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Xavier Escribà (París, 1969). Des de l’any 2005 viu i treballa a l’Empordà
(Girona).
De nacionalitat franco-espanyola, passa la seva infantesa a la ciutat de
Barcelona.
Està llicenciat de la Facultat Sant Jordi de Belles Arts de Barcelona (1993)
així com de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de París on obté
el seu títol amb les ”Félicitations du Jury à l’Unanimité” (1998). Després
de viure deu anys a França on cal destacar l’obtenció del Prix Fénéon (Paris
2001) i del Prix Antoine Marin (Arcueil 2003), una estada a Nova York i una
altra decisiva a Finlàndia, s’instal·la de nou a Catalunya a la recerca d’espai
i de llum.
La seva recerca pictòrica qualificada com «imaginativa i original» per
Maria Lluïsa Borràs s’inscriu dins el què podríem anomenar continuïtat del
moviment francès Support-Surface. Reflecteix un treball compromès que
intenta donar veu a tots els camins, allunyant-se d’un possible pensament
discriminador o preconcebut. S’inicia un diàleg amb la consistència pròpia
de la pintura fins a donar-li cos, creant una epidermis, escorça-memòria
d’un espai-temps compartit. La sorprenent sèrie Heure Bleue realitzada
l’any 2012 a la Casa dels Forestals de Sant Martí d’Empúries n’és un
exemple ben representatiu. També la seva particular sensibilitat al procés
creatiu el convida a realitzar la peça vídeo Animated Painting que serà
presentada al Bòlit Centre d’Art Contemporani de Girona l’any 2014; es
tracta d’un pla seqüència de 24 minuts amb tres punts de vista sobre una
mateixa acció que ret homenatge al moviment, al dubte i la llibertat en la
pràctica pictòrica.
A partir de l’any 2000 està present a l’escena internacional gràcies a
galeries com 1900*2000 (Paris), Galeria Marc Domènech (Barcelona),
Galerie Olivier Waltman (Paris/Miami), Galeria Marlborough (Barcelona).
Paral·lelament ha estat present en nombroses Fires d’Art Internacionals:
ARCO (Madrid), THE ARMORY SHOW (New York), ARTBASEL (Basilea),
FIAC (París), ART BRUSSELS (Brussel·les), ART COLOGNE (Colònia),
ART GENÈVE (Ginebra) i ARTPARIS (París).
En els darrers anys cal destacar les exposicions individuals LA FACE AU
CULTE DE LA PEINTURE a la Galeria Oriol de Barcelona l’any 2011, LA
FORME DU MONDE a la Galeria Horizon de Colera l’any 2013, EPIDERMIS
a la Galeria Michael Dunev de Torroella de Montgrí l’any 2016, més
recentment D’ON VENIM, ON SOM (dins del circuit Barcelona Gallery
Weekend) a la Galeria Marc Domènech de Barcelona l’any 2016 amb un
especial reconeixement per part del públic i de la crítica especialitzada.
També cal citar l’exposició individual LLIBERTAT l’any 2018 a la Galerie
Olivier Waltman (París), l’any 2019 el Solo Show UTOPIES a la Fira
ARTPARIS (Grand Palais, Galerie Olivier Waltman, París) i en darrer lloc
l’exposició COLOR IS LUST a la Galeria Marlborough de Barcelona al gener
del 2020.
En l’àmbit institucional cal citar la continuïtat dels Viatges de Taller iniciats
l’any 2008 amb TALLER OBERT a la Casa de Cultura de Girona, amb tres
edicions més: TALLER EN TRÀNSIT al Museu d’Art Modern de Tarragona
l’any 2011, EL SUPORT DE LA PINTURA al Museu Arxiu Tomàs Balvey de
Cardedeu l’any 2012 i ESPAI + TEMPS a la Lira de Ripoll l’any 2015.
www.xavierescriba.com

Avant Paris. Acrílic sobre tela. 195 x 260 cm. 1992. Col·lecció de l’artista.
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Els 30 anys de treball ininterromput de Xavier Escribà són un
exemple paradigmàtic de persistència en l’exercici d’interrogarse sobre allò que té la pintura de fascinant i que resulta difícil
de discernir.
Guiat per un intent de transgredir tot allò que és propi d’un
pintor convencional i de la seva relació amb aquest material
que és la pintura, Escribà ha plantejat la seva feina de pintor
com un camí a la recerca d’una veritat oculta, que la pintura
amaga més enllà dels continguts que expressa.
De manera precoç, ja s’adonà que per molt que s’escarrassés
a pintar una i cent imatges, una sobre l’altra, no quedaria mai
satisfet, perquè ja intuïa que allò realment interessant passava
en els marges de la peça, allà on s’acumulava la memòria de
cada una de les capes afegides. A partir d’aquesta intuïció
Escribà va decidir que no tornaria a perseguir la imatge sobre
la tela i fins al dia d’avui continua fidel a aquesta decisió.
Estructurada en cinc blocs diferenciats, l’exposició “Moments
Vitals” ens permet il·lustrar aquest procés de recerca centrat
en la pintura.
Les peces pertanyents al període dels primers anys de formació,
1989-1991, evidencien que Escribà s’adona que la seva recerca
obsessiva del quadre, en realitat és un camí impulsat per un
interès superior, que és l’interès per la pintura.

La Grande Bouffe. Acrílic, pinzells i olla d’alumini. 40 x 35 x 35 cm. 2016.

“Autorretrat” (1990) resumeix molt bé aquesta etapa, en la
qual l’artista ataca la tela amb el pinzell, amb els colzes, amb
l’avantbraç una i cent vegades però no es conforma amb
aconseguir un treball proper al palimpsest. S’adona, potser de
manera incipient, que el llenç no és sota la pintura sinó que
ella mateixa és llenç, carn i no pell.
La segona fase en aquest procés vital correspon al període
1992-1997. Guiat per la convicció que la recerca de la bona
imatge en la pintura és un mur que cal travessar, Escribà
decideix fer-ho i empren un nou camí, decidit a explorar i
descobrir què pot ser la pintura avui en dia.
“París-Barcelona (Aller-Retour)” (1993), és il·lustrativa d’aquest
període. Aquí, malgrat que encara hi ha una tela muntada sobre
un bastidor, ja hi ha una voluntat de perforar-la, d’explorar
que hi ha a l’altra banda, de substituir les imatges pintades
per forats practicats a la tela, traus que violenten el suport i
ens mostren les seves entranyes com si cerqués l’enigma que
amaga la peça.
Durant els anys 1998-2004 la pintura es va cosificant i, ara
ja de manera decidida, abandona el bastidor com a finestra.
Ja no actua com a continent de temes que no li són propis
sinó que és contingut en si mateixa. L’objecte esdevé una altra
manera de fer pintura.
“Cara i creu pictòric” (2002) resumeix bé l’estil de treball
d’aquest moment. L’artista desmunta la peça, la retalla, la
perfora i la sotmet a un procés de manipulació radical per
parlar-nos de la dimensió cosificada que té la pintura, entesa
com quelcom que és molt més que una superfície, molt més
que una simple pell i que té un gruix variable, una corporalitat
pròpia. El concepte de temps viscut, de fases i capes
superposades es fa cada cop més present en aquesta època i
“Dibuix groc” (2004) ho il·lustra perfectament.
Els dos darrers períodes mostrats en l’exposició 2005-2015 i
2016 -2020, ens permeten prendre consciència d’un procés
evolutiu en el qual es qüestiona si el més important és la

La forme du monde (detall). Acrílic sobre tela. 50 x 50 x 50 cm. 2020. >

pintura aplicada o l’acte d’aplicar-la i també es planteja la
dicotomia entre pintura aplicada i pintura recuperada.
“Gran coixí (verd)” (2011) és ja una obra on es fa evident que
el procés de perforar, replegar, tallar i cosir la pintura té sentit
perquè l’artista ja sap que la pintura ho és justament perquè
permet totes aquestes manipulacions.
A “Fruit de la passió” (2014) la dimensió cosificada de la
pintura no pot ser més explícita i posa en qüestió els límits
tradicionals establers entre allò que es considera pintura i el
que és escultura.
Les obres de la sèrie “Àngels” (2019) i “La forme du monde”
(2020) són exemples demostratius del fet que, 30 anys després
dels seus inicis, Xavier Escribà segueix sentint la necessitat de
pintar i s’hi dedica de ple. Sent fascinació pel cos de la pintura,
la qual actua com una pell que esdevé objecte. Per això no
atura la seva recerca i explora conceptes com els de la lentitud,
la sedimentació, el rescat i la reinvenció i amb les seves obres
alimenta el gaudi de ser espectador i autor de la pintura que
l’envolta.

1989-1991
Cerco de manera obsessiva
el quadre sense adonar-me
que el que m’interessa
realment és la pintura.
Àngel querubín (detall). Acrílic sobre tela. 130 x 164 cm. 1991. Col·lecció de l’artista.

Autorretrat. Tècnica mixta sobre tela. 100 x 100 cm. 1990. Col·lecció de l’artista.

Que me’n vaig. A/T. 24 x 33 cm. 1991.

1992-1997

Tinc la sensació d’haver arribat
al final d’un camí…
el camí de la recerca
de la bona imatge en pintura.
Decideixo traversar aquest mur,
aquesta realitat
que m’impedeix avançar.
AvantParis. 195 x 260 cm. 1992

A Carlota. Acrílic sobre tela. 64x164 cm. 1993. Col·lecció particular.

Paris-Barcelona (Aller-Retour). Acrílic sobre tela. 124 x 183 cm. 1993. Col·lecció de l’artista.

1998-2004

Ja no cerco més la imatge
en pintura, prefereixo
sorprendre’m i descobrir on i
què pot ser pintura avui en dia.
Vull mostrar tots els moments
que configuren el llenguatge
pictòric: el suport, la memòria
i la seva versió final… abandó
del bastidor com a finestra.

Cara i creu pictòric. Acrílic sobre tela i fusta. 170 x 255 cm. 2002. Col·lecció particular.

Dibuix groc. Acrílic sobre tela. 80 x 90 cm. 2004.

2005-2015

Tot i que passo
tot el meu temps pintant
sovint desitjo i/o necessito
fer existir una obra pictòrica
més propera a l’objecte.

Gran coixi (verd). Acrílic sobre tela i cordill. 100 x 95 x 30 cm. 2007. Col·lecció particular.

El fruit de la Passió. Acrílic sobre bola de poliestirè. 48 x 102 x 115 cm. 2011.

2016-2020

Continúo cercant.
Gaudeixo tant éssent
espectador com autor
de la pintura
que m’envolta.

Double Identity. Acrílic sobre tela. 120 x 70 x 15 cm. 2020.

Vista de l’obra Wave I (série Méditerranée) al taller de l’artista.

Xavier Escribà (Paris, 1969). Vit et travaille à l’Empordà (Gérone) depuis
2005.
De nationalité franco-espagnole, il passe son enfance dans la ville de
Barcelone et étudie à la Faculté des Beaux-Arts Sant Jordi de Barcelone
(diplômé en 1993). En 1994 il quitte la Catalogne pour Paris et intègre
l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris où quatre années plus
tard il obtient son diplôme avec les «Félicitations du Jury à l’Unanimité»
(1998). Après dix années passées en France (Prix Fénéon, Paris 2001 et
Prix Antoine Marin, Arcueil 2003) à New York et en Finlande, il revient en
Catalogne en quête d’espace et de lumière.
Sa recherche picturale qualifiée d‘«imaginative et originale» par Maria
Lluïsa Borràs s’inscrit dans ce que l’on pourrait appeler la continuité
du mouvement français Support-Surface. Il reflète un travail engagé qui
cherche à explorer tous les chemins, loin des discriminations et des
idées préconçues sur la peinture. L’artiste dialogue avec la consistance
du tableau, allant jusqu’à lui donner une corpulence, un épiderme, une
écorce-mémoire faite d’un amoncèlement de couches picturales reflet d’un
espace-temps partagé. L’étonnante série Heure Bleue réalisée en 2012 à
la Casa dels Forestals de Sant Martí d’Empúries en est un exemple très
représentatif. Aussi sa particulière sensibilité au processus créatif l’invite
à réaliser la pièce vidéo Peinture animée qui sera présentée au Bòlit Centre
d’Art Contemporain de Gérone en 2014: un plan séquence de 24 minutes,
avec trois points de vue sur une même action, cherche à rendre hommage
au mouvement, au doute et à la liberté en peinture.
Depuis 2000, Xavier Escribà est représenté sur la scène internationale par
des galeries telles que 1900 * 2000 (Paris), Galeria Marc Domènech (Barcelone), Galerie Olivier Waltman (Paris / Miami), Galerie Marlborough
(Barcelone). Parallèlement son travail est présent sur les Foires d’Art Internationales : ARCO (Madrid), THE ARMORY SHOW (New York), ARTBASEL (Bâle), FIAC (Paris), ART BRUSSELS (Bruxelles), ART COLOGNE
(Cologne), ART GENÈVE (Genève) et ARTPARIS (Paris).
Ces dernières années, il faut souligner les expositions individuelles LA
FACE AU CULTE DE LA PEINTURE à la Galeria Oriol de Barcelone en 2011,
LA FORME DU MONDE à la Galeria Horizon à Coléra en 2013, EPIDERMIS à la Galeria Michael Dunev à Torroella de Montgrí en 2016, D’ON
VENIM, ON SOM (dans le circuit Barcelona Gallery Weekend) à la Galeria
Marc Domènech de Barcelone en 2016 avec une reconnaissance spéciale
du public et des critiques spécialisés. Il faut aussi mentionner l’exposition
individuelle LIBERTÉ en 2018 à la Galerie Olivier Waltman (Paris), en 2019
le Solo Show UTOPIES au Salon ARTPARIS (Grand Palais, Galerie Olivier
Waltman, Paris) et enfin l’exposition COLOR IS LUST à la Galeria Marlborough de Barcelone en janvier 2020.
Au niveau institutionnel, il convient de mentionner la continuité des
voyages-ateliers commencés en 2008 avec TALLER OBERT à la Maison de
la Culture de Gérone. Trois éditions supplémentaires: TALLER EN TRANSIT au Musée d’Art Moderne de Tarragone en 2011, EL SUPORT DE LA
PINTURA au Musée des archives Tomàs Balvey à Cardedeu en 2012 et ESPAI + TEMPS à la Lira de Ripoll en 2015.
www.xavierescriba.com
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Perfecta (neutre). 40x50 ø cm. 2014

DARRERES EXPOSICIONS:
91. ENTRE EL MIRALL I EL MUR. JORDI AMAGAT
92. TRISTOS TÒPICS. JOANIC GENIÜT
93. PETITE NATURE. MANU VB TINTORÉ
94. EL JOC. FIONA MORRISON
95. RECTES I CORBES. ARTUR AGUILAR
96. TRACES DE PASSIÓ. ASSUMPCIÓ MATEU
97. AMORF. LLUÍS XIFRA
98. MOMENTS TROBATS. AFIRIK’A. ANNA AGUSTÍ HONTANGAS
99. ENCREUAMENTS QÜOTIDIANS. MARC ESTANY
100. ENTRE L’ALQUÍMIA I L’ART. JOSEP VALLÈS
101. VISIONS 1970-2020. MARZO-MART

