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“Les Fusains”, 1977.

Cicle d’exposicions temàtiques

Amb el títol de 22, rue Tourlaque, Bonaventura
Ansón ens presenta, dins el seu particular camí en
el món de l’art , una mostra inèdita.
A la segona meitat dels anys setanta, l’artista es
desplaça a París per fer uns cursos de gravat a Cité
International des Arts. Predisposat a continuar amb
el que creu fermament que és el seu destí, opta
per quedar-se a la gran ciutat. Ansón s’entrega a la
seva tasca envoltat d’un marc ple de fantasia, en
un dels indrets més engrescadors del París artístic:
Les Fusains.
Aquí, respirant i vivint intensament els sediments
que havien deixat en altres moments artistes com
Lautrec, Bonnard, Max Ernst o Miró, ell també
s’endinsa en la recerca del seu jo i, en un ambient
molt propi, en un insuperable brou per al cultiu de
l’art, dona pas a les seves ansietats.
D’aquells anys, l’artista ens deixa, a més de la
seva obra, un llibre que, amb el mateix títol de
l’exposició, 22, rue Tourlaque. Paris 18 ème., ens
ajuda de manera senzilla, aclaridora i transparent
a entendre el perquè de molts dels seus neguits,
de les seves il·lusions i de tot el que l’empeny
envers els seus somnis: la recerca de la llibertat i la
constatació del goig de viure.

La fenêtre sur les atéliers (1978) Llapis/paper. 31,5 x 23 cm.

“Les Fusains”. Segona meitat del s.XIX.

23,5 x 18 cm. cada planxa.

Els dibuixos insinuats de fons a l’escrit
22, rue Tourlaque són apunts
de l’epoca fets per l’artista.

22, rue Tourlaque

Vist així, ben senzillament, es diria que 22, rue Tourlaque no és més

sigut efímera, sembla...

que una adreça, un número sobre una porta. I sí, el 22 no és més que
un número sobre una porta. Una porta en un carrer del 18è. districte de

Quan un arriba davant l’esmentada porta que sosté el grafisme 22,

París: Montmartre. El carrer de Tourlaque és petit, curt, i s’enfila trapella

si alça els ulls, observa, per sobre el llindar, un rètol amb la llegenda

des de la rue de Joseph de Maistre, on neix, fins a anar a morir ben a

“Les Fusains”. La façana no en dona cap indici, del que pugui amagar

prop: a la més enlairada rue de Lamark. Sembla, doncs, que aquesta

l’entrada, com tampoc del significat de l’epígraf: en francès, els fusain

breu via sigui insignificant, que tingui poc a dir, que la seva vida hagi

són carbonets per dibuixar.

(1976) Aiguafort i resines.
Planxa de 17,5 x 13 cm.

(1976) Aiguafort, resines i manera negra.
Planxa de 49,5 x 39,5 cm.

Fa anys, molts, qui sap si ja massa, jo era davant aquesta porta per pri-

Monument per a nosaltres mateixos (1976).
Aiguafort, resines i sucre. Planxa de 49,5 x 39,5 cm.

-Iremos después de comer, al menos lo veréis...

mera vegada i també em preguntava, ben amatent, què hi devia haver
al darrere...

El nostre amic René, amb qui feia dies lluitàvem vanament per trobar
un estudi, finalment ens portaria, sense cap convicció d’èxit, a la porta

-Sólo nos queda un sitio por visitar, pero no quiero ni probarlo. Para entrar

de Les Fusains.

hay que pedir permiso: es para los “eleguidos”...
-Bueno, quién sabe si nosotros somos también “eleguidos”.

Atesos per la senyora de la portella, vam entrar després que l’amic fes

Estudis per esclaus (1976).
Llapis/paper. 42 x 29,5 cm.

Esclaus (1976). Aiguafort i resines.
Planxa de 49,5 x 39,5 cm.

les mil i una per aconseguir-ho, se les sabia totes, no en va era nat en el

tan preciós, es feia el burleta: ¿Te imaginas si tuvieras un estudio aquí?

mateix Montmartre.

Aquell dia, aquell mateix dia, vàrem sortir d’allà amb tots els documents
per anar a casa l’advocat: l’estudi estava llogat.

Traspassada aquella porta amb el 22 a sobre, els ulls es varen obrir com
taronges...

Oh, Dios, qué culo tienes! C’est pas possible! Es increible, increible! El dia
següent, amb el contracte a la butxaca i una clau a la mà, la Titó i jo

-C’est joli quand même... En René, satisfet de fer-nos veure aquell indret

érem a l’entrada de Les Fussains, sota el 22 del carrer Tourlaque. Era

Vers la pols. Col·lecció (1975).
Tinta i aquarel·la. 35 x 50 cm.

mitja tarda del primer d’octubre de 1976, i vam obrir la porta...

vellons encerclats per jardins cuidats amb estima, treballats amb cura.
Pintors, escultors, poetes i escriptors, músics, pensadors... tenien dins

De què hi hauria a l’altre costat, en teníem ja constància del dia abans.

aquell petit gran paradís els seus nius, els seus estatges. Les Fusains es

Físicament, diguem que de forma material, el traspàs d’aquell espai

va fundar a la segona meitat del 1800 i el seu destí va ser aquest: donar

exterior-interior no era altra cosa que constatar l’entrada a un món inex-

alberg a personatges del món de l’art, del món de la creativitat, de la

plicable dins una ciutat populosa com París. Darrere uns murs i una

cultura. De les arts plàstiques, tinc notícies de l’estada de Bonnard, de

façana no pas gaire alta, s’obria davant nostre un àmbit amb petits pa-

Derain el 1913, d’Arp del 1922 al 1926, de Miró el 1927, de Masson, de

Paisatge trencat (1977).
Llapis/paper. 49 x 29,5 cm.

La lune sur une petite île (1977).
Llapis/paper. 32,5 x 24 cm.

Bouquet aux papillons (1977).
Tinta/paper. 32 x 21,5 cm.

Les probetes com a gerro (1977).
Tinta/paper. 32 x 21,5 cm.

C’est tout ce qui reste (1977).
Llapis/paper. 32,5 x 24 cm.

Sol ixent a Tossa. Hivern 1976-1977 (1977).
Llapis/paper. 32,5 x 24 cm.

Bouquet-probeta (1977).
Llapis/paper. 31 x 22 cm.

Bouquet i finnestra vermella (1977).
Llapis/paper. 31 x 22 cm.

Magritte, de Max Ernst... Semblava que, pel que desitjàvem, havíem en-

Fora de l’espai físic, i annex a la benaurança de l’indret, un cert llast de

certat amb la porta d’entrada. Teníem, amb aquesta, esbatanat el camí

responsabilitat m’envaïa ja des dels primers dies. La història allà escrita

per viure, per sentir-nos còmodes, per gaudir d’un entorn que, sens

per grans mestres obligava i el que m’envoltava em pesava com una llo-

dubte, ens propiciaria el confort necessari per a la tasca que volíem des-

sa. Era conscient del camí que havia encetat i aquest compromís feia que

envolupar: l’espai era garantia de tranquil·litat i benestar. No hi havia,

em veiés empès a tot un seguit d’obligacions envers mi mateix: havia

amb tot, cap més porta a obrir? Era l’única?

d’obrir aquella altra porta i havia de fer-ho amb decisió. No sabia amb
certesa què em trobaria al darrere, però ho intuïa. Muntanyes d’il·lusió

Cheminées (1978).
Llapis/paper. 31 x 21,5 cm.

Cheminées (1977).
Llapis/paper. 20 x 11 cm.

Cheminées (1977).
Llapis/paper. 20 x 11 cm.

Cheminées (1977).
Llapis/paper. 31 x 21,5 cm.

m’ajudaven, serralades de deure m’exigien. L’estudi costava una ronyo-

tot el temporal que podia arribar de proa. La vida a París, i especial-

nada, la vida, una altra, però... algú m’havia obligat? Havia complert 31

ment dins Les Fusains, era un regal dels déus i d’aquest regal havíem

anys i, a la fi, vaig decidir que a aquesta edat cap porta s’havia de resistir.

de gaudir-ne.
Ens meravellàvem davant les obres cabdals dels grans mestres. Museus

Es varen anar envestint obstacles, dificultats i entrebancs. Les ganes

i sales d’exposicions, galeries i tota classe d’actes als quals podíem as-

d’aprendre eren superiors a tot i el goig de respirar aquells ambients per

sistir, ajudaven a enriquir els nostres coneixements. Mai, ni la Titó ni jo,

als quals, fermament, creus que has nascut, sobrepassaven en escreix

vam pensar a arribar a assolir tal o tal altre nivell en la nostra tasca, no

La femme au pigeon (1977).
Oli/tela. 92 x 73 cm.

Marionette (1977).
Oli/tela. 92 x 73 cm.

feia falta. Érem sincers amb nosaltres mateixos i, sense ser gaire espa-

he venut façana: és més valuós el que es troba darrere la porta, el que

vilat, t’adones que després de veure tantes meravelles, es necessita ser

portem a dintre.

cretí per creure que tu també ets capaç d’aconseguir-les. No he sigut
un escalador, mai, he sigut senzillament un privilegiat que ha viscut

Aquells anys de París, dels quals ara es presenta a la Fundació Valvi de

d’acord amb el que se li ha donat. M’he educat en el món de l’art des

Girona una mostra d’alguns dels treballs allà realitzats, van servir per

de sempre. He cultivat el dibuix, el gravat, la pintura, l’escultura..., en tot

a molt. Va ser una profitosa inversió que ens va proporcionar vivències

moment he intentat ser honest i ètic amb mi mateix i puc dir que mai

d’alta escola, més encara, de magnífica universitat. Al cap dels anys,

Gran naufragi (1977).
Oli/fusta. 105 x 116 cm.

Visió de cara a un nou dia. Nº 4 (1977).
Foto-collage, tinta. 110 x 80 cm.

quan extreus tan sols un bri del que ha quedat guardat en alguns dels

ció quan sents que t’acompanya: és l’art de viure i puc dir que sí, que en

racons de la memòria, t’adones que existeix un altre art, però això no-

aquest sí ens hi vàrem doctorar...

més arriba al cap dels anys. Aquest, tot i que no n’érem prou conscients,
també el vam conrear, qui sap si el que més. És l’art espontani, és aquell

El trobareu en cada una de les peces de la mostra, fins i tot les més petites,

que va creixent a mesura que un també creix, al teu costat, amb tu, dins

les que semblen més insignificants, les més humils com poden ser aque-

teu. És aquell que, sense saber-ne el perquè, notes que et manca a cada

lles que recorden un platet de patates, o l’escalfor del fum d’una xemeneia,

moment quan no el tens. És aquell que et dona goig, benestar, satisfac-

o la subtilesa d’una mera flor dignificada en el gerret de sobre la taula...

Vers la pols (1978).
Oli, matèria, tela. 98 x 130 cm.

22, rue de Tourlaque, una adreça, diguem que una senzilla adreça guardada en un petit racó de la memòria...
Bonaventura Ansón, gener de 2018

Ferida (1975).
Tinta/paper. 50 x 70 cm.

Ombra blanca de núvol negre (1976).
Tinta/paper. 57 x 75 cm.

Sol negre i esquelet (1976).
Tinta/paper. 53 x 76 cm.

Fustes vers la pols (1979).
Mixta/paper. 52 x 70 cm.

Fustes vers la pols (1979).
Mixta/paper. 52 x 70 cm.

Entrat ja l’any 1977, després d’haver treballat en el tema dels Esclaus,
Ansón profunditza en una de les parts que creu més negativa de la
condició humana: la material. Així arriba a pensar en un monument a
la desraó: “L’home, aquest animal”.

Estudi per l’escultura
L’home, aquest animal (1977).
Collage, llapis, tinta. 70 x 50 cm.

Estudi per l’escultura
L’home, aquest animal (1977).
Llapis, tinta, aquarel·la. 70 x 50 cm.

“... Feixos de xemeneies s’aixecaven donant-se l’esquena, recolzant-se
unes en altres per arribar a tenir encara més alçada: s’ajudaven per
poder passar per sobre les carenes a fi de millorar el seu tiratge...”
(Del llibre 22, rue Tourlaque)

Les cheminées (1977).
Llapis/paper. 33 x 25 cm.

Les cheminées (1977).
Llapis/paper. 33 x 25 cm.

“... Rengleres de teulades s’entrecreuaven encastades en aquestes
cobertes, les finestres de les mansardes mostraven les seves cares
tal i com sempre me’ls havia mirat: dretes, verticals, amb ganes de
xafardeig cap a l’exterior...”
(Del llibre 22, rue Tourlaque)

Finestres (1977).
Mixta/paper. 48 x 35 cm.

Paisatge amb persiana (1977).
Mixta/cartró. 24 x 32 cm.

Quan en el vell buc hi fa niu l’aranya, és que en queda poca cosa.
La seva carcassa s’ha anat desmembrant i el costellam dels medissos
deixa ja entreveure el color blanquinós dels ossos: fins i tot la seva
ombra blanqueja...

Queda poca cosa (1978).
Oli/fusta. 65 x 81 cm.

Ombra d’os (1975).
Oli, tela sobre fusta. 100 x 81 cm.

Naufragi (1977). Tinta/paper. 100 x 70 cm.

Bonaventura Anson en els jardins de “Les Fusains” el 2016.
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