
1
5

Cu
lt
ur
a|
s
La
Va
ng
ua
rd
ia

D
is
sa
bt
e,
11

no
ve
m
br
e
20
17

Unadelesmevesaficionspreferi
desésmirar lagentcommira.Vaig
aunmuseuovisitounmonument
iquanjal’hevistm’asseciobservo.
Sesolrepetir lamateixaescena:
entrel’obrai l’ulldelvisitants’in
terposaunartefactetecnològic
ambunapantallaquemesura
143,59x70,94x7,57cm.Elmón
sencerficatenaquestrectangle
petit, llis ibrillant.Laficcióvisual
hasubstituït larealitat i lapanorà
micaengranangulardel’ullhumà
haquedatminimitzadaenunalent
zoom,reduïdaalmicro.
Joestavavisitantelmeravellós

pessebrenapolitàdelPalaude
VillenadeValladolid,uneixamde
duescentesfiguresdelsegleXVIII
ricamentvestidesdesplegadesen
unapeixeraambllumtenebrosa
quanvanirrompreunsindividus
armatsamblessevescàmeresque
esvanentretenirafilmarenunsola
presatotallò.Erenquatreparelles
madures,ellsgravavenambpols
fermenplacontinualamanerade
MartinScorsesementreelleses
dedicavenasupervisar l’enregistra
ment,peròningúnomiravaelmón
cristal∙litzatqueallàesrepresenta
va,ningúnobuscavaunavisióàm
pliaquepermetésconèixeraquella

meravellosaescenificaciódelNà
polsdelrococó,noesfixavenenels
detallsdelatalla, la luxosaorna
mentaciódelsvestits,elrealismede
lesfruitesoelsanimals.
Ullsquenomiren,malgastats,

concentratsenelnores.Emvaig
preguntarperquègravaven.Ho
veuriendesprésal’ordinadorde
casaihoensenyarienalsamics?
Emtemoqueno.Apostariaque
aquellenregistramentestèrilque
dariaregistratenlamemòriadel
mòbilperal’eternitat.Unacosa
similarpassaalLouvrecadadia.
Milersdevisitantsesposend’es

quenaalaGioconda ies fanuna
selfieperenviarlaràpidamentper
terra,mariaire iaixíexplicarque
ellssónaParís iqui larepno.Os
tentacióvisual,globalització,
pornografiadel’ego.
JordiBaron,elmeuamicfotò

graf, s’hapassathorescaptant
aqueststuristesglobalsqueesfaran
autoretratsdavant laGioconda i
m’ensenyalessevesfotos.Ésun
reportatgeantropològicdeprimera
categoria,unaapologiadelavanitat
queil∙lustraelquepassaavuials
museusquehanesdevingutparcs
temàticsalveïnatgeuniversal.Ha
passatgairebéunquartdesegledes
queelmòbilvairrompreenles
nostresvidesiésevidentquela
nostramiradas’havistclarament
modificada.Delamateixamanera
quelaformaquetenimdecomu
nicarnosésbendiferentdelaque
teníemfavinticincanys,elsnos
tresullsestanavuiacostumatsa
miradespetites i janoestiremla
vistacomabans.Laprofessora
RosaVivesfapocemcomentava
quepocscríticsquantractende
pinturaactualmentparlendecolors
ial∙ludiaaladistorsióqueprodueix
l’audiovisualdavant larealitatde
lapintura:comquenormalment

jutgenperimatgesinodavantde
l’obra,nopodenparlard’unacosa
quenoveuen.Continuomirantcom
mireno,millor,comnomirenpen
dentsdemòbils iaudioguies, llegint
etiquetes,distrets,enfi, i sense
observarambcuriositat iatenció
l’obrad’art,queésl’únicdocumenta
quècal feratenció.Potseraquíhiha
l’arreldelproblema.Comquejano
tenimeinesperllegir lesobres,com
quehemrenunciata l’esforçqueel
seuconeixementimplica,ésmillor
distreure’sambles joguinesdel
context iaixídissimulemmillor la
nostrapuraisimpleestultíciavisual.
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Ulls que nomiren

ARTUR RAMON

Visitants davant la ‘Gioconda’ al Louvre GETTY

aconseguit des que me’n vaig anar
tan sol amb unamaleta”. Tot i això,
esmostracontrariat idecebutper la
Catalunya que ha trobat aquesta
tardor: “No tinc ganes de ser en un
lloconl’energiaéstannegativa.Vull
establirme i estic arreglant el meu
estudia l’Empordà,però tampocno
descarto la idea demarxar, si he de
ferho, d’aquí a unsmesos. Ja hohe
fet abans”. Ell ha tingut la seva par
ticular manera d’“ensenyar al món
quevincd’unpaísqueesdiuCatalu
nya, explicantho des del positiu:
mirad’onvinc,elquefaigamblape
dradelmeupaís,miracomheaprès
veient les esglésies romàniques del
meupaís i els arquitectes catalans...
Peramiaixòéselnacionalisme,de
mostrarelmovimentcaminant”.
La seva tornada coincideix amb

la mostra All mighty pencil, que li
dedicaelCentred’ArtTeclaSalaen
unmoment enquè la sevaobra està
sent sol∙licitada per galeries, espais

expositius i col∙leccionistesde totel
món.Alasaladel’Hospitaletmostra
el poder de la subtilesa de les seves
pecessobrepaper,comjavademos
trar fa un any a la galeriaMarc Do
mènechdeBarcelona.Ha fet servir
mésde300 llapispercrearunadot
zena de treballs d’uns tres metres
d’alt, vinculats amb els blocs de
pedra, que no considera escultures
sinó pintura sobre pedra. Fill del
muralista Joan Lleó, la tècnica del
fresc sempre ha estat un referent
important. Està convençut que l’art
pictòricnomorirà.Lasimultaneïtat
de les peces en paper i les realitza
dessobreles llosesdegranitposade
manifest que, a més que no hi ha
veritats rotundes per molt pètries i
pesadesquesemblin,“lescosesapa
rentment fràgils poden ser molt
poderoses, i que les coses aparent
ment sòlidespoden sermolt fràgils.
Elpaperadquireixunairepetri i les
pedres, en un lloc comManhattan,
almigdels gratacels, semblavenco
ses delicades”. La comparació li fa
pensar que “una cosa semblant
estemvivintara,elquesemblavasò
lid s’enfonsa per moments davant
elsnostresulls”.
Es troba embarcat en diferents

projectes. Les seves lloses de gres,
gravadesipintades,viatjaranperdi
ferents capitals europees. Un petit
bosc viatger d’imatges subtils que
potser serveixin per contrarestar i
negaruna idea trista que li ha sorgit
davant els esdeveniments recents:
“Creixeran abans els arbres a Ga
lícia que les flors aCatalunya”, sen
tencia. |

Lluís Lleó
Allmightypencil
CENTRED’ART TECLA SALA. L’HOSPITALETDE LLOBREGAT.
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L’ARTISTA. Lluís Lleó ha
treballat durant gairebé
trenta anys entre la ciutat
de Nova York i el seu es
tudi a la localitat emporda
nesa de Rupià. El 2016 la
seva obra va passar a for
mar part del prestigiós
TheMorgan Library &
Museum. Ha exposat a
galeries i centres d’art de
ciutats com París, Hong
Kong, Beirut, Mèxic o
Düsseldorf. Els seus blocs

les claus

Lluís Lleó fotografiat al Centre d’Art
Tecla Sala davant una de les seves
obres FOTOGRAFIA: XAVIER CERVERA

Una dotzena de treballs
d’uns tresmetres d’alt
es vinculen amb els
blocs de pedra, que no
considera escultures

de pedra atreuen institu
cions i col∙leccionistes.

L’OBRA. El Centre d’Art
Tecla Sala exposa peces
recents realitzades sobre
paper en les quals es com
binen el grafit demés de
300 llapis i la tinta. L’artista
volia comprovar fins on
podia arribar amb les eines
bàsiques del dibuix. Ha
unit diferents peces de
paper per aconseguir
obres de gran format.


