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Set dècades immers en el món de l’art, o sigui tota una vida,
gaudint i alhora patint dia a dia de l’estira i arronsa que comporta
subsistir en l’entorn material i espiritual que porta implícit
conrear qualsevol disciplina de les arts plàstiques en la segona
meitat del segle XX, farcit de canvis tant de conceptes del que
es considera art, com de la incorporació de noves tecnologies
i d’altres llenguatges visuals. El continent, el contingut i el
buit com a idea confrontats pel discurs intel·lectual o plàstic
comporta començar de nou el bàtec cada dia fins arribar a una
edat indefinida de maduresa.
Aquesta mostra del cicle d’exposicions de maduresa que condueix
la Fundació Valvi no és de cap manera un discurs preconcebut
com a tesi, sinó que és la visualització plàstica de moltes peces
inèdites (pintures, escultures) mai exposades públicament de la
primera època en què compaginava l’estudi clàssic tradicional
de l’Escola de Belles Arts Sant Jordi de Barcelona amb la recerca
personal d’una identitat pròpia i alhora contemporània, dues
activitats difícils de portar a terme conjuntament si no es té clar
com vestir la quotidianitat.
D’aquesta etapa que es podria qualificar com a època negre
a principis de la dècada dels anys seixanta del segle passat
sorgeix la sèrie L’espera inspirada per la primera visita a la
capital d’Espanya, amb personatges anònims, asseguts o drets
esperant estoicament quelcom, a la fosca i rònega sala d’espera
de l’estació d’ Atocha.
Una altra obra singular de l’any 1964, Faràndula Gironina, de
lectura hermenèutica amb la característica pinzellada negra
resseguint el contorn de figures.
També es presenten dibuixos de gran format i pintures
seleccionades arbitràriament de diverses èpoques que dialoguen
amb altres d’actuals, sense ser una retrospectiva, més aviat és
com una festa d’aniversari a compartir.

Josep Perpiñà i Citoler

Josep Perpiñà al terrat de l’estudi del carrer Auriga,1967

Josep Perpiñà dibuixant al 1978

Faràndula gironina. Oli sobre tela. 130 x 97 cm. 1964

Estudis per a Faràndula gironina. Aquarel·la. 25 x 35 cm. 1964

Col·lecció L’espera. Oli sobre tela. 65 x 54 cm. 1964

Col·lecció L’espera. Oli sobre tela. 65 x 54 cm. 1964
Gent en taronja. Tinta xinesa i acrílic sobre cartró. 45 x 35 cm. 1994

Col·lecció L’espera. Oli sobre tela. 81 x 65 cm. 1964

Gent. Tinta sobre paper. 35 x 27 cm. 2011

Col·lecció L’espera. Oli sobre tela. 81 x 65 cm. 1964

Dues figures. Tècnica mixta. 70 x 100 cm. 1968

Col·lecció l’Espera. Oli sobre tela. 65 x 54 cm. 1964

A la manera d’Escher. Ferro colat i ferro. 38 x 38 x 38 cm. 2014

EL JOC PERPETU.
EL COS DE FAÇANES I LES FAÇANES DEL COS

Nuxu Perpinyà i Salvatella
Llicenciat en Història de l’art

Cal que sigui dit d’entrada que aquest breu i qüestionable exercici de literatura artística no pretén ser ni una demostració d’erudició ni
d’objectivitat. Supòsit, aquest segon, realment complicat atès el vincle
paternofilial entre l’artista i el que signa aquest escrit.
Parlant clar i sense subterfugis, per aproximar-se a l’obra pictòrica d’en
Perpiñà cal tenir presents dues premisses. La primera resulta ben
evident en contemplar els quadres exposats en aquesta mostra: en
Perpiñà no només és el pintor de les Girones blaves. I la segona i més
transcendent, és una obvietat per als que el coneixem bé: en Perpiñà
pinta el que li dóna la gana. I en aquesta afirmació, en favor del políticament correcte, hi he obviat l’adjectiu qualificatiu que donaria a la frase la
potència i la radicalitat que l’actitud artística d’en Perpiñà mereix. Aquest
no és un raonament banal. En alguna ocasió s’ha descrit la seva conducta autàrquica com un aïllament voluntari d’esperit crític, com si fos una
opció personal escollida o desitjada. Discrepo d’aquesta tesi. Crec que
aquesta circumstància té més a veure amb la confluència de diferents
conjuntures, si voleu fruit de la casuística vital, que són compartides amb
altres artistes de la seva generació. Sigui com sigui, el resultat de tot
plegat és la pràctica de la pintura pura, sense condicionants ni interferències de cap mena, i sobretot deslliurada del requisit de garantir necessitats crematístiques. D’això ja se n’encarrega una beca vitalícia de l’Estat,
aconseguida a partir de l’ensenyament de nocions bàsiques de dibuix a
diverses generacions de gironins. En Perpiñà, doncs, només pinta per
necessitat espiritual.
Aquesta llibertat absoluta es tradueix en una pròdiga diversitat temàtica
que transita d’un motiu a un altre sense estridències, sense ruptures, i
amb una continuïtat que resulta tan imprevisible abans de materialitzar-se, com lògica i natural un cop s’ha produït. La successió temàtica
no delimita etapes, el tema és només la coartada per explorar els límits
de la composició, la forma, l’estructura i el color. I alhora explorar les
possibilitats tècniques de l’ofici de pintar; afegint i traient, barrejant, raspant, enganxant i repintant. Tot és vàlid. Qualsevol motiu sucumbeix sota
l’exercici pictòric. De petit, mentre jugava al seu estudi, les façanes de les
cases del riu, convertides en juxtaposicions de superfícies de colors plans
i purs, només matisades amb ratlletes i puntets, es van transformar en
coloristes paisatges urbans de Pineda de Mar. Vaig veure aparèixer en els
seus quadres les superposicions de cavalls, vaques i galls, un joc impossible de transparències i desdibuix. Experiments matèrics amb el
pretext d’objectes quotidians com penjadors, ribots o martells. I també
vaig presenciar el renaixement de les Girones com a gran tema, aquest
cop sense rastre dels campanars, més sintètiques i menys evidents. De
gran, a les visites gairebé furtives al seu taller per esbrinar què s’hi estava
coent, vaig ser espectador del ressorgiment dels arbres, convertits en els

únics protagonistes de l’obra, uns arbres que des del primer moment
exigien a crits transformar-se en peces escultòriques i que inevitablement
van traspassar la tela per convertir-se en objectes tridimensionals. I una
altra vegada la revisita al tema gironí, ara reinterpretant les Girones calaixera de joventut, transformant les balconades del riu en simples frontals
de calaix, prescindint fins i tot del color, i portant el tema al llindar de la
màxima simplificació i de la màxima universalitat; pintant Girones sense
Girona.
En aquesta exposició el joc proposat és la confrontació de l’obra executada a principis dels seixanta del segle passat amb la produïda darrerament. Si no fos que unes i altres són degudes a la mateixa mà, podríem
concloure que són l’obra de dos artistes diferents; el jove Perpiñà, enèrgic, fosc i mental, que encara no ha arribat a la trentena i fa els primers
passos de la seva carrera pictòrica, i l’artista consolidat, irònic i desacomplexat, que ha complert la setantena i s’ho mira tot de tornada. Les peces seleccionades es mantenen unides per un cordó umbilical, i pivoten
damunt de dos temes: les façanes i el cos. Així els personatges estàtics,
rocosos i densos que s’esperaven lànguids al segle XX, dialoguen amb
les presències espectrals i incorpòries de la figuració actual, cossos que
deambulen sense rumb, atropellant-se i descomponent-se, fins a convertir-se en mers grafismes. I les façanes de les cases del riu, velades pel
vol de llençols estesos, dels inicis, s’acaren amb les façanes depurades i
geometritzades del segle XXI, convertides en grans superfícies de color
interrompudes per senyes geomètriques que com una partitura musical
assenyalen la cadència de la composició. Però repeteixo, el motiu és absolutament intranscendent, i de forma indefugible s’acaba dissolent sota
un mateix treball creatiu. Un procés cíclic de despullament, que mantenint només alguns ancoratges; una finestra, un ull, un pom, una forma o
un color, permet que l’observador s’aboqui al precipici de l’ambigüitat
sense estimbar-se. Un camí que acaba quan allò pintat és sense ser, i
sense ser és. Un punt d’arribada efímer que és senyal inequívoc que
cal recomençar el cicle altra vegada. I a cada recomençament l’obra
esdevé més personal, més íntima i més cosmològica. En Perpiñà ha definit les seves obres com a icones, jo les veig com una matrioixca, que
contínuament es fa i es desfà, es compon i es descompon, es vesteix i
es desvesteix, creix i decreix, es complica i es simplifica, com en un joc
perpetu. En Perpiñà proposa el joc, i com no pot ser d’altra manera,
l’espectador és lliure de jugar- hi o de no jugar-hi.
I concloc amb una certesa, potser l’única certesa d’aquest escrit. De ben
segur que reclòs al seu estudi, una barreja de reserva índia i de santuari
privat, que és allà on persevera en el gaudi a la vegada simple i complex de pintar, en Perpiñà continuarà transitant, inalterable, pel seu propi
camí de llibertat.

Gent. Collage. 35 x 27 cm. 2011

Multitud en rosa 363. Tinta xinesa i acrílic. 28 x 21 cm. 2014

Cinc figures. Col·lage. 62 x 53 cm. 2008

Multitud en rosa 363. Tinta xinesa i acrílic. 28 x 21 cm. 2014

Dos caps amb col·lage. Tècnica mixta. 100 x 70 cm. 1968

Multitud en blau. Tinta xinesa i acrílic. 28 x 21 cm. 2014

Mirada en blau. Tinta xinesa i acrílic. 28 x 21 cm. 2014

Roba estesa. Tècnica mixta. 70 x 100 cm. 1965

Blanc núm. 1. Tècnica mixta sobre tela. 116 x 89 cm. 2010-12

Adaggio. Acrílic sobre tela. 70 x 50 cm. 2015

Perpiñà

S’inicia ben aviat en els secrets de les arts, en
el taller familiar, sota el mestratge del seu pare.
Cursa estudis elementals de dibuix, pintura i
escultura a l’Escola Municipal de Belles Arts de
Girona; més tard estudia a la Facultat de Belles
Arts de Barcelona, on es llicencia.

Girona, 1945

L’any 1969 va a París amb una Beca de la
Dotació d’Art Castellblanc. És professor agregat
a la càtedra de Dibuix a l’Institut Jaume Vicens
Vives de Girona fins a l’any 2005. Imparteix
diversos cursos de gravat per a la formació del
professorat a l’ICE de la Universitat i al Museu
d’Art de Girona.
D’ençà de l’any 1962 participa en més de
150 exposicions col·lectives. Porta a terme la
primera individual l’any 1964, sumant una
vuintantena fins a l’actualitat. També ha exposat
a l’estat espanyol, a Argentina i a Israel.
A partir de 1962 s’ha fet mereixedor de 40
premis al nostre país i la seva obra ha estat
constantment en contacte amb el públic. Està
representat en el Fons de Museu Espanyol d’Art
Contemporani de Madrid, al Museu d’Història
de la Ciutat de Girona, la Pinacoteca de la
Diputació de Barcelona i de Girona, al Fons d’Art
Gràfic Fundació Tharrats, a La Casa Màgica d’en
Xevi i a la Unesco de París, entre d’altres.

Dibuix. Tinta xinesa. 35 x 27 cm. 2012

Perpiñà a Venècia el 2012

ST. Acrílic sobre paper. 40 x 25 cm. 2015
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ST. Acrílic sobre paper. 40 x 25 cm. 2015

ST. Acrílic sobre paper. 40 x 25 cm. 2015

Cop d’ull_70 Perpiñà

Multitud en blau. Tinta xinesa i acrílic. 28 x 21 cm. 2014

DEL 26 DE NOVEMBRE DE 2015 AL 16 DE GENER DE 2016
ESPAI D’ART I SALA MIQUEL MARTÍ I POL · FUNDACIÓ VALVI

DARRERES EXPOSICIONS:
60. UR. MONTSERRAT COSTA _ MARC PADROSA
61. SIBECAS: ORDRE EN LLIBERTAT (1928-1969)
62. DUET: ELENA FONT RODÀ / ANDRES BÜHLMANN
63. GÀBIES REFUGI, PANOS MITSOPOULOS
64. EXPOSICIONS DE MADURESA: 40 ANYS PICANT PEDRA, JOSEP CANALS
65. DUET: GLÒRIA CORTINA / RAFEL BOSCH
66. EXPOSICIÓ HOMENATGE: BEP MARQUÈS
67. L’ENIGMA DEL JO: SIDRACH (1938-1980)
68. JOSEP NIEBLA. De la tempesta a la calma
69. DUET: ... I PAPER, JOAN VILAJOANA / PERE MATAMALA
70. DUET: Móns paral·lels...en ressonància, Carles Torrent-Pagès /
Veig però no amb els meus ulls, Pau Baena
71. DUET: Buscant a Ulysses Carlets / Intencionalitats Canet
72. DUET: DISTANT NATURes M. ÁLVAREZ DIESTRO /
NATURAL MYSTIC ESTEVE SERRA
73. NARCÍS COSTA. ESCALES QUE NO MENEN ENLLOC
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· FESTIUS TANCAT
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