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A

mb motiu dels quinze anys de ta-

veure com una llarga tradició de mirades a objectes o

en la seva manera d’actuar—. Amb aquestes experièn-

Algú ha subratllat que la paraula amateur vol dir amant.

llers de pintura a l’estudi de Can

conceptes, que sovint són pintures d’altres artistes. Però

cies, s’enriqueix la nostra mirada i la nostra expressió

El valor de les coses pot ser eventual, però hi ha valors

Puput hem volgut realitzar una

no es tracta de repeticions o còpies mecàniques sinó de

plàstica, al mateix temps que aflora i es conrea la nostra

que són irrenunciables dins la pràctica de l’art, encara

proposta plàstica per a la con-

diàlegs, de transmissió de coneixements i sensibilitats

pròpia subjectivitat d’una manera natural i experimenta-

que en la nostra època se’ls doni poc crèdit. Em refereixo

templació i la reflexió en base a

que donen lloc a obres noves.

da. Pretendre passar del no-res a la genialitat seria com

als valors permanents de la cultura —del cultiu perso-

experiències desenvolupades des

Les accepcions de la paraula rèplica a la pintura i a l’argu-

tapar les oïdes als nins perquè no escoltessin ni a la seva

nal, dit de manera més precisa—, com la perseverança

mentació discursiva s’expliquen mútuament. La rèplica és

mare i d’aquesta manera aconseguir que parlessin amb

en la autosuperació, la humilitat receptiva, la generositat

Introdueixen l’exposició tres de les meves obres. Fa de

una pràctica fonamental en la història de la pintura i en el

un llenguatge totalment propi i original.

operativa i la sensibilitat davant la bellesa. Tot això no

portada una senzilla panoràmica de la Serra Tramunta-

seu aprenentatge. Recordem que Eugeni d’Ors deia que

Per la meva part, aquests tallers han suposat i suposen

na des de l’estudi, amb aquesta meravella hivernal dels

«tot el que no és tradició és plagi». Aquestes qüestions

núvols entrellaçats amb les muntanyes. I dos dels meus

són poc compreses pel públic d’avui, cada vegada més

una dimensió molt complementària amb el meu treball

treballs més atípics plantegen la principal premissa de

adorador de la novetat per la novetat. No obstant això,

l’exposició: un joc de mirades i meditacions a partir de

fets molt significatius corroboren la importància de la rè-

la rèplica, la versió i la referència. Una d’aquestes obres

plica. Un exemple d’això és el fet de que les obres més

replica i respon a la Venus de Giorgione, que va tenir una

valorades de Francis Bacon siguin las sevas versións del

profunda influència en la història de la pintura, influència

retrat de Inocencio X de Velázquez o que el mateix Goya

manifestada en la quantitat de vegades que va ser repli-

repliqués aquesta pintura amb una precisió sorprenent.

cada per artistes del nivell de Tiziano, Gauguin, Manet,

També és especialment reveladora la seqüència històrica

Matisse, Modigliani, Corot i un llarg etcètera. L’altre dels

a partir de la Venus de Giorgione de què hem parlat.

del pas per ell.

meus treballs replicants es una versió de l’Atala de Girodet. La relació d’Atala amb Venus resulta especialment
interessant, ambdues es miren com a un mirall recíproc
on es troba la mort amb l’amor i l’efímer amb l’etern.

Solc dir, als tallers, que abans de pintar cal aprendre a
mirar. I qui millor per a ensenyar a mirar que els mestres de la mirada? Una de les més plenes i fructíferes
formes d’aproximar-se a l’obra dels mestres i als seus

exclou el gaudiment que la pràctica de l’art aporta de per
sí mateix a l’artífex i a l’espectador.

creatiu. L’experiència compartida des d’una extinció de

Per plantejar aquestes reflexions al voltant de la mirada

l’ego propi suficient per ajudar a créixer les qualitats dels

hem triat obres per conjunts significatius, realitzades pels

alumnes és una mena de creació profundament arrelada

qui passen o han passat pels tallers. Però hem volgut

dins el sentit natural de la paraula cultura. Vaig deixant

que estiguin presents amb els seus noms tots els 141

caure a poc a poc idees, imatges, indicacions, reflexions...

alumnes que fins avui han assistit als tallers, tant als de

deixant brotar en cadascú els potencials personals, per-

Can Puput –en color ocre– com als que vàrem impartir el

què siguin ells mateixos els que aflorin.

meu germà i jo en aquella sala del carrer Major, a mitjans

La mostra recull un bon ventall d’experiències i moments

dels 80 –en color cel–.

particulars. Des dels primers passos il∙lusionats i mirades

Finalment, vull donar les gràcies a tots els que han

inicials fins als treballs recents dels qui han anat arribant

col∙laborat en aquesta exposició, tant a institucions com

a un llenguatge afí a la seva pròpia naturalesa i que ja

a persones i especialment a tots els alumnes que al llarg

recorren els laberints públics de l’art.

dels anys han dipositat en mi la seva confiança.

El fet d’introduir l’exposició amb aquestes rèpliques

significats és replicar-los en la seva manera de fer —els

Són molt difuses les fronteres entre els qui comencen i

planteja una qüestió clau: la història de la pintura es pot

escolàstics deien que l’art és la imitació de la naturalesa

els qui arriben, o entre els afeccionats i els professionals.
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