ASSUMPCIÓ MATEU
TRACES DE PASSIÓ
(1974-2019)

Fundació Valvi

Traces de passió

La pintura ha estat el medi fonamental que vaig triar per comunicarme d’ençà que era molt jove. Una passió al servei de moltes coses: de
les emocions, dels sentiments, de les preocupacions, fins i tot de les
reivindicacions.
La meva obra ha estat absolutament lligada al meu entorn, a
la natura i al paisatge. En el moment d’interioritzar-la s’ha recreat un
paisatge interior que utilitza la metàfora per anar més lluny de l’aparença,
i poder així, expressar moltes més sensacions.
En aquesta exposició de maduresa, el que es pot veure és el fil
interior que uneix les diferents èpoques de la meva trajectòria. Sempre és
el mateix, fer sorgir a través de la meva eina, la pintura, el que realment
em preocupa, m’emociona, tot el que visc. Les meves obres són un reflex
de com sóc i del que busco, dels meus dubtes i les meves troballes, són
la vida mateixa.
La pintura és una passió I una eina de coneixement. Al cap d’avall,
el que queda reflectit en l’obra són Traces de passió, empremtes que el
temps ha anat deixant darrera meu i que són testimoni del qui sóc.
A.Mateu
novembre 2019

Assumpció Mateu.
El traç interior, la profunditat de la matèria

Laura Cornejo Brugués, histO riAD O RA

de l’Art

«L’art no és més que representació i formació d’una matèria, però la
matèria està formada segons un mode irrepetible de formar que és la
pròpia espiritualitat de l’artista convertida en estil».
Luigi Pareyson, Estètica (1954)

La Fundació Valvi de Girona presenta l’exposició Traces de passió,
de l’artista gironina Assumpció Mateu, on s’hi conjuga una selecció
d’obres que abasten diferents períodes de la seva trajectòria, des del 1975
al 2019. Conceptualment, aquest marc expositiu antològic es planteja des
d’una doble mirada concentrada; es tractaria d’una mostra de maduresa
que des del present vol repensar i reconnectar amb els orígens, però
que inclouria una mirada que es qüestiona sobre quina és la distància
del temps en l’art. No és el primer cop que Mateu duu a terme aquest
exercici d’autoreconeixament a través d’una visió retrospectiva, on el
progrés de l’artista consistiria més aviat a “tornar” sobre l’experiència de
l’art. En ocasió de la mostra Presons íntimes (2008), organitzada per la
Fundació Vila Casas, la comissària Glòria Bosch es referia a la capacitat
d’Assumpció Mateu per desenvolupar etapes creatives que «creixen amb
un desig de lentitud on el camí viscut, l‘observació, la percepció..., es
fonen amb el mateix procés de treball», i sobretot, a la dialèctica entre
revelació i reconeixament que l’artista estableix a partir de les etapes de
la vida, «que ens permet accedir a la confluència d’uns elements que
sempre hi són, encara que hi canviï el fons que els genera i la seva
formalització visual».
Traces de passió defineix amb cura la mirada concentrada
d’Assumpció Mateu, on el plantejament expositiu esdevé un passatge
latent entre processos visuals i experiencials que queden perpètuament a
la frontera entre l’ésser i el món que l’envolta. D’una banda, la concepció
de l’art com a manifestació, on el traç esdevé la marca primigènia de
tota creació artística, sigui aquest línia dibuixada, pinzellada o expressió
instintiva, que transforma la matèria en una universalitat arquetípica
on hi subjauen energies que produeixen formes. Les traces dins l’obra
d’Assumpció Mateu no responen a un pla o mitjà, ideat o assenyalat
per acomplir un fi; aquí, la paraula traces no és fixa, sinó que esdevé el
concepte variable que nosaltres mateixos construïm quan ens sentim
impulsats a explorar-les amb un ull més sensible, per tal de descobrir-ne
la immaterialitat i, a la vegada, l’essència.

D’altra banda, les investigacions d’Assumpció Mateu es formulen
sota aquella vehemència fruit d’un pensament de l’art com a introspecció
reflexiva, síntesi de contraris i punt d’unió de passions diverses. Perquè la
passió de l’art –del llatí «passio, passionis»–, és èxtasi i alhora patiment,
tal i com ho demostren els títols primerencs Inici de la ferida, Esperança
i Agitament intern, centrats fonamentalment en la condició humana.
Mitjançant l’evocació de paisatges visuals i mentals que s’uneixen
i involucren qualsevol experiència humana, objectiva o subjectiva,
Assumpció Mateu participa d’aquella revalorització contemporània de la
matèria que exaltà l’informalisme, que li permet atribuïr a la individualitat
artística una capacitat de ser sempre quelcom de viu i canviant, com la
mateixa realitat de la que diem n’és expressió.
Materialitzant l’esperit i espiritualitzant la matèria, l’obra
d’Assumpció Mateu s’ha forjat en la fluctuació constant d’aspectes
estètics que deriven entre interioritat i exterioritat, ple i buit, sacre i
profà. El seu llenguatge metafòric funciona a partir de combinacions
per produir processos cognitius que activen la narració entre l’ésser
humà, l’entorn i la cultura que l’envolta. Com les capes lingüístiques,
les seves pintures esdevenen una mena de protoescriptura –Memòria
ancestral. Mediterrània i Origens: pre-escriptura, ambdues del 1995–,
com també de paisatges ideals que partint de la memòria reelaboren
emocions interiors en constant metamorfosi –El Mar Glaçat (2008),
Palpejant escorces del bosc cremat (2008), Miratge (2016)– com a resultat
d’una suma de percepcions. Les composicions abstractes d’Assumpció
Mateu no han de representar el que és sinó allò que s’ha imaginat una
i altra vegada, recomposat, superposat o recollit en el decurs dels seus
processos de creixement. Una superestructura imaginativa que pren les
seves connotacions de capes de memòria i coneixement personal, on la
temporalitat de les imatges es bloqueja en un continu que no té ni un
principi ni un final, sinó que s’estén i es propaga a través d’experiències
mentals, físiques i emocionals com en el cas d’una obra emblemàtica de
l’artista, Gest perdut (1985).
La finalitat de l’obra d’Assumpció Mateu seria aquella d’interrogar,
interpretar i aprofundir la realitat des de la intuïció del tot; explorar el
descobriment de l’ésser i la relació entre natura i veritat a partir d’una
superfície de l’obra que esdevé part integrant del procés artístic de
destructuració d’aquesta veritat –perquè la veritat és una cosa que es
posa a la llum fent visible allò que s’amaga, manifestant el no-ser–. Quan
Antoni Llena afirma que pintar és una forma de voler retrobar, més enllà
i com a desconegut, allò que ja sabem, ens parla doncs, de l’art, com un
exercici de memòria i oblit ensems. Assumpció Mateu ens ha mostrat al
llarg d’una consolidada carrera les possibles veritats subjacents, les traces
interiors de la creació artística. I sobretot, ha posat en joc l’obra d’art per
expressar la pròpia vocació inherent a satisfer la passió de comprendre
la realitat a través d’una invenció sempre original, entre el regne de les
formes possibles i la seva desmaterialització.

Inici de la ferida. T.mixta i collage sobre paper. 32.00x23.00cm Ref. 2164/75. 1975

Esperança (grup de 4 juntes). Ref.2136/75. 23x32cm. Tècnica mixta i collage sobre paper. 1975.

Agitament intern (grup de 4 juntes). Ref.2138/75. 23x32.50cm. Tècnica mixta i collage sobre
paper. 1975.

Vull escapar-ne (grup de 4 juntes). Ref.2137/75. 23x32.50cm. Tècnica mixta i collage sobre paper.
1975.

Gest Perdut. Ref.310/85. 260x195cm. Díptic. Tècnica mixta i matèria sobre tela. 1985

Blanc Dins la LLum del Vol. Ref.311/85. 195x130cm.
Tècnica mixta i matèria sobre tela. 1985

Blanc Dins la LLum del Vol. Ref.312/85. 195x130cm.
Tècnica mixta i matèria sobre tela. 1985

Memòria ancestral.Mediterrania. Ref.985/95. 195x97cm. Tècnica mixta sobre tela. 1995

… la pintora es complau amb el
grafisme per al·ludir clarament al
vestigi, al pas de l’home o del temps.
És justament en aquest grafisme
aconseguit sovint amb una ordenació
predeterminada de la matèria, allò que
permet de parlar d’una pintura basada
en la memòria de l’experiència viscuda
i en el rastre que aquesta pot haver
deixat, al cap del temps, en la ment.
La pintura d’Assumpció Mateu és
doncs una superació dels informalismes,
dels quals, tot i incorporant-hi un apunt
emblemàtic, en fa una versió refinada i
sensible, singular i personalíssima que
situa la seva obra entre la més vàlida
i interessant de la plàstica catalana
última.
Maria Lluïsa Borràs

Horitzons. Ref.4630/99. 65x25cm. Tècnica mixta sobre paper. 1999

Origens: pre-escriptura. T.mixta i collage sobre tela, 195 x 97 cm. Ref. 988/95. 1995

El Mar Glaçat. Ref.1357/08. 200x180cm. Tècnica mixta sobre tela. 2008

Miratge. Ref.1488/16. 200x180cm. Tècnica mixta sobre tela. 2016

Palpejant escorces del bosc cremat. T.mixta i collage,180 x 200 cm. Ref.1309-08. 2008

ASSUMPCIÓ MATEU www.
assumpciomateu.com/wordpress

Assumpció Mateu va néixer a Girona
el 1952 (Cassà de la Selva). Actualment
viu i treballa al seu estudi de Jafre ( Baix
Empordà, Girona) Catalunya.
· El 1970 inicià els estudis de pintura a l’Escola Superior de Belles Arts Sant Jordi de Barcelona, que
finalitzà el 1975, alhora que estudia Disseny Gràfic a l’Escola Elisava de la mateixa ciutat.
· A partir del 1979 es dedica a l’activitat docent com a professora de pintura a la Facultat de Belles
Arts Sant Jordi de la Universitat Central de Barcelona.
· El 1984 rep una beca d’investigació en Arts plàstiques de la Generalitat de Catalunya i viatja a
Rumania i a Paris per descobrir i seguir els origens de Brancusi.
· El 1988 obté el grau de Doctora en Belles Arts Cum laude, per la Universitat Central de Barcelona,
amb la Tesi “Percepció: Color i Pensament”.
· El 1988 és escollida per participar al Triangle Workshop a Nova York com artista espanyola en el
taller dirigit per Anthony Caro amb artistes d’arreu del món. També és convidada a participar 43
Salon des Realités Nouvelles en el Grand Palais a Paris
· El 1988 es publica el llibre “La Veu del Foc” escrit per M. Mercè Roca, inspirat en la persona i
l’artista. Ambit Serveis editorials.
· El 1990 decideix dedicar-se exclusivament a la creació, deixant la docencia. Es seleccionada per el
catàleg Ibérico 2000. Convidada novament al 44 Salon des Realités Nouvelles de Paris.
· El 1998 i 2000 és convidada al Salon Comparaisons de Paris en l’apartat “Signes et traces”.
· El 2002 és sel·leccionada per participar a la Biennal Graphica Creativa’02 a Finlàndia.
· El 2003 la Creu Roja l’escolleix per realitzar l’obra gràfica que els representarà.
· L’any 2005 s’edita el seu llibre monogràfic “A. Mateu: La mirada de l’espai interior”, escrit per Glòria
Bosch i es presenta a la Fundació Vila Casas i al Centre Cultural “La Llacuna” a Andorra. L’any
següent es presenta en l’Auditori del MACBA a Barcelona.
· El 2009 es publica el catàleg “Presons intimes” Fundació VilaCasas, Espai Volart.Escrit per Antonio
Salcedo Miliani.
· El 2010 es publica el llibre “La mirada poètica” Fundació Atrium Artis, escrit per Carles Marti i
Glòria Bosch.
· El 2011 es publica el llibre “El Bosque quemado”escrit per Kosme de Barañano per l’exposició
individual al Museu Wurth-La Rioja a Logroño. Espanya.
· El 2013 és convidada a participar al Gorg Fest Festival-Simpòsium, Homenatge a Brancusi, a Targu
Jiu, Rumania.
· L’any 2015 va ser escollida per realitzar una obra escultòrica en l’espai La Vinya dels Artistes de Mas
Blanch i Jové (Pobla de Cèrvoles Lleida).
· El 2016, 2017 i 2018 és convidada diferents vegades a la Xina per participar en simpòsiums, a
ensenyar la seva obra i a col·laborar en projectes d’arquitectura i disseny a Shenzhen, Beijing,
Shangai i altres ciutats.
Fundacions i museus:
· Fundació Vasarely a Aix en Provence (França)
· Fundació Vila Casas, Can Framis, Barcelona (Catalunya)
· Fundació Julius Bauer (Genève)
· Fundació Triangle a Nova York. (USA)
· Institut d’estudis Catalans a Barcelona (Catalunya)
· Col·lecció Testimoni de La Caixa a Barcelona (Catalunya)
· Col·lecció d’Art de l’Avui a Barcelona (Catalunya)
· Col·lecció Fundació Caixa de Girona, a Girona (Catalunya)
· Col·leció Merchbanc a Barcelona (Catalunya)
· Col·lecció Fundació Banc de Sabadell (Catalunya)
· Col·leció Bodegas Torres a Vilafranca (Catalunya)
· Col·lecció Saudi Oger a Riyadh (Arabia Saudi)
· Col·lecció Creu Roja a Barcelona (Catalunya)
· Col.lecció Amics de l’Unesco de Barcelona (Catalunya)
· Museu d’Art de Girona a Girona (Catalunya)
· Museu Morera a Lleida (Catalunya)
· Col.lecció Parc-Art a Cassà de la Selva (Girona)
· Col.leció Kalam a Madrid (Espanya)
· Ulster Museum a Belfast (Irlanda)
· Col.lecció Museu a TirguJiu-Brancusi (Rumania)
· Col·lecció Solidere a Beirut (Líban)
· Col·lecció Bankpime a Barcelona (Catalunya)
· Col·lecció ‘Arte y Trabajo’. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid (Espanya)
· Col·lecció Museu MACBA a Barcelona (Catalunya)
· Col·lecció Museu Würth La Rioja (Espanya)
· La Vinya dels artistes. Mas Blanch i Jové. Lleida (Catalunya)
· Fundació Marguerida de Montferrato. Balaguer (Lleida)
· Fundació Valvi. Girona (Catalunya)
Podem trobar altres obres seves a col·leccions privades de Suïssa, França, Holanda, Itàlia, Bèlgica,
Espanya, Irlanda, Finlàndia, Dinamarca, Líban, Aràbia Saudita, Estats Units, Canadà, Rusia i Xina.

Homenatge a Georges Migot. Composició de 12 teles de 30 x 30 cm.cadascuna. T.Mixta i collage (6 d'elles) i acrílic s/tela les altres sis. 2019
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DARRERES EXPOSICIONS:
85. MEMÒRIA PERSONAL: FRONTERES, CONTRABANDISTES,
VIATGES I ATERRATGES. PEP CAMPS
86. MEMÒRIA PERSONAL: PROJECTE L. JAUME GELI
87. CICLE D’EXPOSICIONS TEMÀTIQUES:
22, rue Tourlaque. París-18ème. BONAVENTURA ANSON
88. CICLE D’EXPOSICIONS TEMÀTIQUES:
Homenatge a Lluis Mª Xirinacs. CLAUDI CASANOVAS
89. CERÀMICA: MIRADES DIVERSES
90. 1913-1993. JOSEP ALBERTÍ. La vida amb els cinc sentits
91. EXPOSICIONS DE MADURESA:
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
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Gran Via Jaume I, 42 bis · 17001 Girona
Tel. 972 22 65 27 · www.fundaciovalvi.cat
HORARI:
· DE DILLUNS A DIVENDRES DE 17,30 A 20 H
· DISSABTE D’11H A 13H, I DE 17,30 A 20 H
· FESTIUS TANCAT
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Mes enllà dels entrebancs. Ref.NNN/74 | 35x27cm. Tècnica mixta i collage sobre bastidor. 1974
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