
llegit força teoria. L’interessen artistes 
molt diversos, com Cremonini i Bacon 
d’una banda, i Hartung i Tàpies i tam
bé Sutherland d’altra banda, però prac
tica una mena de realisme amb gran 
càrrega sentimental, en el qual els llocs 
1 els objectes apareixen d’una manera 
gairebé kafkiana com a coses que par
len de coses, però sense que les acabem 
d’entendre. El seu món és un món d’ob
sessions.

FEMENIAS
Un Miquel A. Femenias dóna a l’expres
sionisme ja no un caràcter de manifes
tació del món psicològic sinó d’un in
tent de mobilització crítica col·lectiva.

JOAN PALOU, PERE BUADES
A l’altre costat de la frontera de la co
municació pública, immergits en la rea
litat, treballen els qui, com Pere Bua- 
des, han pres els signes d’ús comú po
sats en marxa pels mass media com a 
punt de partida, influïts sens dubte pel 
precedent del Pop.
En aquest domini cal situar un dels 
pocs que han arribat a un nivell real
ment apreciable, amb una obra sòlida : 
Joan Palou, nat a Ciutat el 1953, fill de 
militar, que passà per la influència 
de Vasarely i per les experiències ges- 
tàtiques pures i del qual ara hem cone
gut composicions d’una gran exactitud 
en el plantejament i en la realització, 
on temes procedents del món mecànic 
i del món informatiu s’articulen i cons
trueixen una mena de monstres tecno- 
formes, carregats alhora d’ironia i de 
plaer visual.

TOMEU CABOT
Pel seu arrelament al món real de la 
comunicació cal situar ací Tomeu Ca
bot, nat a Ciutat el 1949, que s’interessa 
també pel doble món de la mecànica i 
dels signes de comunicació i que ha sa
but jugar amb l'ambigüitat tan rica del

Enric Irueste.

kitsch sentimental, el kitsch religiós i 
el kitsch polític.

ENRIC IRUESTE
La recerca de punta és portada a terme 
per diversos artistes joves l’obra dels 
quals tot just és al començ. Cal recor
dar que Caterina Bonnín ha fet expe
riències d’art pobre, i que el 1974, a la 
llibreria Tous, una acció sarcàstica, 
«Criada 74», reuní una colla de joves 
recercadors, amb la Bonnín, Cabot, Ca
nyelles, Castanyer, Femenias, Muerza, 
Muntaner, Roig, Torres i Trias.
Però les experiències més noves, amb 
costats conceptuals i amb aspectes d’art 
sociològic, es troben sens dubte en l’o
bra del refinadíssim Enric Irueste.

Nat a Jaca el 1952 però establert a Ma
llorca d'ençà dels dos anys i completa
ment català de cultura, Irueste defineix 
l’art com la culminació d’un doble pro
cés de construcció i de comunicació. 
Creu que cal parlar de coses noves amb 
llenguatge nou. Treballa cercant les 
idees particularment en el món foto
gràfic, a les imatges del món converti
des en missatges circulants. Sovint, la 
fotografia passa a ésser element essen
cial de l’obra.
Quan construeix obres seriades on cap
ses corpòries són portadores d’imatges 
fotogràfiques objectivitza, amb un gust 
perfecte, el seu programa de construc
ció i de comunicació.

ALEXANDRE CIRICI

CADAQUÉS
A la galena Cadaqués, Bruno 
Munari exposa «Escriptures il·le
gibles de poblies desconeguts». 
Segons la presentació, «són di
buixos en blanc i negre o en 
color, collages i muntatges, so
bre papers de diversos colors 
o bé altres materials». Recorden 
escriptures conegudes, algunes 
àrabs, d’altres orientals o nòrdi
ques, a vegades molt semblants 
a escriptures existents, d’altres 
vegades absolutament imaginà
ries. A cada obra el resultat ad
quireix importància simplement 
pel seu valor pictòric.

LLEIDA
Muntatge de poesia pel grup 
«La Gralla i la Dalla» a la sala 
Gosé del Col·legi d’Arquitectes. 

BARCELONA
• La sala Vinçon presenta «Pa
norama artístic a Barcelona»,

amb material sobre les diverses 
galeries que ara presenten algu
na exposició, incloses una sala 
de subhastes i una fundació. 
Quin material? En primer lloc, 
una footgrafia d’alguna de les 
peces exposades, tenint cura de 
fer aparèixer el tipus d’emmar- 
cament que es dóna a l’obra. 
Aquest detall proporciona infor
mació sobre el plantejament de 
la mostra, i el tipus de marc, 
o l’absència, pot indicar uns ni
vells de luxe, de «modernitat», 
d’interès per subratllar el valor 
de canvi de la peça...
En segon lloc, trobem els co
mentaris que han aparegut a la 
premsa sobre l’exposició en 
qüestió: en definitiva, l’aparell 
crític-publicitari.
En tercer lloc, hi ha els anuncis 
de la sala o de la mostra a la 
premsa.
Finalment, els catàlegs. La visió 
dels catàlegs agrupats ens per

met de veure les tipologies di
ferents que presenten. Quant a 
l’aspecte formal, ofereixen fona
mentalment quatre variants: el 
catàleg-llibre, el catàleg-cartell, 
el catàleg-postal i el catàleg- 
fullet.
Pel que fa al contingut, pot pre
sentar diverses combinatòries a 
base d’elements diferents: bio
grafia personal i artística de 
l’expositor, fotografies de les 
obres, premis obtinguts, museus 
on hi ha obra de l’artista, una 
relació més o menys completa 
de les obres presentades i un 
text de presentació escrit per 
un especialista nacional, un es
pecialista estranger, un empleat, 
director o assessor de la gale
ria, un literat o l’artista mateix.
Aquest text pot ser de diversos 
tipus : unes impressions total
ment subjectives i personals, 
sobre l’autor o sobre l’obra, uns 
fragments de l’anecdotari par-
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Bruno Munari, Escriptura illegible 
d’un poble desconegut.

ticular del crític o teòric en 
qüestió, textos poètics o filosò
fics que es basen Uunyanament 
en algun aspecte de l’obra, o bé, 
generalment, un recull de lloan
ces més o menys literàriament 
escrites.
Una observació minuciosa dels 
catàlegs ens sembla interessant 
perquè resumeixen molt bé certs 
aspectes del panorama artístic 
aquí i ara.
Quina és la funció del catàleg? 
Té una funció informativa i in
troductòria. Com la compleix? 
Dos aspectes molt importants 
que sempre manquen als catà
legs esdevenen, per això mateix, 
molt significatius. D’una banda, 
com ja hem indicat, el que hi 
domina és la lloança, per tant 
no hi trobarem un treball veri
tablement crític i, és clar, sem
pre en seran excloses les críti
ques negatives; d’altra banda, 
la informació sobre els preus, la 
cotització de les obres i els ar
tistes es veu exclosa gairebé sis
temàticament. La interpretació 
d’aquests fets és ben evident: 
el catàleg, com els anuncis a 
la premsa, com els comentaris 
als diaris, té, de fet, una fun
ció propagandística fonamental: 
obres a museus o els premis 
obtinguts hi són esmentats com 
a segell de garantia. D’altra ban

da, l'omissió de l’aspecte mer
cantil de la galeria a favor de 
l’aspecte cultural ens reforça el 
concepte i la funció de l’art a 
les nostres societats: el seu va
lor de canvi ha substituït el seu 
valor d’ús, però aquest fet hom 
el vol emmascarar.
La mostra de la sala Vinçon 
—que, per cert, correspon molt 
bé a un intent similar realitzat 
des d’aquestes mateixes pàgines 
ara fa dos anys—, evidencia 
—encara que ho faci asèptica- 
ment— l’estructura essencial 
dels nostres medis artístics, i 
ens permet de constatar l’escas
sa variació que en aquests dos 
anys ha experimentat aquest 
sector.
© A l’escola Eina ha estat clos 
el curs amb dues exposicions, 
l’una dedicada a presentar els 
treballs dels alumnes realitzats 
a diversos tallers (fotografia, 
composició, etc.), i l’altra a 
crear un ambient escultòric pro
duït a través de la disposició, 
en un petit espai del jardí de 
l’escola, de cinc persones que 
prenien un to marcadament 
emparentat amb la història de 
l’escultura. Així, les cinc figures 
(tres homes i dues dones) ha
vien estat degudament transfor
mades mitjançant el maquillatge 
que els cobria tot el cos donant- 
los una qualitat semblant a les 
terracotes i als marbres. Les ac
tituds adoptades semblen vincu
lar-se a les de l’escultura clàs
sica, a l’igual que el fet d’obte
nir un domini complet del cos 
els donava l’immobilisme carac
terístic de les figures esculpides. 
L’ambientació es completava pel 
so del cant d’uns ocells que prè
viament havia estat enregistrat 
en cinta i que en ésser col·locat 
en un ambient natural accen
tuava el joc de l’equívoc. Tro
bem que aquesta creació am
biental pren com a suport el 
cos humà per a realitzar una 
acció que no és progressiva en 
el temps i en l’espai, sinó que 
sempre roman igual i es fona
menta en una reflexió narcisista 
dins l’art. Seria una manifesta
ció introvertida en contraposició 
a les portades a terme pel grup 
«Fluxus», i més aviat es mouria 
en el mateix nivell en què Piero 
Manzoni firmava escultures vi
vents.

ALÍCIA SUAREZ/ 
MERCÈ VIDAL

Emili Grau Sala. Una pintura recent en la qual, un cop més, 
es confirma el sentit de l’obra de tota una vida.

GRAU SALA, 1911-1975
Emili Grau Sala ha mort a Barcelona on, després de molts 
anys de residència a París, ara multiplicava i prolongava 
les estades. Hi havia nascut el 1911. Des de l’època en què 
la seva aportació —veladures transparents damunt el gra 
de la tela, sota les siluetes dibuixades amb color— sembla
va, dins el conjunt d’una de les grans col·lectives d'abans 
de la guerra, una trapelleria somrient, mig ingènua i mig 
irònica, Grau Sala havia estat, per damunt de tot, i no sola
ment en la feina que feia per als editors de llibres de luxe 
sinó també en la seva pintura de cavallet, un suau il·lustra
dor de recances. Records literaris, Le grand Meaulnes, Ma
rinero en tierra, Francis James? Els seus conciutadans bar
celonins havien hagut de començar a enyorar-lo abans que 
ell se n’anés definitivament: ja fa tres o quatre anys que 
desaparegueren, amb el restaurant «Glacier», les seves com
posicions que hi donaven tan justament el to d’un temps i 
d’una societat a cavall entre dues èpoques; i abans havien 
desaparegut les del «Moka». Potser fóra just de buscar la seva 
«clau», manifestada en una forma més cursiva que mai, en 
els dibuixos que, molt jove, posava al llibre Els infants de 
cara al poble d’E. Serra i Roure, del qual Josep M. Cadena 
reproduïa la coberta i una plana al seu article «Il·lustració, 
Il·lustradors», aparegut al número de «Serra d’Or» d’octubre 
de 1974.
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