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Un dia em va arribar a les mans un petit catàleg molt ben editat del Museu de Sant Pol de Mar 
on vaig descobrir l’obra de l’artista Dominica Sánchez. Corria l’any 2002. Allí es reproduïen les 
obres –realitzades amb carbó i pigments de pastel– que durant molts anys l’artista s’havia guar-
dat i que ara presentem a manera d’homenatge a la crítica i comissaria d’aquella mostra, la Maria 
Lluïsa Borràs –traspassada fa més de deu anys.

L’obra de la Dominica és polièdrica, es basa en dibuixos i escultures, toca diversos suports 
–paper, fusta i lli– i tot té un lligam formant part d’un mateix món orgànic. Utilitza el seu cos 
com un compàs, creant una grafia de traç continuo. El resultat són obres austeres creant for-
mes geomètriques, sintètiques i elegants; en aquests anys que presentem –al voltant del 2002–, 
destaca l’harmonia del color com a teló de fons. Hi ha un paral·lelisme entre les seves obres, 
però el dibuix no és la preparació de l’escultura, ni l’escultura deriva en un dibuix. Les formes 
geomètriques escultòriques són fetes primer en cartó com esbós o element previ i després pas-
sen al ferro. Són peces úniques de ferro negre o lacades en vermell o verd, sempre treballades a 
mà i de manera tradicional.

Aquell petit catàleg de la mostra de Sant Pol de Mar va ser una mena de revelació per a mi,  
i em vaig obsessionar amb voler saber qui era aquella artista i conèixer la seva obra. Vaig loca-
litzar-la per telèfon i de seguida vaig sentir que era una dona afable i molt propera: des del 
primer moment vam sintonitzar i vaig presagiar que aquella relació que llavors començava 
esdevindria una bona amistat. L’exposició ja havia acabat, però poc després, Dominica Sánchez 
va exposar amb el galerista Fidel Balaguer que també va acabar sent un bon amic. Llavors la 
galeria Fidel Balaguer, situada en un pis al carrer Consell de Cent, aplegava molts artistes i hi 
havia una magnífica relació entre tots ells, com si formessin una família. Van ser uns anys  
memorables de la meva relació com a galerista amb el món contemporani. La Dominica era  
la més gran de tots i ens donava savis consells sobre l’art i la vida. 

Tots els estudis de la Dominica han estat una extensió d’ella mateixa, agradables i càlids, 
tant el del carrer Aribau com el de Calella. En les nostres converses sovint ha sortit el text  
de Maria Lluïsa Borràs de la mostra ja citada. Es titulava “Paisatges íntims i espirituals” i és una 
delícia, per això el transcrivim sencer al final d’aquest dossier.               

La mostra que Artur Ramon Art presenta no és només de Dominica Sánchez. El seu rerefons 
va més enllà. Darrere les obres s’amaga l’escalf de l’amistat d’aquella generació d’artistes amb 
els quals tantes coses compartíem. I és un sentit homenatge a qui va ser una de les millors crí-
tiques d’art que ha donat el país al segle XX: Maria Lluïsa Borràs. Va ser secretaria de Joan Miró  
i una de les creadores de la seva fundació a Barcelona. Gran coneixedora de les primeres  
avantguardes, especialment de Picabia, però també de Calder, apreciava tant l’art consolidat 
com l’emergent. Certament, Borràs donava empenta a artistes que encara no estaven en el  
circuit de galeries, com en aquell moment Dominica Sánchez tot i que sí tenia una carrera  
més consolidada a França. Borràs deia: “La principal tasca del crític d’avui no és jutjar. Ho va 
ser. Ja no. Ara la prioritat és compartir les claus que un posseeix per ajudar a entendre el que  
li diu l’obra. El crític no és un jutge: és un pont entre artistes i públic”. Doncs això va ser ella,  
un pont, un far en la mar revolta.

Mònica Ramon
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Podem imaginar que les obres recullen el temps de l’artista i que l’aboquen a l’espectador. D’en-
trada hi ha el temps quantitatiu, el temps de vida que l’artista dedica a la seva obra, però també 
hi ha aquest altre temps circumstancial, històric; el que en diríem el seu temps. En qualsevol 
cas hi ha un transvasament de temporalitats que opera en el fet artístic, de manera que l’espec-
tador, si accepta el joc aquest de l’art, també ha de posar sobre la taula el seu propi temps.  
Davant l’obra que vulguem considerar no val a dir ‘ja està vist’, perquè  la mirada, com la música, 
ha de tenir durada per ser viva. És amb l’extensió temporal de la mirada, amb la dilatació i la 
repetició, que les anades i vingudes de la percepció poden evolucionar en l’espai mental, expres-
sar-s’hi d’alguna forma. Altrament, sense aquestes evolucions, sense volums emocionals que 
ens ocupin la ment, sense matisos que s’inflin per després decréixer, l’art seria poca cosa més 
que un exercici, l’art seria ert.

En aquest sentit, em crida l’atenció que aquesta exposició recuperi el treball de fa una vintena 
d’anys. Diria que en aquesta aposta per mostrar coses fetes temps enrere hi batega una  reivindi-
cació de la pintura com a vida, dels molts camins que s’obren entre l’experiència vital i la pintura, 
que tan diversos són. Això no és pas nou, però ho dic ara per dir que em sento inclinat a veure 
aquesta exposició en relació al temps de l’artista, i molt particularment en relació a la infantesa, 
que és la part més antiga, la més vella, i alhora la més intuïtiva i emocional de les personalitats 
que anem acumulant. Així, m’agrada imaginar que els traços que Dominica Sánchez dibuixa es 
corresponen amb la gesticulació d’una nena, en una mena de joc, i que per això s’encabeixen en 
un suport que té, per entendre’ns, la mida del braç. O que la superposició de corbes de grafit i de 
taques que semblen ocultar alguna taca prèvia remeten a plecs de roba estesa, o a una trena  
de cabell vista de ben a prop i magnificada en el dibuix. O que el color cremós d’algunes de les 
obres és en realitat el color de l’arena de la Monumental, prop de la qual Dominica Sánchez va 
passar la infantesa, i que la sensació de volum que rebem de les corbes s’adiu als volums muscu-
losos dels cavalls, vistos amb ulls de nena als estables d’aquella mateixa plaça. I també, final-
ment, que l’estètica austera, rigorosa, de l’obra que Dominica Sánchez ens presenta neix de  
la dificultat col·lectiva de la postguerra i la repressió viscuda de prop, d’aquell temps seu de nena 
a cavall entre els anys quaranta i cinquanta del segle passat.

Podríem imaginar les figures de la percepció, el seu aparèixer, gesticular i caure, com si fossin 
una forma de vida vegetal, una fulla. Totes aquestes que ara he dit hauran de caure finalment,  
si és que no ho han fet encara, fent lloc per les noves figures que altres temps hi hagin de fer créi-
xer. L’any 2002, quan Dominica Sánchez va presentar algunes d’aquestes pintures al Museu de 
Pintura de Sant Pol de Mar, Maria Lluïsa Borràs, en un bell text, les situava en una tendència 
espiritual de la pintura catalana, introspectiva i a la vegada evocadora de la natura. És per aques-
ta qualitat introspectiva i espiritual que la pintura de Dominica Sánchez ens permet d’exercitar 
la nostra capacitat de percepció, d’interrogar el que seria, per dir-ho d’alguna manera, la vida  
vista així, en una pintura.

Joan Puigdefàbrega

Joan Puigdefàbrega està vinculat al món de l’art a través del Museu de Pintura de Sant Pol de Mar. Com a poeta ha publicat  
els llibres Antilles (Lleonard Muntaner, 2010), Casa Nostra (Tinta Invisible, 2013) i Deshora (Edicions 62, 2017), i ha traduït 
al català a Victor Segalen i Manuel Antonio.
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La primera vegada que Dominica Sánchez em mos-
trà la seva pintura em va colpir la potència expressi-
va del seu llenguatge, que havia arribat a un punt 
d’elaboració personal considerable. A poc a poc hi 
vaig anar descobrint, amb fascinació, un llarg procés 
marcat per la recerca del seu propi jo i de la memò-
ria, d’una austeritat, d’una autenticitat extremades. 
Condicions ambdues que em va semblar detectar 
així mateix en la reconversió recent del seu entorn 
de treball, el nou taller de l’Eixample, un espai en 
ruïna, recuperat amb senzillesa i de manera igual-
ment austera i autèntica. 

Contemplar una pintura demana temps, perquè 
no és quelcom que es pugui abastar d’una ullada.  
A mesura que la vaig anar fent meva, aquella pintu-
ra em va fer pensar, a causa del ritme extraordinari 
i l’harmonia cromàtica, en una composició musical. 
Vaig comparar-la primer amb l’austeritat del cant 
gregorià però immediatament hi vaig veure l’afany 
de noves sonoritats que caracteritza la música cata-
lana recent. No pas la música espectacular i provo-
cadora de Carles Santos, sinó més aviat els efectes 
sonors íntims, continguts però innovadors que acon-
segueixen músics com Mestres Quadreny o Joan 
Guinjoan. 

D’on surten aquestes formes naturals que la pin-
tora organitza amb un tan perfecte equilibri i musi-
calitat? Potser no totalment de la seva imaginació, 
perquè hi trobo al·lusions al món natural. Als meus 
ulls són un seguit de paisatges interiors, essent el 
paisatge interior l’únic gènere que ha aportat a la 
pintura el darrer segle; una pintura que descriu les 
emocions, les sensacions, l’estat d’ànim del pintor 

sense recórrer a la realitat i que, lluny de reproduir 
allò que veuen els ulls, es basa exclusivament  
en elements pròpiament pictòrics, com la forma i la 
línia, l’estructura o el color. Segons això, les pintures 
de Dominica Sánchez són en realitat paisatges inte-
riors, una pintura de clima, de sentiments, d’estats 
emocionals. 

Hi ha, efectivament, un punt molt marcat d’in-
trospecció i fins i tot de misticisme en el seu treball 
però també, i això la fa extraordinàriament perso-
nal, una evocació de la naturalesa. Es tracta, a més, 
d’una pintura oberta a diferents lectures i interpre-
tacions, que pot plantejar, com fa darrerament, un 
diàleg entre geometria i organicitat, aconseguint 
centrar el joc lliure i espontani de la corba en una 
figura geomètrica, en un quadrat. 

Una pintura íntima i secreta, espiritual en el 
sentit que Vassily Kandinsky va donar per sempre 
més al terme en un text d’antologia. No són gaires 
aquells que, de Kandinsky ençà, han anat configu-
rant tota una saga de pintors que ascendint per una 
veritable escala de perfecció s’han expressat amb 
una pintura mística, profunda, més enllà de les coses 
terrenals. 

Si bé no és una tendència de moda, l’espirituali-
tat ha marcat els artistes més significatius de la pin-
tura catalana d’avui, d’Antoni Tàpies a Joan Miró. 
Cal incloure en aquesta tendència espiritual, d’ara 
en endavant i de ple dret, la pintura de Dominica 
Sánchez, avui en ple domini dels mitjans expressius 
perquè assoleix una pintura de gran exigència for-
mal, plena de rigor, de tècnica excel·lent i a la vegada 
sadolla d’emoció i de poesia. 

Paisatges íntims i espirituals
De Maria Lluïsa Borràs
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