i la fragilitat de la vida.
Una pedra és tot al contrari de la deco-
ració i del decorativisme. Posseeix tot
el llenguatge i les possibilitats tàctils
cromàtiques de les quals tinc necessitat
d’explicar, sobretot perquè visc tot l’any
a Cadaqués.”

Secrets màgics per pintar |
L’exposició al Museu de Cadaqués ho-
menatja l’amistat d’Antoni Pitxot amb
Salvador Dalí amb fotografies de Meli-
tó Casals i amb un conjunt de dibuixos
de Dalí procedents del llibre 50 secrets
màgics per pintar (1948), un tractat de
pintura escrit per Dalí, a imitació dels
antics, qui l’any 1973 escriu al text Pit-
xot, nova paradoxa: “Ell empra la tèc-
nica de pintura veneciana. Els vene-
cians se’n servien per pintar la sump-
tuositat dels velluts i sederia dels teixits
més delicadament vegetals. Pitxot fa
servir la mateixa tècnica per pintar les
pedres més violentes. El resultat és la
sumptuositat de les sedes i els velluts
minerals.” ❋
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