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Salutació

El llibre que teniu a les mans i que m’honoro a presentar, és un mostrador excel·lent de 

l’activitat artística d’aquest territori, amb noms i currículums sòlids, vinculats a la creació 

més viva i amb una perspectiva i capacitat crítica de notable volada. És una obra expe-

rimental, d’història i realitat sobre els 10 anys del Cicle Formatiu de Pintura, de l’Escola 

d’Art de la Diputació de Tarragona, la qual cosa m’enorgulleix i em fa creure que estem en 

la bona línia de l’actuació educativa i formativa.

La Diputació ha apostat pel món de la cultura i de l’art, en qualsevol de les seves manifesta-

cions i expressions, de manera que esdevinguem referent: un referent no pas per lloar-nos 

i prou, sinó per a involucrar tots els camps de la societat, ajudant-la a ser més permeable 

i autocrítica, més responsable i sensible al gust. Per aquest objectiu, com és natural, els  

creadors han de saber tocar els ressorts que serveixin d’estímul i, per això, no hi ha res mi-

llor que les seves obres, el seu treball pedagògic i la seva història. Aquest llibre ens aporta 

els resultats i les perspectives d’una empresa pictòrica del tot interessant i a la qual us invito 

a fer vostra a través d’aquestes pàgines

JOSEP POBLET I TOUS



888

Empar Escobar
D I R E C T O R A  D E  L ’ E A D T
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En els darrers anys s’ha ampliat enormement la diversitat dels llenguatges plàstics. L’art 

explora totes les possibilitats d’expressió de les noves tecnologies, l’eclecticisme i el mestis-

satge de tècniques i procediments és una característica comuna en els treballs de creació 

artística. Actualment, qualsevol tècnica, suport o llenguatge és apte per explorar, repre-

sentar i comunicar idees. Per aquesta raó la pedagogia de la pintura, de la creació plàsti-

ca i visual és, cada cop més, una tasca complexa d’abordar. Davant d’aquesta realitat que 

canvia i s’amplia, els centres d’ensenyament artístics tenim un repte constant per adaptar i 

aconseguir la correcta adequació de les estratègies pedagògiques a la realitat del moment. 

La trajectòria del Cicle Superior de Pintura que fa deu anys vam iniciar a l’Escola d’Art i 

Disseny de la Diputació de Tarragona evoluciona en aquest sentit . L’esforç per revisar i 

actualitzar els continguts curriculars i, la incorporació cada cop més amplia de les noves 

tecnologies són alguns dels objectius que ens hem proposat en aquest temps, i fer-ho sen-

se menyspreu de les tècniques i suports més tradicionals que segueixen mantenint el seu 

espai en l’oferta formativa. Tot i les limitacions i l’estretor de la pròpia estructura curricu-

lar del cicle formatiu que actualment té una durada curta, estem satisfets del nivell assolit 

pels nostres alumnes. Aquesta publicació que avui presentem ens permet la visualització 

del camí recorregut i ens dóna elements per a la reflexió i l’anàlisi, per continuar evolucio-

nant i millorant. Creiem que aquest recorregut, que hem fet plegats docents i alumnes no 
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s’acaba amb l’obtenció d’una titulació. La funció d’un centre docent va més enllà, i aquest 

és un altre dels nostres reptes, seguir sent un lloc de referència on poder compartir i po-

tenciar els coneixements adquirits, i des on projectar iniciatives i projectes. Aquest catàleg 

també vol ser un suport per a la difusió, de les propostes plàstiques de tots aquests joves 

creadors que han encetat al nostre costat la seva trajectòria artística. A tots ells els volem 

felicitar per l’alt nivell que han aconseguit i encoratjar a seguir endavant amb el seu treball. 

Volem també desitjar-los molta sort en la complexa aventura de la creació visual i plàstica 

i dir-los que avui i sempre podeu comptar amb l’escola, amb tots nosaltres.

EMPAR ESCOBAR
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Àlvar Calvet
C A P  D E  L ’ À R E A  D E  P I N T U R A
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10, 10 anys i excel·lents intencions

La pintura porta més de 30 anys impartint-se a l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona -fins i 

tot més de 70 si considerem l’escola anterior a la guerra civil- durant els quals s’ha anat con-

figurant una simbiosi entre el lloc i la matèria. Simbiosi que d’alguna manera ha anat nodrint 

ambdós d’una fisonomia que fa impossible concebre l’un sense l’altra. Tot i amb això, hem 

constatat que mai abans s’havia fet un recull prou exhaustiu entorn a aquesta especialitat tan 

característica del nostre centre. Per aquest motiu hem elaborat aquesta publicació que inclou 

més de 10 intencions, la primera és presentar-nos.

Durant aquests anys hem hagut de redissenyar dia a dia els continguts per anar adap tant-nos 

als nous temps, a les noves demandes, a les noves pedagogies i a les noves tecnologies. Ha 

estat sobretot durant aquests últims 10 anys –a partir de la Reforma Educativa que va instau-

rar els nous Cicles Formatius que avui s’hi imparteixen– quan tot això s’ha fet més notable. 

Donar a conèixer els resultats d’una nova realitat pictòrica, conseqüència de la Implantació 

del Cicle Superior d’Arts Aplicades al Mur, és doncs la segona intenció. Aquesta també ens 

servirà per justificar –si cal– algunes noves fisonomies en els continguts conceptuals i pro-

cedimentals d’alguns dels mòduls en un intent de ser fidels a les necessitats i demandes reals 

de l’alumnat, de l’ensenyament i de la societat.
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En aquesta publicació, hi observareu una sèrie d’apartats previs que amb tota seguretat li donen 

solidesa, per una part uns textos aportats per dos grans exemples del que avui en dia podria 

significar pintar en el nostre territori: Joaquim Chancho i Perejaume. Dos textos que aquí es 

complementen perfectament, ja que les seves maneres d’entendre l’art també ho fan. Segui-

dament observareu les definicions de la paraula pintura que han estat aportacions fetes per 

persones de diverses procedències dins del món de l’art (crítics, estudiants, professors, artistes, 

etc.), aquestes definicions són les que, com a petites finestres, ens permeten seguidament obrir 

la porta del nostre taller perquè pugueu contemplar alguns dels treballs i processos. 

Exposar aquí alguns dels treballs més representatius, no fa res més que demostrar el currí-

culum individualitzat que han assolit la majoria d’exalumnes/artistes aquí presents i alhora, 

manifesta que aquesta mateixa individualitat és una de les intencions del rerefons educatiu 

de l’Àrea; individualitat que no es contraposa en absolut a les col·laboracions de grup ni a les 

interrelacions entre les diverses àrees com de fet es constata en moltes ocasions. En aquest cas, 

les aportacions fetes per part d’alumnes de gràfica publicitària i de fotografia ens han ajudat i 

ens han permès donar cos a tot aquest material i a configurar finalment el catàleg.

Mostrar-vos els fets i les conseqüències de ben segur que ens ajudarà encara més a situar-nos 

o a resituar-nos, en el panorama creatiu, artístic i pedagògic. Amb això volem aconseguir 

també poder definir-nos, valorar-nos i avaluar-nos. Estem ben segurs que els treballs i con-
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tinguts que us presentem són una bona mostra de qualitat dins de qualsevol panorama crea-

tiu, pedagògic o artístic, d’aquí i d’arreu dins de l’àmbit pictòric. A partir d’aquí volem seguir 

millorant i avançar.

Amb aquest recull demostrem també un altre element: la interdisciplinarietat com una carac-

terística més d’aquests estudis a la nostra escola. Interdisciplinarietat que, ja hem dit, es mani-

festa en la pròpia concepció d’aquest recull, però també -com veureu– dóna fisonomia a molts 

dels treballs presentats. Parlem de pintura i ho fem amb pintura, amb vídeo, amb fotografia, 

amb les eines que ens són necessàries per expressar-nos conceptualment, per tal d’exposar les 

nostres idees, ja que considerem que els límits no han de ser pas ni tècnics ni tecnològics. 

Un altra de les intencions en tota aquesta feina aquí present, ha estat acomplir un altre dels 

nostres objectius pedagògics i és el de la nostra responsabilitat envers els alumnes i llur segui-

ment. La tasca de professor no caduca, i va més enllà d’un període de matriculació, per tant 

fer un seguiment posterior dels alumnes i poder ajudar-los a publicitar la seva obra és res-

ponsabilitat també nostra. Aprofitem l’ocasió per donar-los les gràcies, especialment als que 

d’una forma directa hi estan presents, ja que la seva excel·lent trajectòria ens permet assolir 

objectius i plantejar-nos-en de nous.

És de rigor també, agrair a tots els professors que han anat donant fisonomia a l’Especialitat 

de Pintura a la nostra escola i no només durant aquests 10 anys sinó ja a partir del seu ini-



ci, com han estat Gonzalo Lindín, Tomàs Olivar, Josep Icart, Rosalia Albesa, Pep Mariné, 

Gemma Matas, Josep Roig i Francesc Roig, alguns d’ells encara en actiu a l’Àrea. I també 

als que durant aquest 10 anys han col·laborat amb l’Àrea, com Juli Curieses, Margalida Es-

canellas, Empar Escobar, Leonardo Escoda, Anton Gurí, Manel Margalef, Dolors Molas, 

Estanis Papasseït, Francesc Poblet, Àngel Pomerol, Núria Rión, i Anna Belen Rojo, ja que 

sense tots ells cap de les intencions hauria estat vàlida. Cal fer una menció especial als que 

amb anterioritat i durant temps han engegat i compartit les responsabilitats d’estar al capda-

vant d’aquest Cicle i que són Francesc Roig i Francesc Poblet, i a les respectives direccions 

de l’Escola que han cregut en aquesta idea i que amb el suport de la Diputació de Tarragona 

han fet possible que avui estem aquí.

“La pintura és la visió i expressió plàstica –gràfica o visual- d’un sentiment intern no definit, 

un lloc que convida a desenvolupar la raó poètica, un lloc per a fer pràctica de la nostra mi-

rada creadora i que ens permet interactuar-hi contínuament com en un mirall, una forma 

d’entendre la vida i alhora és vida en ella mateixa amb els seus estats d’ànim, dubtes, projec-

tes, èxits, desenganys, relacions..., un lloc i un llenguatge basats en formes, colors i volums 

(reals o virtuals) on es creen imatges –visibles-invisibles- per tal d’expressar idees que tot 

sovint inclouen l’atzar”1.

ÀLVAR CALVET

1Definició de la paraula pintura feta a partir de totes les definicions recollides i incloses a la publicació 10.
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Perejaume
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Morfologies de públic

Arriba a fer basarda fins a quin punt, en qualsevol camp d’activitat humana, es deixa sen-

tir un cada cop més viu afany per erigir-nos cara a un públic indeterminat i absolut. Amb 

prou feines resten àrees allunyades d’aquesta omnipresència vigilant, d’aquesta fraternitat 

amorfa, amb rengleres i rengleres de gent abstreta, callada, distant que, sense recer, sense 

descans, esguarda i, en bona mesura, determina sigui quina sigui l’actuació que empren-

guem. Com en totes les altres qüestions, també en l’àmbit concret de la creació literària i 

artística, el procedir d’aquesta platea mundial opera damunt les obres i els autors de manera 

uniformement autoritària. D’aquí ve que pensem que és urgent d’abordar la concepció de 

públic, d’obrar el públic conscientment, i obrir -des d’aquestes disciplines nostres tingu-

des per més o menys lliures- en la seva forma i en la seva substància, tota la creativitat, la 

diversitat i l’aire de què siguem capaços. 

Permeteu-me, doncs, que ara abaixi un gran teló sobre qualsevol indici de públic. A un 

cap de sala hi ha les cèlebres paraules d’Heràclit “a la naturalesa li agrada esquivar els 

nostres ulls”. I penso immediatament en aquelles obres que són perdurables tot just men-

tre n’ignorem l’existència. Com és el cas de l’exposició dels grans conjunts de pintures 

paleolítiques que es degraden, amb rapidesa, tant a causa del diòxid de carboni expirat 
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pels nombrosos visitants, com a causa de l’efecte de la mateixa il·luminació que permet 

contemplar-les.

Un cas ben recent i espectacular de desgast ocasionat per la mirada -la nostra i, de re-

molc, per la mirada del món- ha estat el sofert pel conjunt de 8000 figures de terracota 

descobertes a la Xina l’any 1974: protegides per capes de terra humida, les ja tan popu-

lars figures de la tomba del primer emperador xinès Qin Shihuang, han perdut, en una 

trentena d’anys de ser exposades, el vernís i, amb ell, tota la policromia conservada en 

perfecte estat des del segle III a C.

Potser enlloc com en la f icció cinematogràfica que Steven Spielberg ha creat per a la saga 

d’Indiana Jones no hi ha una visió tan contundent i, m’atreviria a dir, que tan endimo-

niadament obsessiva de corrosió ocular. Indiana, el protagonista, és arqueòleg i, en tota 

la sèrie, no para d’accedir a mons remots que havien restat encovaïdament intactes fins 

aleshores, i que al seu pas i al nostre –en tant que cinematogràficament partícips- queden 

completament anorreats. En alguns d’aquests mons hi ha atresorades en perfecte estat un 

conjunt d’obres valuosíssimes de les més antigues i diverses civilitzacions. Doncs bé, tot 

just d’entrar-hi les càmeres, tot just de posar-hi els peus els protagonistes de l’expedició, 

es produeix una vertiginosa i desbordant acceleració del temps i la sismicitat fins que, en 

un no res, tot aquell meravellós llegat queda reduït a pols.
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L’audiència i els instruments d’audiència es parasiten mútuament. De manera que els vials 

s’estandaritzen, absolutament predicibles, a fi que pugui confiar-se en ells tot l’excedent 

d’atenció humana que hi hagi per distreure i per fluir. I la circulació gira finalment, glo-

balment, com si fos l’auditori que es busca en l’auditori, que es recorre ell mateix en busca 

del propi assentiment. L’arrossegament, l’eròtica, l’erosió sobre el món, d’aquesta difusió, 

d’aquesta visualitat envoltant, són constatables arreu.

La mundanitat intrínseca, sedentària i infinita queda reduïda cada vegada més a una mundi-

alitat estadística, homogènia i llisquent. Paral·lelament a aquesta expectativa ubiqua, la prò-

pia densitat demogràfica del món, així com la tendència de la població a viure en grans con-

centracions urbanes, contribueixen a una configuració expandida i multitudinària de públic, 

alhora que a una superfície d’escenari gairebé homomorfitzada tant per la visualitat com per 

l’abundància de component humà. Especialment alguns espectacles esportius ens han anat 

educant en el gust per les grans concentracions de gent, fins al punt que, en molts casos, més 

que no pas el programa ofert, l’atractiu principal de l’espectacle és l’aglomeració que convoca. 

No cal dir com, a través de la tecnologia, aquestes concentracions han assolit unes formacions 

extraterritorials, panòptiques i difuses. Guardem-nos d’un escenari així, d’un públic perma-

nentment així, sobirà i esfèricament ple. Guardem-nos certament de l’alè i la ullada d’un sol 

i mateix públic de públics, amb perifèries d’ull i multitud en rengleres i rengleres! 
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Talment l’ecologia ha insistit en la preservació d’espècies naturals, no és pas una pèrdua 

menor la varietat de públics diversos -locals, minoritaris o remots- que es malmeten dia a 

dia a mans d’aquest públic únic i brutal. Perquè a diferència de les fèrtils realitats que ge-

neren, per combinació, el públic veïnal, l’acadèmic, el pioner, l’arcaïtzant, el popular..., si 

de públic només n’hi ha un, la pèrdua de proximitats, de matisos i afectes és extraordinària. 

Per no parlar del grau d’exclusió, de competitivitat, i d’agressivitat escènica que comporta 

el fet d’establir, arreu, un escenari únic.

Res no és mai nou del tot. En l’àmbit de la literatura i les belles arts, la mateixa creació 

ha procurat protegir-se sovint d’escriptures massa llegibles. Més enllà de les avantguardes 

canòniques no costa gens d’endevinar, en les més variades civilitzacions, una veritable 

“tradició de la ruptura” –en mots d’Octavio Paz- que viu tot just de saltar i esquivar els 

pactes semàntics més convencionals. Una tradició que crea i es trenca i s’esvoranca, brillant 

i imprevisible, com si obeís una permanent insurgència d’allò desconegut. Al capdavall, a 

banda d’una decantació de l’obvietat, el valor de l’hermetisme consisteix en l’acceptació 

d’un hermetisme intrínsec, d’un hermetisme genuí que envolta, protegeix i magnifica cada 

bocí de món.

Deixeu-me dir que els autors catalans hauríem de ser vocacionalment experts a l’hora de 

donar-se a públics reduïts, còmplices, gairebé confidents. Sobretot en els grans poetes del 
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segle XIV i del segle XX de la nostra literatura, hi ha una veritable desmesura d’obra pels 

lectors que han tingut. Encara avui, si llegeixes Andreu Ferrer o JV Foix se’t fa present la 

gran potència de lectura que aquestes obres guarden i projecten. Tot això compta en les 

obres: les formes de públic hi són consubstancials. 

També en el món natural els humans hem percebut, de sempre, un grau d’intimitat amb 

les més grans coses, com si les més grans coses juguessin a mostrar-se de manera que ens 

sentíssim a soles amb elles. De vegades un grau d’arterosa intimitat, com ara el llampurneig 

del mar que, sota el sol o la lluna, sembla que brilli únicament des d’on l’observem. Com 

si el mar brillés per nosaltres sols. Com si volgués fer-nos partícips del seu esclat de llum. 

Tal és el grau de subjectivització al que, segons com, el món es presta.

Ara que estem d’acord en què les formes de públic són consubstancials amb les obres i 

que, com una substància més, el públic és portador i consumidor de sentit -tot alhora-, ara 

m’agradaria de reprendre la idea que plantejava al principi d’actuar nosaltres, el més crea-

tivament possible, sobre aquesta substància. Sobretot els autors, els artistes, els artífexs, és 

obvi que no ens hi hem de rendir, sinó prendre’n consciència, encarar-nos-hi i modelar-la 

com una substància molt i molt principal. 

Faig servir la paraula “substància” per si pot ajudar-nos a conformar, de la seva pròpia 

lletra estant, d’altres idees i formes de públic. Ara bé, la paraula substància descriu tant o 
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més la notòriament perceptible qualitat mòbil i fluent que el públic, ell mateix, ja ha assolit. 

I ho ha fet amb una fluència que es deixa endevinar sigui on sigui que us trobeu, només 

cal proposar-s’ho: hi ha pigments de públic en l’aire que, per mica que puguin, ragen. Per-

què és ben bé el cas que, en l’immediat mediàtic, resulta tan abassegador el discurs sobre 

la divulgació, l’accessibilitat i la publicitació, que, efectivament, hem arribat a objectivar, 

en l’aire, una veritable substància, sempre disponible, sempre accessible, de públic. No cal 

que insisteixi en fins a quin punt hem de valorar l’eficàcia de la contenció, fins i tot de la 

subversió, envers aquest aire, aquest suc, aquests àtoms d’expectació tan i tan entrenats. 

Repeteixo un cop més que la creativitat respecte a aquesta substància resulta, hores d’ara, 

inesquivable. Fora mortal d’obeir-la cegament.

Costa d’avançar en aquest terreny que oscil·la de la creació a la receptivitat. S’esllavissa de 

seguida un terme en l’altre, amb una extraordinària qualitat de fluència susceptible d’anar, 

del món, al cor, en un no res. Per això les grans esteses de públic recelen la soledat més 

absoluta. I per això tot el públic del món no ompliria el cor de l’home. I per això els velluts 

i els daurats d’alguns teatres ofereixen aquest aspecte visceral, uterí, com un espai, ebri de 

sang, ple d’arguments, d’indrets i d’humanitat i, tanmateix, interior, fins i tot impúdicament 

íntim. Certament els grans edificis d’òpera del segle XIX sembla que combinin en el seu 

interior la doble escala del cor i del món. Penso un cop més en el Gran Teatre del Liceu 
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de Barcelona, amb el bategar de mides entre la ferradura cranial, i els estrats i balconades 

pirinenques, com si el conjunt il·lustrés els versos de Federico García Lorca “Y entre el 

olor de la sangre/ iba el olor de la sierra”.

Som en plena receptivitat que crea. I crea, avui, alliberada de cap presó local o arquitectò-

nica, amb una il·lusió d’horitzó complert: la receptivitat individual, la receptivitat domès-

tica, la receptivitat urbana, tot en una sola i planetària receptivitat, en un mateix espai de 

visibilitat i d’acústica tan viu que, segons com, adopta, o sembla que adopti, trets d’auto-

consciència. Vet aquí les coses: hem estat educats per viure en plena creació que rep i, en 

canvi, ens trobem en plena receptivitat que crea.

No sé pas quina és la capacitat de maniobra que tenim davant d’aquesta receptivitat activa, 

nodrida i esperonada per tota la massa d’atenció. No sé quina és la capacitat de maniobra 

nostra davant d’aquesta convocatòria pública i permanent de receptivitat, davant les grades 

d’aquesta receptivitat voraç i omnipresent, que no té mida d’insaciable que és. Desconec 

fins on podem transgredir-la sense desertar completament del col·lectiu, sense perdre el 

nervi viu i comú del llenguatge. Ja hem parlat de la preservació de públics variats, com 

més diversos i plurals millor. A banda de variats, també és útil de procurar-nos els públics 

més pròxims, els més presencials, els més extremadament immediats, a f i de sorprendre 

la vida ignorada que hi ha, d’amagat de qualsevol platea convencional, a recer de qualse-
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vol ostensible expectació, convençuts que, enllà o ençà d’elles, el món no s’acaba pas. Si hi 

reeixim, molt més que no pas a un públic, el creador més aviat sentirà que s’adreça a una 

possibilitat, a una germinació, a una potencialitat de públics. És més, dependrà de la seva 

pròpia força creativa que aquesta possibilitat arribi a fer-se gairebé infinita.

O és que només hem de considerar, com a públic, un públic d’humans vius? Que potser, a 

l’hora de crear, no hi ha ja plantats davant de nosaltres aquells que encara han de néixer? I 

els autors que ens han precedit: no hi ha gairebé, presencial, en cada decisió nostra, un pú-

blic d’autors morts? I, encara, a banda d’allò estrictament humà, no és concebible un públic 

mineral? Un públic botànic? Com podem pensar en una insensibilitat completa, mentre 

sentim el brogit dels cursos d’aigua o el cant espès de l’ocellada o la música dels grills? I el 

silenci, que no és real i present com a públic expectant i afable? I l’escoltar de les mateixes 

paraules? I la benigna companyia del bon temps? I el mar? I les mosques?

Per no parlar d’aquelles platees altres que fan una davallada vertiginosa cap a nosaltres ma-

teixos i s’obren camí cap allò nostre que, del fons estant, hi reté l’alè i és tot ull, tot orella 

i tot silenci, tan inert com una pedra o un déu. Sorgeix aleshores la forestalitat d’un món 

que es confia de saber-se vast per dintre i que es reclou i s’atresora circumspecte, amb la 

figura de l’arbre que creix per a ningú i s’abriva, inconegut, emboscat i múltiple, en una 

callada ofrena diària. Com la forma generosa i displicent amb què un arbre carener con-
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tribueix al perfil d’un turó. O com un de tants arbocers que ara potser s’admira del cel que 

fa o de l’oratjol que el frega o de l’argent viu que tot just sí fa brillar a les fulles. “Cal estar 

disposat a treballar dins la més total indiferència i obscurantisme” va escriure Joan Miró. 

És el mateix Joan Miró que també diu ”Intentar, en la mesura de les meves possibilitats, 

anar més enllà de la pintura de cavallet que, segons el meu judici, es proposa una fita ben 

mesquina i apropar-me, amb l’exercici de la pintura, a les masses humanes, en les que no 

he deixat mai de somniar”. Entre aquestes dues afirmacions de Miró queda plantejat tot 

el conflicte que provem d’expressar. Posades en una de sola les dues afirmacions vindrien 

a dir: “apropar-me a les masses humanes, amb la més total indiferència i obscurantisme”. 

I aquesta frase, sota l’aparent contrasentit, expressa una veritat de natura viva i fonda. Si 

el creador es pot lliurar a “la indiferència i a l’obscurantisme”, si sent fins i tot el deure 

de lliurar-s’hi, és perquè el llenguatge amb què té tractes el relliga, no només a la “massa 

humana” dels seus contemporanis, sinó, en la mesura que sigui capaç d’il·limitar-s’hi, el 

relliga, també, als autors anteriors i als què han de venir i fins a tot allò d’aparentment in-

ert on el llenguatge tingui entrada.

Així doncs, a l’hora de crear, insistim en la possibilitat d’assolir una plenitud generosa, més 

enllà de multituds i ovacions, sense la més lleu noció de públic, com si es solidaritzés un 

mateix amb la callada existència de les coses. I això és especialment així per tots aquells que 
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els és donat d’obrar, sense gairebé neguit de cap recompensa, tan desinteressada l’obra seva 

com ho pugui ser el dibuix d’un torrent. Ara bé, convé també de saber que el llenguatge 

que nodrim i ens nodreix viu de trobades i mor de solitud. La seva vida és vida relacional. 

Tant és així que pot arribar-nos la companyia i el sadollament per ell, a través d’ell. Més 

encara en la mesura que qualsevol matèria de cosa és, hores d’ara, poblada de vida nostra, 

habitada per figures de llenguatge nostre, esgotats que estem per l’esforç secular d’enco-

manar a les coses la nostra vida expressiva. De manera que a penes sí queda solitud, sense 

una terminal o altra, sense un signe o altre d’accés. 

Les fronteres del llenguatge són els nostres propis límits. No és, doncs, tan fàcil distingir 

la presència humana de la presència natural, i aquestes de la presència pública. Tant li fa 

si, d’entre les obres que s’amaguen a treballar, d’entre les més recloses, triem aquella que 

s’acompleix a contrapúblic, no pas perquè l’obra en qüestió no estimi mostrar-se, sinó que 

prefereix donar-se a la vida ignorada, la confiança en la seva operativitat no hauria de ser 

menor que una altra obra concebuda ultradivulgativament. Més encara en aquest òptica-

ment atapeït context nostre on mai no sabem si res no passa desapercebut o tot hi passa. 

Sigui com sigui, tant per prescindir-ne com per lliurar-s’hi, és bona cosa d’objectivar el 

públic, i estirar-lo i arronsar-lo i disposar-lo en totes les formes i maneres imaginables, i 

fer-ne el que podem o decidim o deixem que ell ens faci. Però mai deixant que se’ns imposi 
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inadvertidament l’agressivitat d’un públic únic, mundial, homogeni i competitiu, sense la 

possibilitat de subvertir-lo des d’una veritat més principal estant, allà on germinen la so-

ledat confortativa i la simpatia universal i l’afinitat profunda. Perquè hi ha, certament, un 

no-públic llavorer, forestal, per tot. Com hi ha, en totes les coses, una mirada receptora, 

una mirada acollent, com també hi ha una veu que tanca les paraules, una mena de veu 

que engull la boca que articula. Això és així.

I no és pas cosa nova. La creació poètica ha indagat sovint aquesta immensa i profunda 

companyia que percep la solitud, en solitud: “Y los pájaros más solos / cantan como para 

nadie, / bajan como para todos / al nadie que está en todos” escriu J.R. Jiménez. I a la so-

lana d’aquests mots, molt més vellutat i sangós de lletra, Joan Vinyoli -al final dels Cants 

d’Abelone- allotja tot el públic en un extraordinari “potser”: “Tot és per ser donat i no t’ho 

vol ningú” diu, i afegeix “Estima sense voler ser correspost./ Posa’t a prova:/ calla i escolta 

d’indiscriminat/ so de la vida”. Després d’aquest punt, el díptic f inal: “/ Sol, cada batec/ 

es correspon potser amb alguna cosa”. Vet aquí el “potser” abismat, cardíac i reverberant: 

viure per un potser. Prendre el potser com a públic.

PEREJAUME
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Joaquim Chancho



3131

Estiu

Des de fa uns quants anys, durant els mesos de juliol, agost i setembre treballo sense 

interrupcions a l’estudi de l’Alt Camp prop del Pla de Santa Maria. Tres mesos intensos 

i plens de dedicació a la pintura per  qüestionar-me-la i reincidir en les seves possibilitats. 

La validesa d’un acte tan simple com estendre determinada matèria sobre un suport. La 

validesa d’un acte que es reitera i renova constantment. La supervivència a un espai men-

tal indefinit on es pretén respondre a moltes preguntes, com si haguéssim de justificar la 

nostra conducta artística. La convicció que l’art ens aproxima cada vegada més a una ma-

nera de no entendre el món que no pas a una manera d’entendre’l. Que res essencial ha 

canviat. Que l’esforç per trobar un nou registre que condensi i reflecteixi tot allò que està 

passant fora de la pintura és una quimera. Que hem de salvar els obstacles que s’interpo-

sen entre el pintor i la seva idea. Que el desenllaç es repeteix una i una altra vegada amb el 

mateix resultat: allò que hom pretén no es pot abraçar. Que hi ha d’haver alguna escletxa 

vulnerable que doni possibilitat d’avançar sense el neguit de viure en un estat permanent 

de provisionalitat. La necessitat de la pintura. La convicció que tot allò que s’ha après no 

pot ser definitiu, que encara hi ha esperances de trobar un altre ordre. Que l’experiència 

del passat no és suficient. Que mai no es pot començar de nou. Saber que el quadre ha 
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de seguir essent vulnerable. No saber com ha de ser la pintura malgrat que allò que ve-

iem ens confirmi el que ja sabem.

Els primers dies són llargs en esperes, en esperes del res, perquè encara queda molt de llast 

acumulat dels mesos anteriors. Encara hi ha excessives idees que malbaraten qualsevol 

intent de prendre decisions. L’espai físic del taller, els primers dies sembla immens i des-

proporcionat, encara està buit d’intencions i d’obra. Sense referències visuals. Només són 

visibles marques al terra i a les parets, els rastres d’una arqueologia inevitable que l’hivern 

ha guardat gelosament per recordar la intensitat de l’estiu anterior. Encara no s’ha pro-

duït el nexe que relacionarà una obra amb una altra. La fricció d’una obra amb una altra. 

La fricció necessària per intentar una nova pintura. La necessitat d’una estructura, d’una 

determinada organització interna del quadre per poder-la omplir d’emoció i profunditat, 

d’afirmació i negació, per poder-la omplir de pintura.

Passejo per fora del taller sense cap direcció. El paisatge en aquesta època de l’any comen-

ça a ser més monòton que de costum, a vegades asfixiant. Els ametllers i les oliveres han 

perdut fa mesos la verdor del brot tendre. Els pins i les quatre alzines esperen la marina-

da de cada tarda per poder sobreviure. Marges de pedra seca derruïts pel pas del temps i 

de l’home, la consciència d’una geometria volguda que dibuixa amb fermesa un paisatge 

infèrtil i ple de significats incomprensibles pels profans.
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A mesura que avancen els dies, l’olor de l’oli de lli s’intensifica. He de treballar en un sol 

quadre, fins que decideixo que ja està, o el destrueixo. No hi ha terme mig ni possibilitat 

de canvis. Si hi ha rectificacions, són totals; començar de nou. El temps s’accelera. Els 

matins són intensos i les tardes més reflexives, com una necessitat de distanciar-me del 

treball realitzat. La llum a l’interior del taller és nítida i contínua, a causa de l’orientació 

de l’habitacle. No veig el que està passant fora. Ni el paisatge ni els homes. Ho intueixo i 

sóc pessimista. Sé que no puc fer res per canviar les relacions humanes. Tampoc no puc 

rebel·lar-m’hi. He de seguir, malgrat que la resposta sigui inequívoca, sense esperances. Hi 

ha d’haver la voluntat de seguir, l’optimisme de la voluntat de seguir. La llum és important. 

La llum de l’interior del quadre. La llum de la pintura.

JOAQUIM CHANCHO 
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Def i nicions de pintura
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He de confessar-te que em costa trobar pintura que m’agradi avui en dia, però també dir-te que quan la 
trobo em commou o m’interessa igual que d’altres llenguatges i suports. La pintura sigui pura o hibrida-
da, com la majoria de llenguatges avui, és per a mi -seguint les paraules de María Zambrano-, un “lugar” 
entre els espais privilegiats que convida a desenvolupar la raó poètica, un lloc per fer pràctica de “mirada 
creadora”.

ASSUMPTA BASSAS, crítica d’art

Matèria conformada sobre un suport. 

PALOMA BELENGUER, alumna de pintura de l’eadt

sobre pintar
Una amiga, que és traductora, em va dir un dia que li sembla que la llengua és el més important que té 
l’humà, perquè sense paraules no pot comunicar-se amb els altres, fins i tot és incapaç de pensar, ja que 
cada pensament consisteix en paraules. Ella no sabia que a vegades al pintar no penses en paraules, sinó 
en colors. Després potser es reflexiona, es parla i s’escriu -en paraules- sobre aquells colors i pintures, 
però en el moment de crear moltes vegades ni existeixen els noms dels colors. Això no és cap definició 
de pintura; cada definició tendeix a excloure, i això en temps postbeuysians em sembla ja anacrònic. Però 
és un aspecte que és PROPI a la pintura: pensar en colors.

SVANTJE BUSSHOFF, pintora

Antigament, es considerava una matèria blanca, negra o de color que hom utilitzava per a cobrir o reco-
brir una superfície. Avui sortosament, hem entès que pintar és una forma de treballar, mirar i entendre 
les coses de la vida en base al color de la mirada, intentat fer present el propi temps i considerant si cal 
l’espectador. És l’essència pura de la creació ja que perquè existeixi s’ha d’originar o configurar. Pintura, 
doncs, és un concepte, una forma de comunicar-se, una manera d’entendre la composició i la creació, 
sense que hàgim de considerar el mitjà utilitzat per fer-ho. 

ÀLVAR CALVET, artista plàstic i professor de l’eadt
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Diàleg, expressió, il·lusió, lluita, somnis, treball, valor. Set paraules són suficients. 

ROSA CIURANA CHORTO, artista plàstica

Per a mi, la pintura és: una interacció continua.

GLÒRIA COT, artista plàstica

El problema essencial de la pintura contemporània i del pintor contemporani se centra en la qüestió 
del sentit. No només del sentit de cada obra, sinó del sentit immanent a l’acció de pintar, al sentit de 
l’exercici artístic. Tinguem en compte que fins i tot els termes “pintor” i “pintura” estan en permanent 
revisió i, en moltes ocasions, només podem utilitzar-los en un sentit metafòric que no es correspon amb 
la praxi tradicional de la pintura. El pintor contemporani ja no “pinta” en un sentit literal i la pintura 
transcendeix l’esquema tradicional, tant des del punt de vista formal com des del conceptual. Però, en 
realitat, la qüestió formal, la qüestió dels procediments no és la qüestió rellevant. Ni tan sols la qüestió de 
si aquests procediments són o no són, es poden dir o no, pictòrics. Perquè en realitat la pintura ha deixat 
d’existir com a activitat específica i acotada. I no ha estat a causa que els nous mitjans i procediments han 
contribuït a la seva decadència, a la seva hipertròfia (o fins i tot a la seva atròfia en algunes ocasions). La 
qüestió és molt més profunda i àmplia, perquè no només afecta al pintor, l’artista, sinó a tot l’entramat 
social i cultural. Una cultura i una societat que es manifesten en una realitat i en un món hipertecnològic 
on els pilars fonamentals són la imatge i la informació. Una societat i una cultura en crisi profunda. On 
la realitat virtual ha suplantat a la realitat experiencial, provocant un allunyament, una desvinculació entre 
l’individu i la vida, entre la informació i la veritat. En aquestes condicions, la tasca del pintor no pot seguir 
la línia de la mera representació de la realitat, tenint en compte que la realitat que el pintor té davant seu 
està en contínua transformació i transmutació. És una realitat “líquida”, d’una gran fluïdesa i voracitat. 
Que fagocita tot allò que sorgeixi en el seu àmbit d’influència, ho neutralitza i ho perverteix. Per evitar-ho, 
el pintor contemporani s’ha de situar per “sobre” i per “darrere” d’aquesta realitat. En el territori d’allò 
inefable, d’allò impronunciable. D’allò que està més enllà del llenguatge, que transcendeix el llenguatge: 
Què és pur silenci. Que transcendeix a la imatge: Que és pur buit. L’obra s’ha de materialitzar com un 
objecte autoreferencial que autojustifica pel simple fet de ser. Que no necessita arguments externs, ni 
interpretacions. La seva sola presència, el seu “ser en ella mateixa” ha de propiciar un estat de catarsi que 
desencadeni el desvetllament de la veritat. L’art (la pintura) és una via alternativa de coneixement contra-
posada al pensament científic i tecnològic. Una via de coneixement que utilitza procediments estrictament 
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artístics. Procediments poètics de connexió amb la realitat, vinculats a l’emoció, a l’experiència, a la vida. 
L’art connecta la realitat, el nostre món sensible, amb la dimensió espiritual. Vincula l’humà i allò diví i ho 
fa a través d’una cosa tan prosaica com la matèria. Des d’aquesta perspectiva l’art connecta directament 
amb la tradició mística. I, com la mística, es presenta, cada vegada amb més força, com una alternativa al 
pensament logocèntric de la cultura occidental i genera plantejaments nous, obrint nous interrogants que 
posen en qüestió l’arrogància i la prepotència dels nostres referents socials i culturals.

EUGENI FABREGAT, pintor i exalumne de l’eadt

Per saber què és la pintura el més senzill és, aparentment, recórrer al diccionari, però si ho fem, ens trobem 
amb una definició tan inconcreta com que pintura és “l’acció de pintar” o és “l’art i activitat del pintor” i 
si per aclarir-ho anem a la veu pintor ens dirà que és “la persona que es dedica a pintar”. Amb una mica 
de sort en algun diccionari podem trobar que en la definició de pintura es parla de suport (tela, paper, 
mural, etc.) o de la tècnica d’execució (oli, aiguada, gouache, pastel, etc.) i fins i tot, en alguns casos (més 
sofisticats) veurem que es parla de pintura artística, decorativa o de “brotxa gorda”. Val a dir que des del 
segle XV, és la versió renaixentista de pintura la que s’ha imposat a totes les altres amb una resistència 
meritòria perquè molts corrents de l’avantguarda del segle XX l’han conreat abastament. Però no podem 
ignorar que el terme “pintura” és plural: té els seus orígens en l’art rupestre (és a dir, que fa més de 35.000 
anys que l’ésser humà pinta) i perviu avui amb els suports informàtics. I és que amb el pas dels anys no 
han estat les tècniques ni els procediments els que han donat sentit a la pintura, sinó la necessitat de la 
pintura (i dels pintors) d’expressar-se. Per això em fascina que els videoinstal·ladors em diguin que pinten, 
que algun escultor quan treballa amb oli sobre llenç em digui que fa escultura i que moltes fotografies 
digitals a gran format es considerin pintures. És aquest el motiu que em porta a preferir associar la paraula 

“pintura” a tota pràctica que mitjançant formes, volums o colors (reals o virtuals) creï o formuli imatges 
(pictures) per a expressar idees. I és que no estem tan lluny dels orígens, del pictare, pictus, pingere llatí, 
és a dir, del saber o ser capaç de representar, sigui com sigui, un objecte, un subjecte o una visió. Perquè 
finalment l’ART no funciona amb els procediments, va amb les Idees de qui les formula i de qui les rep.

DANIEL GIRALT-MIRACLE, crític i historiador d’art



3838

Què és pintura?
La màgia rau en la imatge, aquest instrument permanent de comunicació visual nodrit d’eficàcia simbòlica. 
La nostra mirada, fixada en la imatge, ens permet pensar, sentir i comunicar el món –interior i exterior- de 
forma eficaç. La pintura ha estat, només, un dels mitjans que històricament hem fet servir per donar forma 
a les imatges. Des del Renaixement fins el Romanticisme, la pintura va ser el medi per excel·lència de la 
imatge a Occident. La fotografia i, més tard, el cinema, la televisió, el vídeo i els formats digitals actuals 
han anat tenint aquest paper de mitjà protagonista. Les imatges “son nómadas de los medios”1, transiten 
capriciosament els medis que històricament hem anat creant per acollir-les. El continent, però, sempre ha 
dialogat i influenciat el contingut que acull. L’estada de més de quatre-cents anys sobre el mitjà pictòric va 
enriquir les imatges amb un bagatge perceptible. Com a mitjà que exigeix una construcció activa i detinguda 
d’una imatge única i irrepetible, la pintura s’enfronta a tots els medis tecnològics posteriors pels quals 
ha transitat la imatge. La pintura evidencia la subjectivitat i la dimensió simbòlica de la imatge resultant. 
Aquest bagatge és la mirada pictòrica que hem de reivindicar i aprofundir. En una conversa amb Alfred 
Porres ens preguntàvem què quedava de la seva formació de pintor en els seus treballs actuals en vídeo 
i instal·lacions interactives. Aquest artista de les Terres de l’Ebre, que precisament havia participat ja al 
2005 en una taula rodona a la nostra escola amb el títol “la pintura després de la pintura”, em deia que es 
reconeixia com a pintor en tant que tenia l’hàbit de retornar infinitament sobre les imatges que generava, 
intentant despullar-les de tot el que és gratuït. Els pinzells, els pigments aglutinats amb oli de llinassa, els 
llenços sobre bastidor, no són res per ells mateixos però ens ajuden a conformar aquestes imatges lentes, 
en què res és gratuït. Els nostres pintors han d’elaborar imatges amb qualsevol mitjà actual al seu abast... 
però cada un d’aquests mitjans l’han d’enriquir amb la mirada pictòrica. “YouTube” és possiblement el 
mitjà més influent de la imatge actual. Imposa a la imatge un llenguatge basat en la immediatesa (tant en la 
creació i com en la recepció), en l’espectacularitat, en l’eficàcia comunicativa tot i la descontextualització, 
i en una aparent autenticitat i llibertat de selecció per part de l’emissor i el receptor. Necessitem enriquir 
i completar aquest món amb bona pintura. I podem pintar amb el YouTube, per descomptat.

FRANCESC PERRAMON, professor de l’eadt

1 Belting, Hans (2002); “Antropología de la imagen”; Katz editores, Buenos Aires, 2007
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La pintura és un llenguatge, com el xinès, l’anglès, el rus, com les mirades, com el sexe. I com aquests té 
una idiosincràsia, una lògica interna, pròpia i intransferible. De la mateixa manera que en l’idioma parlat 
existeix una ordenació de lletres particular per expressar “plaer” i no ho fem formulant una onomatopeia, 
seria igual d’ingenu pintar la naturalesa de les coses limitant-nos a imitar la seva aparença física.

JORGE POMBO, artista plàstic

AVUI. Una borrasca moderadament forta està situada al sud d’Irlanda i una altra sobre la República 
Txeca, amb una sèrie de sistemes frontals que escombraran, d’oest a est, el centre del continent. N’hi ha 
una altra a l’est de la CEI. Hi ha un anticicló al sud de les Açores, un altre sobre les repúbliques bàltiques 
i altes pressions relatives al Mediterrani.
(Dijous 21 de juny de 2007)

ELOI PUIG, artista plàstic i professor de belles arts de la universitat de barcelona

Definició de pintura, resulta més difícil del que podria semblar!
Quan l’Àlvar em va demanar aquesta definició el primer que em va venir fou pensar en la pintura com 
en imatges realitzades en unes tècniques més o menys ajustades a la tradició o més o menys innovadores 
que, ens transporten en la creació artística des de la prehistòria fins als nostres dies. Però, donant-li més 
tombs, crec que això només és la part visible de la pintura; tot i que podria semblar que per si mateixa 
la pintura sempre hauria de ser visible. La pintura té, però, facetes no visibles però assimilables, que se 
sobreentenen i que es transmeten; la pintura és comunicació, sentiments, estat d’ànim, dubtes, projectes, 
èxits, desenganys, relacions, entorn ... Pintura és, per a mi, un mitjà escollit per l’artista per fer-nos partícips 
de certes vicissituds de la seva existència tot sublimant-les en art. 

ROSA M. RICOMÀ VALLHONRAT, 
directora del museu d’art modern de la diputació de tarragona

Pintar i repintar amb una capa de brea o quitrà en calent les juntures dels taulons del folre i les taules de 
la coberta, després de calafatar-les, per fer-les impermeables a l’espectador.

JAUME ROCAMORA, artista plàstic
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Pintura; dues petites ref lexions
Pintura i l’acte d’exercir-la esdevé com a resultat d’un procés de dialèctica entre els diferents jo que ens 
pertanyen. Sobre el suport, els jo desconeguts interroguen el jo present, interacció i feliç desdoblament. 
Aquest concepte és extrapolable a tot suport vulnerable a donar resposta. D’aquesta introspecció-expansió, 
pot sorgir en el subjecte creador/espectador una “mirada” selectiva capaç de reconvertir en “pintura” 
elements externs en el suport de l’imaginari. Pintura més enllà del suport físic.

FRANCESC ROIG, artista plàstic

“Pintura fins a la sopa”
Dissabte vaig pintar l’habitació que era dels meus fills grans. Puja i baixa de l’escala, retalla, passa el rodet; 
una capa, una altra. No acaba de quedar bé. Alè, saliva, ressons de paraules, partícules de pell i de cabell, 
pols, sorra, perfums i altres vestigis queden atrapats sota la capa de blanc que vaig aplicant amb compassió. 
Per Setmana Santa, visita al Prado. La pintura del segle dinou és respectada finalment. L’afusellament de 
Torrijos, el pelegrinatge de Joana; temes terribles - magnífic treball. Guanya el plaer de la pintura extre-
madament ben feta. Tres hores després, esgotada de tanta meravella, em faig una foto heretge amb un 
dels meus quadres predilectes: llegint el diari davant de Rafael, farta de pintura. Avui un amic m’ha regalat 
un quadre, l’he trobat sobre la meva taula. Unes reixes negres sobre un garbuix de línies blanques sobre 
negre. Com que fa retrats abstractes he pensat: serè jo aquesta quadrícula tan estricta? Sóc dins o fora del 
reixat? M’hi he mirat com en un mirall. No és al quadre la tristesa que m’acompanya.

ASSUMPTA ROSÉS, crítica d’art

Expressió plàstica d’un sentiment intern.

ROSSELLÓ, artista plàstic 

“La pintura és un sí a la vida”

EDUVIGIS SÁNCHEZ, alumna de l’eadr
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PINTURA: Acció estètica consistent en plasmar una idea, gràfica o visualment, sobre un suport, inde-
pendentment dels materials que s’utilitzin.

JOSÉ CARLOS SUÁREZ, crític d’art i professor de la urv

Què és per mi la paraula pintura?
Si miro al diccionari trobo que ve de la paraula llatina pictura, amb la n de pinguere (pintar) i en l’apartat 
que a mi m’interessa B.Art hi posa: Art d’expressar idees i representar objectes mitjançant línies i colors 
a sobre d’una superfície, simulant les tres dimensions de l’espai (Diccionario Enciclopédico ESPASA). 
S’allarguen les explicacions, accepcions i definicions d’aquesta paraula desde la pàgina 130 fins al final de 
la 133, amb una lletra petitíssima. Parla de totes les tècniques clàssiques i per descomptat, es deix aquelles 
que quan es va editar aquest diccionari ( 1984) no es considerava que en formessin part, però, com que 
el llenguatge sempre està viu, si no s’hi han inclòs encara, acabaran fent-ho. Una vegada m’he amarat de 
tots els seus significats, segueixo pensant que, per a mi, aquesta paraula representa: Una mena de clau 
màgica que em permet obrir, amb l’esforç del meu treball, la porta que em comunica amb mi mateixa i 
amb les representacions que em faig del món que m’envolta, i em permet, a més, apropar-me als altres, 
comunicar-me.

MARIA DOLORS TORRENS, alumna de pintura de l’eadt

Quina és per a tu la definició de la paraula PINTURA?: a hores d’ara PHOTOSHOP.
Quina és per a tu la definició de la paraula GRAVAT?: a hores d’ara OFFSET.

FRANCESC VIDAL, artista
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Cicle de Pintura
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El meu treball s’ha caracteritzat durant els últims temps de 

formació a l’Escola d’Art per una introspecció en l’essència 

de mi mateix com a ésser, la meva angoixa, la meva pròpia 

decadència, etc. Alhora que ho contrastava amb l’exploració 

de les realitats quotidianes situades als llindars de la soledat, 

del sofriment, de pobresa, etc. Actualment estic estudiant 

Belles Arts a Barcelona.

Albert Alcol, Tarragona. 

CFGS d’Arts aplicades al mur, EADT. 2004-2006.
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Angoixa. Frame vídeo, 2006

La llum. Frame vídeo, 2006

Sofriment. Frame vídeo, 2006

Decadència. Frame vídeo, 2006 Soledat. Frame vídeo, 2006
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Les meves últimes intencions pictòriques estan centrades 

en la representació dels meus propis camins dins del que 

podríem dir-ne topografies ja marcades, aprofundint en el 

tema de les petjades que hem o ens han deixat. En l’àmbit 

artístic he estat 8 anys alumna lliure a l’Escola d’Art i Disseny 

de Reus, he realitzat més de 10 exposicions individuals i 

nombroses de col·lectives i tinc un gran interès pel món 

del gravat.

Paloma Belenguer, Castelló. 

CFGS d’Arts aplicades al mur, EADT. 2006-2008.
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Topograf ies III.
 Tècnica mixta sobre tela

 130x97 cm, 2008
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Mitjançant la creació artística vaig a la recerca de sensacions 

i trobo que a nivell personal m ájuda a tenir una millor 

comprensió de l éntorn i alhora em dóna llibertat a l´hora 

d’expressar les meves ref lexions.

Anna Bou Balanyà, Tarragona. 

CFGS d’Arts aplicades al mur, EADT. 2006-2008.
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Connexions II. Collage, 2008

Connexions I. Collage, 2008
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Si bé es podria dir que el dibuix va posar-me en contacte 

amb el món de l’art, és la pintura qui va donar-me els co-

neixements que, a mode de pont, em permeten entendre 

l’expressió artística com a procés, un procés experimental 

i comunicatiu. Actualment treballo en gravat, tant tradici-

onal com digital, i en projectes d’intervencions efímeres i 

de vídeo.

Xavier Cuartero Mercadé, Reus. 

CFGS d’Arts aplicades al mur, EADT. 2003 -2006.



Esto no es la playa!. Acció en l’espai públic.Vídeo digital (9’29’’) i fotograf ia digital, 2008

Intimitat exposada.
Performance. Fotograf ia digital, 2008

presó_secta_estupidesa_control_religió_fe. 
Revista. Impressió a una tinta 30x42 cm, 2008
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“Caminando, caminando, voy buscando... ojalá encuentre 

camino para seguir caminando”.

Ana María del Río, Salou. 

CFGS d’Arts aplicades al mur, EADT. 2006-2008.



53

Sense títol. Oli sobre tela, 2008
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En la pintura he trobat la forma d’expressar-me on no calen 

paraules i on m’agrada transmetre idees, sensacions, visions 

d’una realitat i experiències viscudes. L’art em permet anar 

més enllà de la superfície, endinsar-m’hi i trobar emocions. 

El que pretenc és aprofundir en l’art com a mitjà de comu-

nicació i interacció.

Cinta Fabregat i Cugat, Tarragona. 

CFGS d’Arts aplicades al mur, EADT. 2002 -2005.



 Òxid 6, adaptació. Tècnica mixta sobre ferro 50x70 cm, 2005

Òxid 2, àcid. 
Tècnica mixta sobre ferro
30x50 cm, 2005

Òxid 4, pluja.
Tècnica mixta sobre ferro
50x70 cm, 2005
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Els últims temps els estic dedicant a una recerca pictòrica 

encaminada cap al digital i alhora dirigida cap a nous su-

ports.

Rubén Fernández, Tarragona. 

CFGS d’Arts aplicades al mur, EADT. 2004-2006.
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Cristino. Collage digital de mesures variables
 amb la col·laboració de Martí Gasull, 2009
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Per a mi la pintura és una eina per veure, entendre, i rela-

cionar-me amb el món, una forma de ser, estar i expressar 

que em provoca sensacions íntimes i profundes; una mena 

de plaer.

Alícia Garcia Martin, Barberà de la Conca. 

CFGS d’Arts aplicades al mur, EADT. 2004-2006.



59

Sèrie Ovocit. Fotograf ies, 2006
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A partir del meu projecte final “ESPAI…ET”, m’interesso 

en el meu treball pel tema de la meva interferència i relació 

amb l’espai, la llum, el moviment i investigo fotogràficament 

tots els factors que envolten el fet, sempre però des d’un punt 

de vista pictòric, el meu.

Karme, Ontinyent. 

CFGS d’Arts aplicades al mur, EADT. 2006-2008. 
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Forma, collage 2. Fotograf ia, 2008

Límit, collage 11. Fotograf ia, 2008

Multivers. Fotograf ia, 2008

Espai. Fotograf ia, 2008



6262

Des de la infància l’art ha estat present en la meva vida, com 

a mitjà d’expressió i d’evasió. Actualment el meu concepte 

de l’art continua essent essencialment el mateix però en el 

qual experimento diferents tècniques i conceptes per assolir 

un alt nivell d’autorealització. 

Cristina Garcia i Bautista, Riudoms. 

CFGS d’Arts aplicades al mur, EADT. 2002-2005. 
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Roig. Pintura acrílica sobre tela 114x146 cm

El poema d’un Profeta.
Tècnica mixta sobre tela
130x97 cm
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Les meves experiències vivencials, emocionals, socials i d’al-

tres tipus les vinculo a la meva obra i a la inversa.

Mai Cuenka. 

CFGS d’Arts aplicades al mur, EADT. 2005-2007.



Acrílic sobre boles de llum. 50 cm de diàmetre, 2006



666666

Entenc que la pintura no ha de ser una simple representació 

de bellesa i harmonia sinó que implica una expressió perso-

nal i íntima del pintor el qual, mitjançant uns codis propis, 

construeix una nova realitat, reflex de la primera, que suposa 

un canvi en l’estat de consciència, una voluntat semblant a 

la de mirar a través de l’ull de l’agulla en sentit simbòlic, de 

descobrir els mons que amaga el nostre. 

Anna Guardiola, Reus. 

CFGS d’Arts aplicades al mur, EADT. 1999-2001. 



Pont. Tècnica mixta 46x55 cm, 2006Construint un món paral·lel. Tècnica mixta 46x55 cm, 2006

Stylos. Tècnica mixta 50x61 cm, 2006
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Els quadres que pinto representen l’espai o “l’habitació inte-

rior”, els seus estats d’ànim, les seves atmosferes. El motiu 

és la casa. En realitat, les cases que pinto estan inspirades 

pels antics ocells i coberts per a bots que es troben en el meu 

paisatge d’aquí, Ålesund. M’he sentit atreta per aquestes edi-

ficacions des que vaig conèixer aquest paisatge. Representen 

una mena de manifest de la presencia de l’home en aquest 

majestuós paisatge ja que van tenir una funció molt impor-

tant en la vida quotidiana durant diverses generacions. La 

casa esdevé una manera d’emmarcar la vida, la meva pròpia 

identitat potser a causa de la meva pròpia falta d’arrels. Ne-

cessito trobar-me a la meva habitació interior, emmarcar-me 

i explicar qui sóc.

Ingrid Edland Leine, Noruega. 

CFGS d’Arts aplicades al mur, EADT. 2000-2002.



Rojo hasta arriba. 80x60 cm, 2008

Composición 1 azul. 40x40 cm, 2008

Cobertizos de botes. 40x40 cm, 2008 Paisaje. 40x40 cm, 2008
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He après que la pintura és atreviment, dolor, plaer, críti-

ca, esforç, llenguatge, síntesi... Al principi pensava que era 

possible pintar sense ref lectir l’època en la que vivim, ara 

sé que la força de l’entorn és tan gran que no pots oblidar-

te’n. Es pot pintar amb la imaginació, amb el collage, amb 

fotografia... perquè avui la interdisciplinareïtat permet do-

nar a la creació artística un sentit més ampli. La pintura és 

una disciplina guiada per la visió pictòrica i considero que 

aquesta es pot educar.

Fàtima Lewkowycz Mazón, Villanueva de la Fuente.

CFGS d’Arts aplicades al mur, EADT. 2002-2005. 



Paisaje grabado. Fotomuntatge, 2005

Huella hacia Sant Joan. Fotomuntatge, 2005

Decorar mundo. Fotomuntatge, 2004

Cementerio playa. Fotomuntatge, 2004
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Les obres resultants de l’exploració del glitch vehiculen una 

sèrie de propostes que presento com a noves formes d’expres-

sió. Aquestes manifestacions expressives tenen com a objectiu 

anar més enllà dels límits i de les disciplines convencionals. 

Els elements pictòrics més convencionals, els colors i les 

formes, s’uneixen a les noves tecnologies per a traspassar 

llindars i crear un nou llenguatge renovat.

Ismael Lozano Bosch, Cambrils. 

CFGS d’Arts aplicades al mur, EADT. 2006-2008. 



Trànsits 03. Fotografia digital de mesures variables, 2008

Trànsits 14-5. Fotografia digital de mesures variables, 2008
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Les meves intencions pictòriques a partir de l’últim curs a 

l’Escola d’Art han estat situar-me en la recerca de les quali-

tats pel que fa als microorganismes. Això va tenir un origen 

en la meva sèrie “Pell” que després s’ha anat desenvolupant 

en el meu projecte final a través de l’anàlisi de les algues i 

microorganismes existents a les aigües de Río Tinto. Els 

resultats finals són obres a mig camí entre l’abstracció i la 

figuració.

Consuelo Mariño, Galícia. 

CFGS d’Arts aplicades al mur, EADT. 2006-2008. 



Carne. Mixta sobre tela, 2007

Sèrie Algas. Esbossos 21x30 cm, 2009
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En un dels meus últims treballs realitzats en vídeo, he inten-

tat fer coincidir l’espai i el temps en quatre dimensions.

Empar Martínez Rosas, Valls.

CFGS d’Arts aplicades al mur, EADT. 2006-2008. 



Espai/Temps. Frames de vídeo, 2008
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Al principi pensava que l’art tenia a veure amb la bellesa, i 

vaig començar a estudiar pintura. Mentre l’estudiava, vaig 

descobrir la vessant conceptual de l’art i, per altra banda, vaig 

incorporar al meu llenguatge l’audiovisual. Quan vaig fer el 

projecte final, la pintura havia esdevingut només una part 

dels meus mitjans d’expressió. Ara penso que, independent-

ment del mitjà, l’art té més a veure amb el fet documental 

o la memòria. En qualsevol cas, m’agrada molt la definició 

“l’art és misteri”.

Robert Masip Medina, Tarragona. 

CFGS d’Arts aplicades al mur, EADT. 2003-2006. 



Títere. Frame de vídeo, 2006

Globo. Frame de vídeo, 2006

León. Frame de vídeo, 2006
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A partir de la lectura del llibre “Elogi de l’ombra” de Ju-

nichirô Tanizaki, inicio una nova etapa en el meu treball 

on m’interesso per les ombres i la poesia que les envolta. … 

“Però en veure les safates i els bols banyats per la llum feble 

i vacil·lant del canelobre, en els ref lexos d’aquells objectes 

lacats hi vaig descobrir una densitat i una riquesa com les 

d’un estany, un encant que no havia vist abans...” El meu 

treball evoluciona fins al punt de centrar-me en la superpo-

sició d’ombres, les seves transparències, etc. Intento que la 

meva obra inviti a meditar, sense ensenyar el resultat, sinó 

que invito a descobrir-lo. Intento aconseguir noves maneres 

de mirar les coses.

Anna M. Melero, Salou. 

CFGS d’Arts aplicades al mur, EADT. 2006-2008. 



Veladures d’ombra i llum. Pintura sobre sedes 140x90 cm, 2008
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Per a mi, la pintura o l’art en general, és com un espill or-

gànic que té la capacitat de connectar el més íntim amb el 

més extern, i alhora, un gran comunicador entre mons i vi-

des, aparentment distants. Així doncs l’art el veig com un 

generador de vida i esperança a través de l’expressió. Amb 

això treballo.

Pablo Méndez del Pozo, Tarragona. 

CFGS d’Arts aplicades al mur, EADT. 2003-2006. 



Oli sobre tela 100x81 cm, 2005

Oli sobre tela 81x65 cm, 2005

Oli sobre tela 81x65 cm, 2005
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Ĺ Escola va ser una gran sort per a mi. Vaig estar anys de-

sitjant anar-hi i quan per f i vaig entrar, dins es va obrir un 

món nou davant meu. Jo havia estat mal estudiant, de fet no 

m’interessava gaire bé res del que m’ensenyaven. Per això 

l’Escola d’Art em va marcar tant, perquè allí em parlaven de 

coses que jo podia sentir com a pròpies. Han passat els anys 

i ara, que torno a ser per aquí, és un plaer veure com el que 

jo vaig viure no deixa de passar-li a d’altra gent.

David Millà, Vila-seca. 

CFGS d’Arts aplicades al mur, EADT. 2000-2003. 



Pati d’objectes. Serigrafia, mesures planxa 39x21,5 cm, 2008
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Entenc la pintura com un mitjà d éxpressió en si mateix. A 

mi em permet expressar inquietuds i raonaments que em 

serien molt difícils d ésmentar si no fos per la pròpia expres-

sió pictòrica. Durant tota la meva trajectòria, i de molt petit, 

he intentat aprofundir en la pintura aprenent tècnicament 

en Acadèmies de Pintura i Escoles d´ Art, actualment estic 

cursant uns estudis on hi ha una gran presència de dibuix 

tècnic que em permeten ampliar els meus coneixements en 

el propi camp pictòric.

Xavier Mullort i Pelejero, Tarragona. 

CFGS d’Arts aplicades al mur, EADT. 2004-2006.



Sèrie Reformart. Fotografies de mesures variables, 2007
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Bàsicament sóc cercador. Busco una resposta, una certe-

sa, una mirada única, un univers inexplorat; vull saber on 

rau la veritat, la bellesa, la última paraula, el veritable geni, 

l’art amb majúscules,… Cada cercador té les seves eines, les 

que considera adients i necessàries, i les utilitza de la millor 

manera, o de l’única manera que pot. La pintura no deixa 

de ser una eina més: meravellosa, sorprenent, captivadora, 

fantàstica, universal …

Marc Navarro, Perafort. 

CFGS d’Arts aplicades al mur, EADT. 2001-2004.



Sense títol. Tècnica mixta sobre tela 73x92 cm, 2006

Sense títol. 
Tècnica mixta sobre tela
65x81 cm, 2006

Sense títol. Tècnica mixta sobre tela 146x114 cm, 2006

Sense títol. Tècnica mixta sobre tela 38x46 cm, 2006
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El meu treball és discontinu: no sóc constant. Quan em 

“desperto” afegeixo experiències personals, no només a tra-

vés de la pintura, sinó també amb la fotografia, el gravat, 

l’escultura...

Lídia Prats López, Tarragona. 

CFGS d’Arts aplicades al mur, EADT. 2003-2005.



Cendres. Fotografia 100x100 cm, 2005

...quin camí?. Fotografia 80x100 cm, 2005 Asfalt. Fotografia 100x100 cm, 2005

Barrera. Fotografia 100x100 cm, 2005
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Intento relacionar en el meu treball la realitat que m’envolta 

i la societat actual enfront de l’evolució històrica de l’art i 

dels grans mestres.

Lluís Sáenz de Pablo Mallorquí, Barcelona. 

CFGS d’Arts aplicades al mur, EADT. 2004-2006.



Estudi. Acrílic sobre tela, 5 peces 73x92 cm, 2006
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Construir de nou; recompondre o deconstruir. La necessitat 

orgànica de captar la llum. L’entorn està representat en un 

llenguatge quasi gràfic, recreat en els detalls d’una arquitec-

tura que es transforma . La recerca d’una composició plàstica 

que suggereix l’atzar i el refús d’una construcció premeditada. 

El medi és investigat, mitjançant l’abstracció d’elements que 

es tradueixen en un espai mental concret. La contemplació 

dels contrastos, la insistència de la taca, de la llum, conver-

teix el procés creatiu amb un acte d’absorció de la realitat 

per establir un llenguatge personal.

Mar Sancho, la Selva del Camp. 

CFGS d’Arts aplicades al mur, EADT. 2001-2003.



Frames de vídeo
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Som un cos pervertit per la paraula. Tenint en compte que 

a la majoria de cosmogonies que conec hi surt la creació a 

través de la paraula, he anat estirant d’aquest f il i m’ha por-

tat f ins a la imatge, i m’he fet una pregunta a través de la 

qual centro els meus interessos actuals i és el fet de treballar 

a partir de la destrucció, la pròpia construcció de la imatge.

Maria Dolors Torrens, L’Espluga de Francolí. 

CFGS d’Arts aplicades al mur, EADT.2006-2008.



Càlcul d’estructures. Acrílic sobre tela 130x194 cm, 2007

Percepció d’una obra d’art 
des de la discapacitat visual. 
Acció al Museu d’Art Modern de 
Tarragona, 2008
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Inter vencions
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IES Compte de Rius, 1997

IX Nit del Turisme de la Costa Daurada, 1998Setmana de la Joventut, 1998
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Escoltar un Quadre, Reus 2007

Mural CEIP Pallaresos, 2008




