
A la biografia de Joaquim Torres García destaquen dos anys viscuts a Mataró, ciutat on havia 
nascut el seu pare i on va fer els seus primers passos pictòrics amb el pintor Josep Vinardell. 
D'aquells llunyans 1891 i 1892, en què la ciutat bullia com a capital del tèxtil i exhibia orgullosa el 
primer tren de l'estat espanyol amb el primer tram Barcelona-Mataró, ha passat més d'un segle. 

 L'Associació Sant Lluc per l'Art de Mataró ha volgut  retre un homenatge a Torres García i 
a la seva pintura amb la creació d'aquesta biennal, oberta a totes les edats i a tots els territoris de 
l'estat espanyol. Enguany, ha superat de llarg els tres-cents participants, amb un augment 
exponencial de qualitat que va in crescendo en les darreres edicions. 

 Si alguna cosa ens ha aportat la postmodernitat és l'acceptació de la diversitat d'estils, 
l'absència de cànons, de tendències, la desaparició dels "ismes"; ha bandejat conceptes romàntics 
com el de l'artista com a geni, i en el seu lloc és l'espectador qui n'ha pres el relleu, deixant que 
sigui aquest qui amb la seva lectura i interpretació completi l'obra, com ho va avançar Marcel 
Duchamp a la seva conferència Creative act (1957), el que ha estat una autèntica revolució en la 
visió de l'art  des de la segona meitat del segle XX. 

 L'art ha arribat al segle XXI amb una total llibertat creativa i maridatge de disciplines 
artístiques. Hi ha espai per a la pluralitat i per a l'especificitat. En la pintura cap gènere no ha mort 
i la convivència de diverses formes de representació enriqueixen el resultat final de les 
preocupacions contemporànies de les quals l'artista, amb la seva sensibilitat, n'és un dels filtres 
més evidents. 

 En les dues edicions que he participat com a membre del jurat d'aquest premi, s'han anat 
definint unes línies de treball que impregnen la pintura actual de d'altres disciplines, com és el cas 
de l'influx del dibuix, que ha endolcit la gestualitat, ha reduït la monocromia o ha propiciat el relat. 
També la fotografia i el món de la imatge és un altre actiu de la pintura d'avui, amb un resultat 
hiperrealista o a la manera de Hooper, feta d'insinuacions i silencis, però no sempre, ja que a 
vegades n'és un punt de partença per acabar en una visió totalment allunyada i destruïda de la 
imatge real. Per altra banda, l'arquitectura, la ciutat, el món urbà guanya terreny com a espai de 
representació i també l'acumulació i la destrucció, dues visions molt pròpies del món d'avui. 

 En una convocatòria tan àmplia com aquesta, la diversitat està assegurada. Podríem 
assenyalar els realismes perfilats i fotogràfics, abstraccions líriques i delicades, geometries 
constructives, gestualitats que ens transporten a expressionismes abstractes d'altre temps i a 
poètiques del que és quotidià, com a imatge d'una realitat viscuda del dia d'avui. 

 Mónica Dixon, amb la pintura Two Scapes, ha estat distingida amb el premi. Ha sabut crear 
des del negre una arquitectura lluminosa que ens planta davant d'un "no-lloc" i ens endinsa en un 
espai que esdevé transitable amb la mirada i que mentalment es transforma en experiència. 

 Els quatre guardonats exhibeixen també diversitat. Jo Milne, des de l'abstracció, crea una 
atmosfera orgànica sobre un blau de nocturnitat, mentre Gonzalo Sicre, des d'un paisatge nocturn, 
mediterrani, il·lumina el silenci i José Angel Sintes sotmet petits objectes quotidians no identificats 
a una visió metafísica amable i mediterrània. Per la seva banda, Emmanuel Tintoré fa honor al 
relat minuciós que un aparent tractament d'aquarel·la i dibuix regala amb generositat a una pintura 
de gran format. 

 Com en altres edicions, seran quaranta els artistes escollits que tanquen aquesta setena 
edició del Premi Biennal de Pintura Torres García-Ciutat de Mataró, amb una participació i nivell 
de qualitat que mira amunt.  
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