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PEP CAM P S
F ron t er es, con t r a b a n d i s te s ,
via t g es i a t er r a tge s

Fronteres, contrabandistes, viatges i aterratges

Àlex Roa Casellas C om i s s a r i

Viatjar és visitar altres llocs, transitar. Si ens mirem l’obra de Pep
Camps, aquest trànsit pren gairebé la forma d’un somni. El camí
pot presentar una estructura predeterminada i calculada o bé esdevenir una sèrie de circumstàncies accidentals o imprevistes.
Podríem dir que el viatge inclou
sempre aquests dos aspectes:
allò que s’ha calculat i el que fuig
de la previsió del viatger. No resulta difícil reconèixer una simetria entre aquests aspectes del
viatge i el recorregut de l’artista
en el seu llenguatge plàstic.
En el cas de Pep Camps, aquesta relació es troba molt lluny de
ser només metafòrica. Empès
segurament per les tendències i
necessitats expressives del moment, la seva experimentació
artística va iniciar-se amb l’art
d’acció, a través de la performance i la instal·lació. És a arrel
d’un viatge a Berlín el 1984, que
troba en la pintura el llenguatge que esdevindrà el seu medi
principal. La seva relació amb el
viatge, doncs, és íntima: d’una
forma particularment contundent, el viatge intervé a través
de l’experiència i transforma
la mirada i les pròpies formes
de treball de l’artista. Podríem
dir que la seva permeabilitat a
l’experiència es converteix en
una de les causes principals
del seu estil. Tota vivència és
una força que confronta Camps
amb les seves inquietuds i penNYC-London. 105x76 cm acrilic i oli sobre cartaró plastificat. Salt, 1984  
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saments. L’acceptació d’aquest
desafiament i el diàleg amb
allò viscut tenen com a resultat
l’experimentació, que dóna com
a fruit una obra mai no definitiva.
Com que viatjar és transitar entre territoris, també implica travessar fronteres. Unes fronteres
cada cop més desdibuixades,
que es manifesten més en imaginaris que en les pròpies barreres
físiques. La sèrie Les Frontiers,
concretada en una mostra el
1986 a la sala de la Caixa de Pensions a Barcelona, desenvolupa
ja una concepció de la frontera
com l’espai de la indefinició, de
la suspensió entre dos territoris
o dos estats mentals. Columnes
clàssiques, gratacels, escales
que donen accés a mitges llunes, melancòliques figures, cossos inconnexos sobre fons blaus
i vermells, etc. Pep Camps, a
arrel d’altres viatges a la ciutat de
Nova York i a Marroc el 1985, explica el contrast entre el que anomena “ministres”, figures anònimes amb esmòquing aturats en
un punt indeterminat de la gran
ciutat, i els “contrabandistes”, o
aquells personatges marginals,
també anònims, amb gorra o barret, que habiten l’espai indefinit
de la ciutat, el somni de la ciutat, la frontera entre dos mons.
Aquests darrers són els qui salven, doncs, el somni, el viatge
de l’art i de les aspiracions de
l’individu enfront de les encarrilades decisions sense rostre que

Young Boxers. 30x40 cm cada un. acrílic sobre paper. Berlin, 1984

delimiten el que és possible i el
que no. El contrabandista és el
viatger, el que obre la frontera,
el que pretén desintegrar-la. És
també l’individu modern sense un lloc definit on ubicar-se
fermament i projectar les seves aspiracions. Paral·lelament,
d’una manera més transparent
i vitalista, se’ns llancen als ulls
les impressions del viatge real,
els retrats dels personatges coneguts en la visita a Marroc amb
referències textuals sobre el trajecte o el contrast entre la procedència i el destí.
Se m’acut que el paper de
l’artista és, de fet, aquest paper
de contrabandista; el que materialitza el diàleg entre la realitat
i l’aspiració a través, en aquest
cas, de la realitat plàstica. L’obra
no és un suport, és un nou context de relacions entre conceptes
i materialitats i, en definitiva, entre l’objecte i les subjectivitats
que s’hi aproximen. Per això,
la forma també desplega en
l’obra de Pep Camps una sèrie
d’elements recurrents que van
evolucionant i desenvolupant el
seu sentit, la raó de ser de la seva
presència en la pintura. Des dels
inicis, veiem que el punt juga
un paper estructurador. Més o
menys evident, potser com una
taca més orgànica al principi i
cada cop més definit com a tal,
el punt estructura els elements
de l’obra, comunica simbòlicament la connexió entre cossos i
també la seva distància. El po-

dem resseguir a les diferents
obres i descobrir com es converteix en línia, o com diversos
punts s’interconnecten a través
de línies. Són elements formals
reflexius sobre la pròpia plasticitat de la pintura, de la superfície
i de la realitat referenciada. En
aquests elements formals bàsics
s’hi marca de nou una frontera, sovint difusa, entre la pintura com a representació i com a
realitat plàstica independent de
qualsevol referència aliena. Però
el punt és també, més enllà del
seu paper formal, la forma primigènia de l’origen i del fi, i per
tant un element reflexiu sobre la
realitat i la mateixa existència. És
aquí on entra l’espiritualitat de
l’obra de Pep Camps. Aquests
elements formals recurrents són
també símbols o plasmacions de
la seva meditació sobre la intangibilitat de l’existència així com
de la realitat en tota la seva complexitat. Són, per tant, elements
d’un caràcter misteriós, metafísic, que parlen de les múltiples
dimensions que escapen a la
nostra consciència.
En part per aquest motiu, és especialment important el pas de
l’artista per Indoxina i Japó, però
especialment a Bangkok, on va
exposar i va conèixer l’escola de
Belles Arts i els llenguatges artístics propis. A partir d’aquests
contactes, integrarà alguns
d’aquests elements a la seva
obra de manera molt contundent; també en desenvoluparà
Ministres i Contrabandistes. 100x81 cm acrílic sobre tela. Salt, 1985

d’altres que ja hi eren presents
i que ja formaven part d’una
atracció cap a les cultures orientals. En totes aquestes estades
i trajectes, a més de la pintura,
generarà molts apunts i dibuixos
que es recullen en els quaderns
de viatge. Totes les experiències aniran quedant recollides
en aquests materials i també en
l’estil de la seva obra de major
format. A Tokio, per exemple,
explica que hi va veure una depuració de tota Àsia, i alhora una
convivència entre una forta tradició i la pèrdua de la mateixa promoguda per una ferotge guerra
econòmica. Aquests estímuls,
contradiccions i complexitats
també entren en diàleg amb les
formes expressives.
En la seva obra més recent, podem trobar una reinterpretació
de les constants que l’artista ha
anat desplegant en la seva obra.
A la IX Biennal d’art que s’ha celebrat el 2017 a la Fundació Casa
de Cultura de la Diputació de
Girona, ha presentat la darrera
sèrie Llums i Ombres, on damunt
d’unes escenes figuratives que
evoquen espais més o menys
concrets es recuperen les línies

com a element discordant en
l’aparent realisme de la representació. En vertical i de dalt a baix,
com concreta Pep Camps, les línies cauen d’un inici cap a un fi.
Ens distancien d’espais coneguts
i d’altres més enigmàtics, però
tots propers. Es tracta d’una mirada a Europa i Occident, a les
seves llums i ombres, que suggereix un panorama decadent on
s’insinua el fum de les guerres
i una certa desolació moral. De
nou, i aquest cop més que mai,
els nostres ulls no poden accedir a cap clarividència, es troben
empresonats per les coordenades de la percepció. La sèrie és el
resultat de l’experiència subjectiva de l’artista, que testimonia en
aquest cas una certa angoixa que
atrapa la societat contemporània
en els seus imaginaris heretats.
Veiem, doncs, en l’obra recent,
com el pòsit de tota la trajectòria
marcada pel viatge es fa present en una mena d’aterratge a
l’origen, on podem descobrir les
fronteres més internes en racons
quotidians, passadissos, carrers
i edificis. L’itinerari, doncs, continua per aquests altres territoris
més propers però que es revelen
igualment desconeguts.
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Llums i ombres. Europa. 46x38 cm cada peça. oli sobre fusta. Parlavà, 2016-2017
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Pep Camps

Neix a Girona el 1962.
Cursa estudis d’Història de l’Art a la
UAB i és autodidacte.
Comença a principis dels 80 amb
instal·lacions i performances. Guanya
una Beca de la Generalitat de Catalunya
i fa estada a Berlín. A partir d’aquí la
pintura i el dibuix prenen protagonisme
en el seu treball.
Des del 87 fins el 92 fa llargues estades,
intermitents a l’Àsia, un fet que exercirà
una forta influència en la seva vida i
obra. A finals dels 80 obté beques de la
Generalitat de Catalunya i del Banesto, i
queda finalista del premi del Grupo 16.
La seva obra figura en diferents
col·leccions públiques i privades. Ha fet
exposicions a Barcelona, a Madrid, a
Bangkok, a València, i a diverses ciutats
de França i d’Itàlia. Les exposicions
més recents són a Zurich, Girona,
Olot, Castell d’Aro-Platja d’Aro, Tossa,
Vallgrassa, Figueres, Salt, Banyoles,
Torroella de Montgrí, Castell Palol de
Revardit i l’Escala.
A la vegada, ha realitzat escultura i ha
intervingut en processos de ceràmica.
Desde el 2000 imparteix cursos de
pintura a l’Escola Municipal d’Art de
Girona. I també col·labora il·lustrant
els escrits de Ramon Carbó-Dorca en el
Diari de Girona i en el llibre Sis octets
d’octets.
La darrera exposició, data del 2017:
Variacions 1992-2016 al Centre Cultural
de la Mercè, a Girona. Aquest mateix any
2017 ha estat finalista en la IX Biennal
d’Art de Girona.

NAM. 53x77cm. Serigrafia sobre paper saa. Bangkok 1991

Self portrait. 105x76 cm acrilic i oli
sobre cartró plastificat. Salt, 1984
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