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Allò que sota el nom d' "Escultures a l'aire lliure" van 
presentar Xavier Olive i Carles Pazos al Jardí D'EINA el 
JUny passat. sembla estar emparentat. com a idea. amb 
aquella famosa dita d'Oscar Wilde: "La "Jaturalesa imita 
l'art". Aixó que Wilde va dir amb l'intenc1o d' "agitar" els 
seus lectors (com s'agiten cens productes farmaceuucs 
perque resultin acttusl. Xavier Olive i Carles Pazos ho han 
pensat d'una manera menys provocativa. menys parado
xal. més cienrl/íca. Han pensat que si correntment 
s'accepta que les escultures im1tm el cos huma. podria ser 
interesant veure que passa quan el cos humà imita les 
escultures. Han volgut investigar sobre la reacCIÓ que es 
produeix quan de la tradicional relació: 

V1da- imttacio de la vida (Anl 
passavem a 

im1tació dé la vida - unitació de la im1tac1ó de la v1da 

En aquest joc stmetr1c. reflex de reflex. tornem a un 
punt de partida que es al mateix temps punt d'arribada. 
Aquestes escultures son el model d'unes possibles escultu
res. situant-se ai.Ju abans de ran. o son (somni de Pigmalió) 
escultures a punt de cobrar vida? Argila transformant-se en 
epiderm1s o pell per ser transfom1ada en argila? 

L'oposició material marbre/carn o argtla/carn queda 
esfumada sota una apanènc1a on els elements oposats es 
confonen en una substància canviam en relació a la 
distància des d'on s'observa i al temps. Ja que aquestes 
escultures respiren (encara que gairebe Imperceptible
ment). vtuen (es modifiquen) en el temps Temps forço
sament hrrutat. enllà del qual abandonen ¡a la seva cond1ció 
d'escultures. 

En ulttm terme amb aquesta expenenc1a '<. Ohve i C. 
Pazos van intentar, com tantes obres de les noves corrents 
~ l'art (pensem concretament amb el land"an 1 el body-anl. 
fer imprecisos els hmits entre art i vida. Era un mtent, 
volgudament efimer, d'esborrar aquests lirruts o, més 
exactement. de desplaçar-los. per posar en cnst la seva 
1mmutabihtat Per realitzar aquesta 1dea van comptar amb 
la col:laboractó de Rosli Ayuso, Santi Alcolea, Toni Cots. 
Muntat Ayuso. Toni Gelabert 1 Ramón Olives que van ser 
unes escultures excelents. Per aconsegutr la total Immobili
tat van treballar llargament sota l'assesorament de Cesc 
Gelabert Sense aquest dorruru corporal refecte no s'hauna 
obtingut Era aquesta perfecte inmobilitat dels necutants 
el que donava un caracter tan tens a la peça Cal destacar 
tambe el maquillatge, fonamental per obtentr l'ambigl.ietat 
perceptiva de la matèria de les escultures. La situació de les 
escultures al jardt, sota la llum ténue del capvespre. 
tarrusada encara pel fullatge dels arbres. i la grabació 
sonora amb cants d'ocells. van contnbuir a l'obtencio del 
clima adeqüat a l'experiència. 

A Rafols Casamada 

NotiCieS 

Expos1c1ons 

Durant el mes de Desembre. 

Mana Girona· Galer1a Adnà 
Gabriela Vargas: Galena Mausse. 
Cartells de Charhe Vllh1te en al vestíbul de r escola 

8-31 de gener 1976. Carles Pazos a la Sala Vinçon. 

Dintre del Fesuval Internacional de Titelles de Bercelona presentà el seu 
espectacle Den• Freixes. 

Projecc•ó de "El Tango en Broadway' • 1934. F1lm de L. Garmer. 

PresentaCIÓ del muntatge 'Hecho a mano' de Juan Carles Pérez 
Sénchez. Selecció de diapos¡uves. 

I~ 


