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Obra de la reusenca Glòria Cot

La pintura de Glòria Cot
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Glòria Cot, Sôkon.
La Galeria.

Consell de Cent, 279.
Barcelona.

Fins al 26 de febrer.

F
ins ara no havíem
tingut l’ocasió d’es-
mentar la tasca de La
Galeria, aquest nou
espai expositiu de

Barcelona que, amb humilitat
i perseverança, s’ha proposat
una tasca tan difícil i arrisca-
da com és la d’introduir i do-
nar a conèixer al nostre país
l’obra d’artistes del nord
d’Europa desconeguts entre
nosaltres. Des de la seva inau-
guració hem pogut veure els
treballs amb tècnica mixta de
Silja Puranen, les pintures de
Marjo Heino-Fihlman i les in-
teressants i suggeridores es-
cultures de fusta de Jaakko
Pernu.

En aquesta ocasió, però, l’o-
bra exposada és la intangible i
peculiar pintura que la reu-
senca Glòria Cot ha bastit i
conformat darrerament. Es
tracta d’una pintura misterio-

sa, boirosa, transcendent, còs-
mica, primordial, una pintura
feta d’embulls, cabdells, em-
brollaments de línies, fums i
vaporositats sobre fons ina-
bastables, obscurs i profunds,
que ens remet als inicis de la
forma, als fonaments del llen-
guatge, a la possibilitat d’arri-
bar a configurar alguna imat-
ge (que mai s’arriba a definir).

LES OBRES MÉS RECENTS
A les pintures fosques, tene-
broses, performatives i primi-
gènies del 2002, com ara Ctònic
i Hylé, i del 2003, com ara S, Ak
Ur Os i Sol negre, s’hi afegeixen
ara una colla de peces inèdites
més recents, fetes durant l’any
2004. Unes són més aviat de
petit format, com les quatre
que porten per títol Camp lèxic,
que es caracteritzen per les
exigües pinzellades-rascades,
els colors negres i grisos i
aquest suggeriment de gestos
i textualitats. Altres són de
format molt més gran, com
ara Hegetor i Eris, rectangulars
i de dos metres d’alçada, on
també apareixen aquestes
pinzellades-rascades que con-
formen i texturen la superfí-
cie del quadre. Del mateix
format són Medon i Sôkon –que

dóna títol a l’exposició– en
què l’aparició de transparèn-

cies i vaporositats dau-
rades ens retorna a les
remors alquímiques de
pintures platejades an-
teriors. I encara n’hi
podem trobar unes al-
tres de format quadrat,
de 100 x 100 cm, com
La rossor de la tenebra, en
què les sinuositats i les
ondulacions àuries
omplen la superfície
lacada d’una manera
que ens fa pensar en la
dialèctica inestable en-
tre l’ordre i el caos.

La pintura de Glòria
Cot, com explica la
mateixa autora, ens
recorda que “tot acte
fundacional, tot acte
creatiu, es gesta a mig
camí del conegut i
l’inconegut, amb el
que suposa de fragili-
tat del límit, de foscor i
boirina”. Precisament,
la recerca de l’incone-
gut, la inconcreció, la
fragilitat, la foscor i el
misteri són algunes de
les claus de l’interès i
de l’atractiu del seu
llenguatge artístic; un
llenguatge que ja està
donant els seus fruits
més saborosos.
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Una de les obres de Joan Hernández Pijuan que s’exposen actualment

Els espais de silenci
d’Hernández Pijuan
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Joan Hernández Pijuan.
Galeria Joan Prats.

Rambla de Catalunya, 54.
Barcelona.

Fins al 28 de febrer.

A
ra fa dos anys que el
Macba va dedicar
una exposició re-
trospectiva que,
amb el títol Tornar a

un lloc conegut, revisava les
darreres tres dècades del tre-
ball pictòric de Joan Hernán-
dez Pijuan (Barcelona, 1931).
La mostra que presenta actu-
alment enllaça cronològica-
ment amb aquella exposició i
ens situa en el seu treball
més recent encara seduït per
aquest lloc tan conegut per
l’artista, el paisatge de Fol-
quer, a la Segarra,
del qual extreu les
sensacions més ínti-
mes que després
trasllada a la tela. La
memòria i el record
d’una terra, erma i
despullada, es mate-
rialitza en uns espais
monocroms, delimi-
tats i emmarcats,
que tradueixen plàs-
ticament els marges i
els límits que l’home
estableix per separar
i assenyalar localit-
zacions físiques en
espais moltes vega-
des inabastables. De
la mateixa manera,
doncs, l’artista habi-
ta i humanitza la

majoria dels seus quadres
amb traços que assenyalen
un determinat fragment en
una apropiació que defineix
l’espai visual.

Els espais buits d’Hernán-
dez Pijuan són uns escenaris
dominats, viscuts, sentits,
concrets, però del tot interi-
oritzats. Presències desocu-
pades, silencioses i asserena-
des, d’una radicalitat expres-
siva, d’un reduccionisme

pictòric i d’una nuesa ex-
pressiva que esdevenen àm-
bits d’introspecció a la re-
cerca de l’harmonia amb l’u-
nivers. Un espai vacu com a
element viu de la composi-
ció, espais deshabitats que
evoquen la terra seca i ro-
genca, els conreus daurats, el
batec enlluernador de la
llum o la negror de la nit.

El seu interès per la matè-
ria i la densitat està directa-

ment relacionat amb la tac-
tilitat de la terra. Les grans
superfícies estan solcades
per ritmes i moviments sen-
suals resultat de pentinar i
arrossegar amb l’espàtula, al
llarg de la superfície, pastes
monocromes que recorden
els camps llaurats. Uns grui-
xos que agafen cos gràcies a
la superposició de capes que
deixen entreveure les suc-
cessives presències cromàti-

ques i que resulten
més evidents quan
grata, extreu pasta i
arriba al cor de la te-
la. Dibuixa damunt
la matèria amb inci-
sions, esgrafiant sécs
i deixant l’empremta
de l’estri punxegut
que penetra la pin-
tura i l’extreu fins a
fer emergir els esca-
rits traços que mesu-
ren i delimiten un
espai.

Territoris d’absèn-
cies i austeritat,
exercicis de brevetat
i sincretisme en què
la memòria d’un
paisatge local esdevé
paisatge universal.

➤ ➤ ➤

Les facetes
escrites de
Salvador Dalí
són múltiples

No fa escarafalls per a res.
Qualsevol possibilitat de re-
cerca li escau i escriu en re-
vistetes locals, en fulls volants
insignificants, col·labora en
tot el que se li ofereix, perquè
el que importa és recercar,
investigar, verificar si el que se
sent o el que pensa té o ha as-
solit el mot o la forma esca-
ient. Dalí es dedicarà des d’a-
leshores a procurar atorgar a
l’irrepresentable una forma,
una presència. En la seva obra
això serà el surrealisme.

Les facetes escrites de Dalí
són múltiples. Començant per
les cartes que escriu als seus
amics, plenes de reflexions i de
dibuixos, com un complement
i no una il·lustració agradable o
amable. Els textos sobre foto-
grafia i cinema que va escriure
per a L’Amic de les Arts, de Sitges,
figuren entre els textos més
encertats sobre les possibilitats
de la imatge mecànica. Però
aquesta activitat l’anà desenvo-
lupant durant els anys segü-
ents, quant començà a ado-
nar-se que ell era no només un
surrealista sinó l’essència del
surrealisme. Les col·laboracions
a La Publicitat, a Le Surréalisme au
service de la Revolution, al Mino-
taure, figuren entre els textos
més bàsics a una teoria del
surrealisme en procés creixent
de desenvolupament.

Es diu de Dalí i els escrits,
però també, i ara es recullen en
llibre, hi ha els discursos, les
entrevistes de Dalí. Escoltades
sense més ni més semblen po-
ca-soltades; però si s’hi para es-
ment, si s’escolten amb interès,
hom s’adona que a la paraula

de Dalí hi ha una recerca fona-
mental sobre tot el que consti-
tueix la imatge del món en què
vivim. Els llibres, les informaci-
ons de tot tipus però com més
subtils, més escollides, de més
qualitat, millor, són les deus de
les que beu constantment Dalí.
Tampoc es desentén del que
passa al món directe del con-
sum i de les multinacionals. És
no per aquest garbuix sinó per
aquesta importància de la
massa informativa que interes-
sa i sobre la que actua Dalí, que
tot el que Dalí diu, escriu, pinta
i dibuixa –i si s’escau, filma–,
que l’aportació d’aquesta for-
midable personalitat és inte-
ressant. No només a Catalunya
sinó al món sencer.

Una bona part de la immen-
sa documentació escrita que ha
generat Dalí d’ell mateix, ara és
a l’abast. Ho sabíem, però tota
ocasió és bona per comprendre
i acceptar les coses i situacions
en el seu degut nivell i impor-
tància.

Dalí, una vida de llibre.
Biblioteca de Catalunya.

Hospital, 56. Barcelona.
Fins al 6 de març.


