
TORNANT DE MATARÓ 
 
Amb poques setmanes de distància, dos viatges a Mataró per participar, amb els meus vells 
amics Daniel Giralt-Miracle, Arnau Puig i Paco Rodon, en el jurat de la quarta edició del Premi 
de Pintura Torres García-Ciutat de Mataró. L'Associació Sant Lluc per l'Art d'aquesta localitat 
barcelonina, entitat que convoca aquest certamen de caràcter biennal, és un grup molt arrelat 
en la vida cultural de la ciutat -aquestes arrels es remunten al ja llunyà any 1946-, molt 
dinàmic, i molt simpàtic. Els dec el redescobriment de Mataró, que havia visitat fa segles, per 
trobar-me amb Lluís Terricabres, "Terri", un singular escultor en ferro, escriptor, i personatge. 
A Nord-Sud, el meu pròxim llibre de poemes, n'hi haurà un titulat, per cert, com aquest text ... 

El premi porta el nom del gran pintor uruguaià i català, successivament figura clau del 
noucentisme orsià, del "vibracionisme" portuari (al costat del seu compatriota Rafael Barradas 
i del poeta Joan Salvat-Papasseit) i del constructivisme amb epicentre a París, i que després 
acabaria la seva vida de profeta a la seva terra. Torres García va viure els anys 1891 i 1892, 
que van ser els de la seva arribada a Europa, a Mataró, ciutat natal del seu pare. Aquí va 
començar a aprendre l'ofici de pintor, amb Josep Vinardell. Després vindria la seva llarga 
estada barcelonina. En Història de mi vida (1939) té un dibuix de l'estació mataronina, dibuix 
oportunament repescat pels amics de Sant Lluc com a logo del guardó. "Mataró -escriu aquí, 
en tercera persona- era una ciutat petita, gairebé un poble, però tenia coses, per a ell, molt 
interessants". A la guia de carrers mataronina hi ha un carrer dedicat a l'uruguaià. El 2008, la 
ciutat va poder conèixer de primera mà la seva obra gràcies a la gran exposició Torres-García, 
Darrere la màscara constructiva. 

Bona idea la de reivindicar a Torres García a Mataró, on per cert l'altre dia hem tingut ocasió 
de contemplar un magnífic exemple del seu treball constructivista, pertanyent a la col·lecció 
Bassat. El to de les obres seleccionades en aquesta quarta edició del certamen és alt. Barreja 
de consagrats i d'emergents. Procedències geogràfiques d'allò més variat. En algunes de les 
pintures s'adverteix la pervivència, sota diferents formes, de les geometries, ja siguin 
sensibles, ja siguin post-minimalistes. Fins i tot hi ha un quadre que per estil i autoria remet a 
l'Escola del Sud montevideana i torresgarciesca. L'any passat, el guanyador va ser un excel 
lent post-minimalista, el mataroní Marc Llacuna. Però òbviament no són aquestes les úniques 
maneres de fer representades aquí. Hi ha vida més enllà de la geometria. Altres tipus 
d'abstracció: en aquest sentit resulta significatiu que la segona menció d'honor hagi estat per 
aquest pintor molt pintor, i d'estirp lírica, que és Eduardo Martín del Pozo (Madrid, 1974), que 
va enviar una de les seves boniques variacions sobre la obra del compositor nord-americà 
Morton Feldman, concretament sobre les seves Crippled Symmetries. I hi ha també figuracions 
de molt variats pelatges, des de neo-noucentismes que ens porten a la memòria el Pere Torné 
Esquius d'Els dolços indrets de Catalunya fins a neo-pops, passant per pintors que en clau 
urbana o suburbial renoven la tradició del realisme quotidià d'Antonio López García, o per 
altres que van en coordenades semblants als rars de l'escola de Leipzig. El primer guardó 
d'honor va ser per a un figuratiu de nou encuny, i molt interessant, l'argentí barcelonitzat 
Gonzalo Elvira (Neuquén, Patagonia, 1971), que va presentar un vestíbul ombrívol i evocador, 
amb una mica de "manera negra", per dir-ho amb un terme calcogràfic. 
 
He deixat per al final d'aquestes breus línies la referència al guanyador del certamen, Rafael 
Guerrero, pintor peruà nascut a Piura el 1980 i establert ell també entre nosaltres, primer a 
Bilbao i després, des de 2006, en una Barcelona que està clar que, com en l'època de Torres 
García, acull en el seu si l'aportació llatinoamericana. Rafael Guerrero, que encara és estudiant 
de Belles Arts, i que ja ha guanyat algun certamen (el 2009 va obtenir el segon premi en el 
lleidatà Miquel Viladrich), ens va convèncer plenament, amb la seva valentia a l'hora de fiar-ho 
tot al dibuix. Un dibuix sobre tela, net, sec, concís, amb ecos de "còmic" -una certa línia clara 
tintinesca-, i alhora amb un cert deix geomètric, entre mondrianesc i minimalista. La 
representació d'una màquina. D'una màquina carregada, a més, de connotacions simbòliques, 
sobretot per algú procedent del Nou Món: un avió, aparcat al "finger" que li ha tocat en sort. El 
gènere del dibuix, tan sovint menyspreat pels partidaris de coses més estrepitoses, està avui 
plenament a l'ordre del dia. Un contempla el panorama emergent i veu que, entre els noms de 
més interès, hi ha bastants dibuixants. 
 
JUAN MANUEL BONET 


