
Francesc Rodon in memoriam 

Mataró es un paisatge urbà entre portuari, fabril i ferroviari que inspira el passejant amb 

mòbil a fixar la imatge d’una antiga xemeneia solitària, d’una floristeria ombria, d’una 

àncora anunciant un comerç, d’una làmpada modernista balancejant-se davant una 

farmàcia antanyassa, d’un esgrafiat típicament català, d’un modest relleu més o 

menys noucentista, d’uns pèsols del Maresme en una verduleria, d’un alt mural modern 

ja vintage i d’un port que llueix al sol como pintat per un fauve. Mataró és una societat 

civil puixant; un comerç de qualitat; una notable oferta gastronòmica; la memòria d’un 

modernisme del que queden esplèndides realitzacions arquitectòniques, recuperades 

en el present gràcies a unes rutes turístiques municipals. Mataró és la memòria, també, 

dels anys que va passar aquí el gran pintor uruguaià Joaquín Torres-García. La memòria 

després del temps en què el Museu Municipal va exposar, amb una valentia inusual 

aleshores, artistes emergents. Per exemple, el 1953, a un Tàpies encara magicista i que 

ja triomfava a Nova York; i el 1960, amb l’ajut de l’admirable Club 49, a Moisés Villèlia, 

el mag del bambú, un altre que va residir aquí un temps i al que llavors 

descobrien meravellats Miró, Joan Brossa i el propi Tàpies. Així doncs, van ser unes 

institucions culturals especialment actives, entre las que destaquen la Fundació Iluro, 

que ens acull a les seves esplèndides instal·lacions, i la Nau Gaudí, que acull part de la 

rica col·lecció del meu amic el gran publicista Lluís Bassat. 

Una vegada més, del que es tracta és d’encertar en la selecció de les obres a exposar 

en aquesta novena convocatòria del Premi de Pintura Torres-García – Ciutat de Mataró. 

Feliçment posat sota la advocació de l’uruguaià universal, de qui el dibuix de la estació 

mataronina, una de las il·lustracions d’un dels primers capítols de la seva autobiografia, 

va ser elegida des del principi com a logotip del certamen; i finalment d’elegir aquella 

que ens sembla mereixedora del guardó. He estat jurat en quatre ocasions anteriors, un 

honor que aprecio especialment, ja que des del principi vaig poder observar un 

admirable ambient de concòrdia regnant en el jurat. Així mateix, s’hi ha pogut observar 

una gran dedicació i l’entusiasme que mai decau dels convocants, els meus amics els 

membres de l’Associació Sant Lluc per l’Art. Gent estupenda, llegida, viatjada, d’una 

apertura humana, una curiositat per la cultura en les més diverses manifestacions i una 

convivialitat, que cada vegada em torna a admirar. Són persones que només retrauria 

la seva discreció, la qual implica que de vegades ni t’informin dels rumbs de les seves 

pròpies obres,mereixedores d’atenció. 

Qualitat mitjanament alta del que aquest any ha resultat elegit a partir de la posada en 

comú de les valoracions individuals de cada membre del jurat, que en una primera fase 



van ser a partir de fotografies digitals que ens van ser enviades por correu electrònic. 

Peces de pintors ja consolidats i altres de gent que comença amb bon peu. Això últim 

és sempre boníssim: renovació de la cantera, donar la primera oportunitat a valors 

emergents. 

Propostes abstractes. Algunes de continuïtat respecte d’una veta lírica (les belles laques 

de Cristina Gamón) i d’altres d’investigació constructiva, anant des de la geometria 

sensible (Lola Berenguer i la sevillana Pepa Satué, ambdues des de El Egido) al 

minimalisme (el quadre de Víctor Solanas-Díaz, inspirat en la música del nord-americà 

Morton Feldman); tot passant per la temptació tridimensional, patent a la instal·lació de 

Juan Gil Zamora o pel neo-op rigorosament en blanc i negre de Miguel Hernández Sáez. 

En un altre angle, la neo-metafísica en calma de Fernando Babío, de la italiana Rosanna 

Cassano con su Portico giallo o de Elena Martí Zaro. En els dos últims casos, 

l’arquitectura com a motiu d’inspiració de la pintura.  

Hi ha aquí més coses similars. De sobte, reconeixem en un quadre de Silvia Martínez 

Palou l’emblemàtic edifici d’apartaments de la Meridiana d’Oriol Bohigas, Martorell, i 

McKay. En la delicada Pell de ciutat de Carme Fageda, mataronina d’adopció, 

descobrim una somiació urbana germana de las de Paul Klee, Vieira da Silva o el propi 

Torres-García. Begoña Cid, magrittianament proclama: Esto no es una casa. Coses 

inclassificables, també, que no pocs artistes defugen las etiquetes. Opten, doncs, per 

l’aïllament i desitgen, tal com li passa a Guzpeña allà en el seu poble lleonès, tancar-se 

en la soledat de l’estudi. I així successivament. Valguin només de mostra aquests 

exemples (per suposat que n’hi hi haurien molts més per citar, però l’espai mana) i 

passem a dir quelcom de la premiada d’aquest any i dels cinc finalistes que 

l’acompanyen en el  palmarès. 

La premiada Jo Milne, pintora escocesa nascuda a Edimburg, incorporada a la escena 

barcelonina el 1993 i avui resident en una petita localitat lleidatana lluny del mundanal 

soroll; té ja a l'esquena una gran carrera, feta sense escarafalls, sense fer soroll. Part 

d'ella en companyia de qui fou el seu company, Jordi Fulla, pintor també excel·lent, mort 

el 2019. Jo Milne va obtenir menció a la setena i vuitena edició del premi. Aquest any 

ens ha fascinat a tots, des del primer moment, el quadre Caminant en bucles laberíntics. 

Si ja ens havia interessat en la preselecció digital la seva presència lleu, la bellesa de la 

seva superfície entre el gris i el blanc, la presència delicada d'aquell caminar per bucles 

amb una mica de punta i del laberint; tot això es va anar imposant. Molt bona pintura i 

la sensació que l'autora transmet amb aquest quadre, persegueix un projecte que ens 

col·loca davant de la força del que és fràgil. Per part meva, contemplant una vegada i 



una altra aquest llenç misteriós, me'n recordava de certes coses de l'Henri Michaux i del 

concepte d'obra feble desenvolupat per l'Antoni Llena dels inicis. De la mateixa manera, 

dels papers i les peces aèries de la brasilera Mira Schendel. No cito aquests tres noms 

perquè allò que surt de les mans de l'escocesa es pugui assemblar formalment a la feina 

de cap dels altres tres, sinó per la sensació de veritat que emana de Caminant en bucles 

laberíntics. 

També ens van atraure des del primer moment els treballs dels cinc pintors a qui decidim 

atorgar mencions. Com que aquestes van ser totes ex aequo, m'hi referiré per ordre 

estrictament alfabètic. 

Per part meva, el treball de Gonzalo Elvira, pintor argentí nascut a la Patagònia i 

establert a Barcelona des del 2000. Un pintor que el vaig descobrir a Mataró, a la quarta 

edició del premi en el qual també va obtenir una menció. Avui segueixo atentament la 

seva feina, sobretot gràcies a Arco, la fira d'art madrilenya, on s'han vist coses seves 

diverses vegades. Les seves figuracions són sempre fruit d'una recerca, d'un busseig 

amb un fort bagatge intel·lectual per regions que l'obsessionen. Recordo, per exemple, 

la seva sèrie molt interessant sobre la bauhauser Grete Stern, una fotògrafa alemanya 

que va acabar integrant-se a l'escena argentina. A l'estranyíssim i molt seductor quadre 

present aquest any al certamen, el quadre d'il·luminació a l'ombra Els somnis de 

projecció, Gonzalo Elvira ens col·loca davant d'una escena que, com passa sovint a les 

seves, ens porta del costat d'un cert surrealisme, però també del costat dels somnis 

goyescos. 

També ens va atraure poderosament i des del primer moment, el quadre La conferència 

dels ocells de la pintora barcelonina Alicia Marsans, avui resident a aquesta terra de 

pintors que és l'Empordà. Quadre d'una senzillesa gairebé franciscana amb una mica 

de màgic bestiari medieval i que posseeix l'autenticitat i la valentia de la senzillesa, del 

“com si res”. Alicia Marsans és una pintora essencial que, continuant pel costat de 

l'ornitologia, sap de les virtuts de l'ocell solitari, cantada per Sant Joan de la Creu i 

incorporades a la reflexió sobre l'art dels pinzells per Ramón Gaya que tant ella com jo 

vam tractar i vam voler en un llibre meravellós titulat així, Velázquez pájaro solitario 

(1970); amb l'edició del qual va tenir alguna cosa a veure, per cert, Luis Marsans. Canten 

alegres els ocells d'Alicia Marsans, la qual viu al mig de la natura, que sap pintar les 

plantes i les flors com ningú i que tampoc menysprea les seduccions d'una abstracció a 

l'estil Paul Klee. 



Al quadre Atelier, Cendra 10 del barceloní Eduard Resbier; des del títol mateix estem 

ficats a l'espai mateix de la creació i en un projecte de figuració que, partint sempre 

d'escenaris quotidians, els converteix en una cosa romàntica i sublim (obres seves molt 

més antigues, de caràcter abstracte, el mostraven com un adepte d'una poètica a l'estil 

de Rothko), amb un punt de teatralitat molt ben mesurat. La paraula catalana “cendra”, 

és a dir, en espanyol ceniza, ens indica que no estem davant d'un pintor de coses de 

molta alegria, sinó davant d'un malenconiós. La seva recerca incessant l’ha conduït al 

mar, als ports i els seus fars, a les altes muntanyes nevades, a la solitud de les ciutats i 

d'aquells llocs on, tal deia Candel, la ciutat perd el seu nom, a aigües d'edificis que no 

són sinó ombra del que van ser. Li atrauen, també, els interiors en desordre i entre ells 

el mateix estudi, objecte de tot un cicle de la seva obra a la qual pertany aquest quadre. 

L'estudi: el lloc on el caos s'ordena i on sorgeix l'obra. 

El quadre següent és el titulat Temporalitad, del veneçolà Luis Romero. Un altre foraster 

també establert a Barcelona, si escau el 2004. Nascut a Caracas, ciutat que va ser bella 

i moderna i avui és clar que per desgràcia és cada vegada més invivible. Romero, pintor, 

arquitecte (a la seva obra es nota la seva formació com a tal) i interiorista. És, potser el 

menys conegut del quintet, el qual ens proposa amb un idioma proper a l'hiperrealisme, 

encara que sense la fredor que és nota dominant en aquell, la visió d'un passadís d'un 

edifici modern. Visió en la qual la llum entra per una gelosia, la geometria de la qual, ben 

mirat, gairebé té una mica de peça cinètica. En certa manera ens porta cap als mestres 

veneçolans d'aquest corrent, que pel que coneixem de la trajectòria anterior del pintor, 

l'han influït de la mateixa manera que la contemplació d'un àmbit tan extraordinari com 

la Ciutat Universitària de Caraca, la gran creació de Carlos Raúl Villanueva que va 

inventar i practicar el concepte d'int egració de les arts, la qual culmina a l'Aula Magna 

amb el seu sostre de Calder. 

Per últim, el quadre ¿Quién quiere un rey?. Obra d’algú que ja va rebre menció a la 

setena edició: Gonzalo Sicre, pintor gadità afincat de sempre a Cartagena, la ciutat més 

metafísica d’Espanya. És un d’aquests interiors normals i a la vegada misteriosos i 

sempre pulquèrrimament pintats, els quals són especialitat de la casa. Un interior a mitja 

llum, en el que cada objecte, inclosa l’estora de recarregats motius i aquets estranys 

marcs buits, brilla amb la seva pròpia i en el que des de el punt de vista cromàtic dominen 

els grisos, els marronosos, els malves... Ell, habitant d’una stazione termini, estima las 

respectives obres del nordamericà i celebèrrim Edward Hopper; però també de Léon 

Spilliaert, el belga d’Ostende desgraciadament poc conegut fora de la seva terra natal. 

Són dos pintors, doncs de qui perseguí el rastre, en ambdós casos en els seus paisatges 



nutricis, en companyia del seu col·lega i amic Ángel Mateo Charris, resultant de tot 

plegat sendes exposicions conjuntes. 

Segueix sent fantàstic estar amb els amics de Mataró. Segueix sent un plaer trobar-se 

amb el companys de jurat (en aquestes reunions en les quals el normal és discutir. Això 

sí, educadament, sempre s’aprèn) i segueix sent fantàstic confirmar la vigència d’obres 

ja consolidades, a la vegada que descobrir a veus emergent per a les que la pintura 

segueix tenint sentit. Sí, realment el premi mataroní és un dels que de veritat conten en 

el panorama actual un dels més plurals i un dels que permeten fer-se una idea més 

cabal del que s’està coent en els estudis de les últimes generacions. 
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