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Assumpció Mateu presenta a la Fundació Marguerida de Montferrato l'exposició titulada
Poiesis, un terme que Plató defineix com la causa que converteix qualsevol cosa que
considerem del no-ser a ser. Però Poiesis com a idea englobadora i dinamitzadora conté
conceptes actuants i configuradors del pensament creatiu de l'Assumpció Mateu entre
els quals hi podríem incloure tots aquells altres que la seva obra també ens suggereix:
"respirar", "cremar", "discontinuïtat quàntica" ... –és possible que això sigui degut al fet
que ens evoca el pensament i la poesia de José Val del Omar-. Suma de conceptes i
una tècnica elaborada però dotada amb la potència que exigeix la llibertat artística que
provoquen la realització del seu treball com a procés i com a resultat, com a canvi necessari
perquè, sense deixar de ser, l'implícit (el model i l'objecte) romangui, duri, com el que
és: realitat (única) que mostra, alhora que guarda en si mateixa, allò que a causa de la
permanent mutació ja no pot ser percebut.
Una manera de ser i d'estar que produeix consciència, l'autoconsciència que l’Assumpció
Mateu converteix en el mirall mitjançant el qual ens mostra la realitat.
Però el seu transcórrer per la realitat a través de la mutació tempestuosa que els objectes
de la seva percepció pateixen fins a aparèixer en el món són conseqüència d'un sentiment
romàntic, l’"afat" (concepte de Ramon Llull, que defineix com la facultat humana que
permet relacionar la percepció de l'objecte individual amb el concepte genèric que
l'engloba) i alhora esperançat, que transcriu aquests objectes, en tant que sensacions i
emocions que van ser experiència i vida, en la metàfora de l'art que ens fa entendre la
vida.
La Fundació Marguerida de Montferrato dóna les gràcies a l’Assumpció Mateu per la seva
exposició Poiesis, que ens ajuda a respirar i cremar.
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L’anvers del paisatge
Eudald Camps
Santes Creus, agost de 2019

«la pell en el mur no s’hi avesa
hi verbera
s’ennutja
cicatritza»
Ara en veure-hi, Roger Costa-Pau

Vida i mort del paisatge
Natura i antinatura: de Lucreci a Clément Rosset. La idea de «paisatge» ve després:
construcció simbòlica, no deixa de ser una versió parcial i interessada d’aquell immens
altre que, en tant que pura exterioritat, és diferent a nosaltres. L’experiència romàntica
(allò de «la natura com a metàfora») ha donat pas a una versió, diguem-ne, desinfectada:
la Universitat Politècnica de Catalunya, per exemple, ja fa anys que soluciona la incertesa
de la disciplina gràcies a uns estudis reglats que, d’alguna manera, actualitzarien l’atàvica
mirada de l’artista envers l’entorn: «Amb el grau en Paisatgisme —li prometen al futur
estudiant— adquiriràs els coneixements científics i tecnològics necessaris per treballar
com a paisatgista. Seràs capaç de planificar i dissenyar projectes paisatgístics i d’espais
verds (parcs, escoles, institucions, espais exteriors, etc.) i gestionar-ne i controlar-ne la
construcció, el manteniment i la rehabilitació». Poca broma: des del fundacional cogito
cartesià, la contínua afirmació de l’especificitat humana, del seu «poder», descansa en una
idea d’infinitud dessacralitzada que troba en la ciència, primer, i després en la tecnologia
—i avui en la creixent virtualització del món— un argument inesgotable que Assumpció
Mateu disecciona, amb certa dosi d’ironia, en moltes de les seves obres.
Els canvis han sigut massa importants per a no tenir-los en compte: davant de la idea
clàssica d’un univers quiet i estable —el primer motor immòbil d’Aristòtil—, la modernitat
ens situa en un cosmos en perpètua expansió; davant del creacionisme invariable —no
només d’origen cristià—, la modernitat contraposa l’evolució permanent de les espècies;
davant dels ideals estoics o epicuris de felicitat centrats en la pau estàtica i l’acceptació
conscient de la realitat, la modernitat equipara quietud i mort fins al punt que només
allò que creix indefinidament —com ara l’economia— pot ser considerat un model vàlid:
la proposta artística d’Assumpció Mateu interpel·la una modernitat sotmesa a l’avidesa
del desig descontrolat i ho fa a través d’allò que Pierre Restany anomenava «arquetips
fonamentals», peces que contenen, intacte, el misteri de la creació.
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Però tornem al començament: és possible ésser paisatgista (s’entén que de manera
diferent al promocionat per la UPC) avui dia? En un sentit similar al que va portar Adorno
a afirmar la impossibilitat d’escriure poesia després d’Auschwitz, Lefeu —personatge de
ficció creat el 1974 per Jean Améry— certificava, sense massa convicció, l’acte de defunció
del gènere mateix: «No és un atzar que es trobi en declivi sinó un fet ben fonamentat
tan des del punt de vista sociològic com des de la perspectiva de la història de l’art. El
paisatge ja no esgota la realitat del nostre temps: allò decisiu ja no s’esdevé sota els oms
encorbats per la tempesta, sinó en carrerons, per molt abandonats que puguin estar i
en cases a l’espera de la demolició». I encara més: «És necessari tenir en compte —ens
advertia Lefeu— que el paisatge posseeix tradició en l’àmbit artístic i literari i que, per
tant, una producció artística consagrada conscientment al paisatge tindria, sens falta,
un caràcter tradicional i, per extensió, reaccionari i políticament perillós». Aquesta deu
ser una de les moltes raons que explicaria que als artistes d’avui els costi tant parlar
del paisatge des d’una perspectiva més «tradicional»: perquè la seva activitat reflexiva
necessita acotar el paisatge per convertir-lo en territori, i el territori en suma de llocs,
a saber, parcel·les significatives de dimensions humanes on el passat és —fent servir la
terminologia bergsoniana— «viscut i actualitzat més que no pas representat».
Assumpció Mateu sap que, amb la distància, el desig augmenta o, potser millor,
transmuta en quelcom que no sabem anomenar però que, d’alguna manera, oscil·laria
entre la nostàlgia abstracta i l’anhel persistent com podrien fer-ho, donat el cas, les
esferes oposades d’un pèndol qualsevol (òbviament, més semblant al de Newton que al de
Foucault). És a dir: allò que singularitza a la «naturalesa humana» és, contra tota lògica,
el seu allunyament progressiu (i en direcció contrària) de la naturalesa (l’home és home
perquè s’escindeix del món). Es tractaria d’una «il·lusió» originada en els mateixos albors
de la civilització que només té sentit quan, amb indiferència del grau de convenciment,
acceptem separar «el món dels humans» (artificiós o inautèntic) d’una natura primigènia
i, per a molts, pràcticament divinitzada: «Quan deixarem d’estar obcecats —escrivia
Nietzsche a La Gaia Ciència— per totes aquelles ombres de Déu? Quan haurem desdivinitzat completament a la natura? Quan ens serà a la fi permès, a nosaltres els homes,
començar a ser naturals, a naturalitzar-nos, amb la pura naturalesa, la naturalesa
recobrada, la naturalesa alliberada?».

Recuperar el sagrat
Sovint la idea de naturalesa ha estat considerada una «arma eficaç —en paraules de
Clément Rosset— contra totes les formes de superstició i de creença religiosa». Des de
l’Antiguitat, era freqüent oposar les representacions naturalistes a les representacions
religioses (com és el cas de Lucreci i Ciceró); a partir del segle XVIII, la idea de naturalesa
es va configurar com a arma absoluta contra la religió. Tota religió implicava la creença
en una sobrenaturalesa; considerarem haver-la aniquilat quan s’hagi demostrat que tot
allò que existeix (els pensaments, els somnis, els desigs dels humans inclosos) pugui
interpretar-se a partir de causes purament naturals. És a dir: si la naturalesa és la que
ho fa tot, aleshores Déu resulta inútil. A Schelling, idealista i romàntic, no li va passar
per alt aquesta paradoxa: «Les idees entren en relació amb el món sensible perquè les
coses són els seus instruments o òrgans, i només així passen a formar par d’ell, com a
ànimes. Però Déu, la unitat de l’ordre suprem, roman elevat per sobre de tota realitat i
per tota l’eternitat i només té una relació indirecta amb la naturalesa. Ara bé, si l’estat en
l’ordenació moral més elevada representa una segona naturalesa, aleshores el diví només
pot relacionar-s’hi de manera ideal i indirecta, però no real, i per tant la religió no pot
existir en l’estat més perfecte, sinó esotèricament o en la forma dels misteris, si pretén
mantenir intacta la seva idealitat pura».
Una «idealitat pura» que, mutatis mutandis, podia ser traslladada a l’esfera de l’art
(l’encarnació de les idees en les coses defensada per Schelling sembla una bona manera
de descriure la pràctica de l’art). Hegel, en aquest sentit, pot ser considerat el pare de la
criatura: «Allò vivent natural —va escriure l’alemany a les seves Lliçons sobre l’estètica—
és cap a l’interior i cap a l’exterior una organització estructurada finalísticament fins en els
més petits detalls, mentre que l’obra d’art només assoleix en la seva superfície l’aparença
de vida […] Però aquest aspecte de l’existència exterior no és el que fa d’una obra un
producte de l’art bell; obra d’art ho és solament en la mesura que originada en l’esperit
pertany també al terreny de l’esperit, ha rebut el baptisme de l’esperit i exposa només
allò que s’ha format d’acord amb l’esperit […] Per això l’obra d’art se situa per damunt
de qualsevol producte de la naturalesa que no hagi realitzat aquest trànsit a través de
l’esperit; per exemple, un paisatge que, passant pel sentiment de la visió, és exposat com
a pintura adquireix com a obra d’art de l’esperit un rang superior al mer paisatge natural.
Perquè tot allò espiritual és millor que qualsevol producte de la naturalesa. Per la resta,
cap ens natural no exposa cap ideal diví —diguem-ne idea— com és capaç de fer-ho l’art».
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A la llum d’aquests antecedents, no és gens agosarat dir que la «història de l’art
occidental» evoluciona paral·lelament a la «història» del pensament. Es tractaria d’un
viatge —com assenyalava Ortega y Gasset a la seva La deshumanización del arte—
caracteritzat per un progressiu allunyament de les coses i per un interès, cada vegada més
gran, per les idees. És a dir: la distància que va del pigment barrejat amb saliva —escopit
sobre el mur de la cova utilitzant la pròpia mà com a plantilla— fins a l’anomenat art
conceptual —i, encara més, el que se serveix de diferents suports digitals— és la mateixa
distància que defineix l’esdevenir d’una pràctica artística entesa, majoritàriament, com un
intent de representar el món. En paraules de Pere Salabert: «La pintura s’ocuparia primer
de les coses, després de les sensacions i finalment de les idees»... Es tractaria —segueix
Salabert— d’una mena de «paradigma evolutiu» segons el qual l’estricta concreció del món
es veuria desplaçada per un replegament de l’artista sobre ell mateix: «d’aquesta manera
el món que cal representar es converteix, de mica en mica, en un món interioritzat».
Salvant les distàncies, alguna pèrdua similar neguitejava a Robert Graves: «La meva
tesi és que el llenguatge del mite poètic —escriu a The White Goddess—, corrent en
l’Antiguitat a l’Europa mediterrània i septentrional, era un llenguatge màgic vinculat a
cerimònies religioses populars en honor a la deessa Lluna, o Musa, algunes de les quals
daten de l’època paleolítica, i que aquest segueix essent el llenguatge de la verdadera
poesia, verdadera en el sentit nostàlgic de l’original immillorable i no un substitut sintètic.
Aquell llenguatge fou corromput al final del període minoic quan invasors procedents de
l’Àsia Central van començar a substituir les institucions matrilineals per les patrilineals
i van remodelar els mites per justificar els canvis socials. Després van venir els primers
filòsofs grecs, que s’oposaven fermament a la poesia màgica perquè amenaçava a la seva
nova religió de la lògica». La resta de la història és sobradament coneguda...
Caminar pel bosc
Fidel al llegat de María Zambrano, Assumpció Mateu sap que el bosc és un espai
físic que té el seu correlat mental i que, en sentit estricte, només és possible accedir-hi
literalment, és a dir, passejant pel mig dels arbres, deambulant sense cap altre objectiu
que retrobar cert estat d’ànim anterior a les revolucions denunciades per Graves (les
de la «nova religió de la lògica»). A diferència de tants artistes que parlen del paisatge
lluny del paisatge (ja sigui utilitzant pròtesis científiques, a la manera d’un Pep Vidal,
o tecnològiques, com les del cèlebre col·lectiu japonès TeamLab), Mateu emprèn, com
dèiem, una recerca dels arquetips que té alguna cosa de periple homèric empeltat de

consciència ecològica. En aquest sentit, disposem d’un petit opuscle (publicat per l’editorial
mallorquina Olañeta) titulat Caminar (pòstum, 1862) on Henry David Thoreau expressava
el pinyol del seu «pensament ecològic» amb algunes frases que, rere la seva simplicitat
enganyosa, amaguen tota una cosmovisió, en el fons, propera a la de Mateu: «Crec en el
bosc, en la prada i en la nit en què creix el panís» i «És la natura salvatge [wilderness]
el que preserva el món». Per entendre’ns: segons Thoreau, el secret del pensament
ambiental (en tant que alliberador) no és altre que el de la recerca de l’harmonia personal
i moral, que no pot aconseguir-se en una societat industrialista i, per tant, depredadora
del medi. La degradació de la natura, les guerres i l’opressió de l’home no són fets
separables o pures situacions circumstancials o inevitables: apareixen, ben al contrari,
com a conseqüència d’una determinada mentalitat. Que aquesta concepció s’anomeni
«espiritualisme» no hauria de sorprendre ningú: «Contra la concepció del món com a Gran
Màquina que consumeix energia i produeix treball —conclou el filòsof Ramon Alcoberro al
pròleg del llibre—, Thoreau defensa, com molt del que avui s’anomena deep ecology, una
concepció quasi primitiva de l’univers com a Gran Animal que viu en harmonia».
Deixant de banda el transcendentalisme de Thoreau (sorgit del reformisme religiós
de Harvard i encapçalat per figures com el filòsof Ralph Waldo Emerson), a nosaltres ens
resta la possibilitat d’actualitzar el seu missatge defugint-ne, per descomptat, la literalitat.
És a dir: atesa la impossibilitat de retornar a la natura (si tothom deixa la ciutat per anar
al camp, aleshores el camp es converteix en ciutat), és responsabilitat de cadascun de
nosaltres activar les potencialitats de realització individuals en un moment on la pròpia
responsabilitat tendeix a dissoldre’s en un magma indeterminat on la «culpa» sempre
és dels altres o, més encara, d’entitats fantasmagòriques que mai ningú ha vist però
que tothom afirma haver de suportar. En paraules de Thoreau: «Si un home passeja pel
bosc per amor als arbres serà considerat un mandrós, però si es passa tot el dia dedicat
a especular, tallant els arbres i deixant la terra erma se’l tindrà per un ciutadà laboriós i
emprenedor. Com si l’únic interès que una ciutat pogués tenir pels seus arbres fos tallarlos». I qui diu tallar-los, diu incendiar-los.
Art i vida
El que està en joc, en darrera instància, és la vida i la capacitat de l’art per a rastrejar-ne
els senders, les marques pulsionals, les traces electritzades. Amb tot, la proposta artística
d’Assumpció mateu sembla que ens obligui a plantejar-nos, constantment, el sentit de la
vida. I encara més: què és la vida? La «resposta» que un escriptor com Thomas Mann
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ens dóna a la Muntanya màgica pot il·lustrar-nos a la perfecció: «Què era la vida, doncs?
Era calor, el producte tèrmic d’una inestabilitat que conservava la forma, una febre de la
matèria, el procés de la qual anava acompanyat per una incessant destrucció i recomposició
de molècules proteiques amb una estructura complexa, enginyosa, però sempre alterable.
Era el ser d’allò que, de fet, no podia ser, el balanceig perillosament dolç i dolorós sobre
la línia del ser que només es produïa en aquest procés limitat i febril de desintegració i
renovació. La vida no era material i no era esperit. Era una cosa intermèdia, un fenomen
basat en la matèria, igual que l’arc iris sobre el salt d’aigua i igual que la flama». Ni més ni
menys: la vida —com l’ànima— vindria a ser una mena de fosforescència de la matèria...
Assumpció Mateu assumeix el «discurs de la pèrdua» com a quelcom inevitable i,
de fet, indissociable de la mateixa pràctica de l’art. Pensem en el poeta (inspirat en
Verlaine) que apareix a Le lys rouge d’Anatole France, que escrivia els seus millors versos
en paper d’embolicar cigarrets i se’ls fumava davant dels seus admiradors horroritzats;
pensem en Bartleby i en Bartlebooth: l’antiheroi de Herman Melville entregat a la no
acció i l’aquarel·lista imaginat per Georges Perec que despintava per recuperar el full en
blanc; pensem en Max Blecher, el malaguanyat poeta que, quan sortia de casa, encara
que anés per trajectes diferents als habituals, sempre tenia cura de retornar sobre els
seus passos: «Allò ho feia per no descriure un cercle al caminar on quedessin tancats
arbres i cases. En aquest sentit, el meu caminar s’assemblava a un carret de fil; si una
vegada desenrotllat no l’hagués enrotllat immediatament, en el mateix camí, les coses que
haguessin quedat atrapades dins del llaç format per la marxa haurien restat per sempre
més, irremeiablement i profundament, lligades a mi. Si quan plovia evitava tocar les
pedres per on s’escolaven els reguers d’aigua, ho feia per no afegir res a l’acció de l’aigua
i per no interferir en l’exercici dels seus poders essencials».
Ho dèiem al començament: «construcció simbòlica, la idea de paisatge no deixa de ser
una versió parcial i interessada d’aquell immens altre que, en tant que pura exterioritat, és
diferent a nosaltres». D’aquí la importància que pot tenir per Assumpció Mateu la visió del
bosc cremat: el blanc i el negre del terreny devastat pel foc és com les pàgines d’un llibre
de poesia: parlen de la vida però no estan vives. Justament per això, qualsevol rebrot
implica l’aplaçament de l’obra: l’art comença allà on finalitza la vida i, paradoxalment,
d’aquí prové la seva insondable potència metafòrica (els poemes d’amor només tenen
sentit en absència de la persona estimada).

Corol·lari
Hem parlat de la necessitat de «fer» paisatge malgrat la impossibilitat històrica i
gairebé metafísica de retornar a una idea de món que no estigui mediatitzada per la nostra
mirada tecnològica (o filtrada per l’Ego cartesià); ens hem referit a com «la nova religió
de la lògica» proscriu definitivament els mites matriarcals que, en certs aspectes, ens
mantenien connectats a una natura primigènia; hem portat a col·lació aquelles passejades
al bosc d’ascendència zambraniana que, literalment, permeten que recuperem una relació
umbilical amb la terra que trepitgem; i hem volgut recordar com la vida i l’art comparteixen
una realitat pulsional tan fràgil com subtil... Tota l’aventura creativa d’Assumpció Mateu
recull aquest viatge (boirós, vague, aproximat) que va de la fascinació original al posterior
desconcert i, a voltes, l’intent recursiu per recuperar aquell esguard fascinat que mai
hauríem hagut de perdre: els seus paisatges estan fets de retalls de món perquè el món,
per a nosaltres, ja no pot ser una unitat perfecte copsada com a tal; el fragment, en
aquest sentit, és com la resta d’un naufragi: permetrà intuir una vida pretèrita a qui tingui
la paciència (i la fe) per entretenir-se a entreteixir els materials que l’artista recupera. Un
verb important, teixir: l’anvers del paisatge és com una peça de roba girada que l’artista
sargeix amb la paciència de Penèlope. El resultat, sempre precari, és una obra que conté
els elements necessaris per emprendre un viatge de tornada que ningú sap si podrà ser
culminat. El sentit de l’obra rau en el seu intent per retrobar el sentit.

Santes Creus, agosto de 2019
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El anverso del paisage
Eudald Camps
Santes Creus, agost de 2019

«la piel en el muro no se aveza
verbera
se enoja
cicatriza»
Ahora al ver, Roger Costa-Pau

Vida y muerte del paisaje
Naturaleza y antinaturaleza: de Lucrecio a Clément Rosset. La idea de «paisaje» viene
después: construcción simbólica, no deja de ser una versión parcial e interesada de aquel
inmenso otro que, en tanto que pura exterioridad, es diferente a nosotros. La experiencia
romántica (aquello de «la naturaleza como metáfora») ha dado paso a una versión,
digamos, desinfectada: la Universitat Politècnica de Catalunya, por ejemplo, ya hace años
que soluciona la incertidumbre de la disciplina gracias a unos estudios reglados que, de
alguna manera, actualizarían la atávica mirada del artista hacia el entorno: «Con el grado
en Paisajismo —le prometen al futuro estudiante— adquirirás los conocimientos científicos
y tecnológicos necesarios para trabajar como paisajista. Serás capaz de planificar y
diseñar proyectos paisajísticos y de espacios verdes (parques, escuelas, instituciones,
espacios exteriores, etc.) y gestionar y controlar la construcción, el mantenimiento y
la rehabilitación». Desde el fundacional cogito cartesiano, la continua afirmación de la
especificidad humana, de su «poder», descansa en una idea de infinitud desacralizada
que encuentra en la ciencia, primero, y después en la tecnología —y hoy en la creciente
virtualización del mundo— un argumento inagotable que Assumpció Mateu disecciona, con
cierta dosis de ironía, en muchas de sus obras.
Los cambios han sido demasiado importantes para no tenerlos en cuenta: ante la idea
clásica de un universo quieto y estable —el primer motor inmóvil de Aristóteles—, la modernidad
nos sitúa en un cosmos en perpetua expansión; ante el creacionismo invariable —no solo
de origen cristiano—, la modernidad contrapone la evolución permanente de las especies;
ante los ideales estoicos o epicúreos de felicidad centrados en la paz estática y la aceptación
consciente de la realidad, la modernidad equipara quietud y muerte hasta el punto que solo
aquello que crece indefinidamente —como la economía— puede ser considerado un modelo
válido: la propuesta artística de Assumpció Mateu interpela a una modernidad sometida a la
avidez del deseo descontrolado y lo hace a través de aquello que Pierre Restany denominaba
«arquetipos fundamentales», piezas que contienen, intacto, el misterio de la creación.
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Pero volvamos al principio: ¿es posible ser paisajista (se entiende que de modo distinto
al promocionado por la UPC) hoy en día? En un sentido similar al que llevó a Adorno a
afirmar la imposibilidad de escribir poesía después de Auschwitz, Lefeu —personaje de
ficción creado en 1974 por Jean Améry— certificaba, sin mucha convicción, el acto de
defunción del género mismo: «No es azar que se encuentre en declive sino un hecho
bien fundamentado tanto desde el punto de vista sociológico como desde la perspectiva
de la historia del arte. El paisaje ya no agota la realidad de nuestro tiempo: lo decisivo
ya no ocurre bajo los olmos encorvados por la tormenta, sino en callejones, por muy
abandonados que puedan estar, y en casas a la espera de demolición». Y todavía más:
«Es necesario tener en cuenta —nos advertía Lefeu— que el paisaje posee tradición
en el ámbito artístico y literario y que, por tanto, una producción artística consagrada
conscientemente al paisaje tendría, sin falta, un carácter tradicional y, por extensión,
reaccionario y políticamente peligroso». Esta debe de ser una de las muchas razones
que explicarían que a los artistas de hoy les cueste tanto hablar del paisaje desde una
perspectiva más «tradicional»: porque su actividad reflexiva necesita acotar el paisaje para
convertirlo en territorio, y el territorio en suma de lugares, a saber, parcelas significativas
de dimensiones humanas donde el pasado está —utilizando la terminología bergsoniana—
«vivido y actualizado más que representado».
Assumpció Mateu sabe que, con la distancia, el deseo aumenta o, quizás mejor,
transmuta en algo que no sabemos nombrar pero que, de alguna manera, oscilaría entre la
nostalgia abstracta y el anhelo persistente como podrían hacerlo, dado el caso, las esferas
opuestas de un péndulo cualquiera (obviamente, más parecido al de Newton que al de
Foucault). Es decir: lo que singulariza la «naturaleza humana» es, contra toda lógica, su
alejamiento progresivo (y en dirección contraria) de la naturaleza (el hombre es hombre
porque se escinde del mundo). Se trataría de una «ilusión» originada en los albores de la
civilización que solo tiene sentido cuando, con indiferencia del grado de convencimiento,
aceptamos separar «el mundo de los humanos» (artificioso o inauténtico) de una
naturaleza primigenia y, para muchos, prácticamente divinizada: «¿Cuándo dejaremos
de estar obcecados —escribía Nietzsche en La Gaya Ciencia— por todas aquellas sombras
de Dios? ¿Cuándo habremos des-divinizado completamente a la naturaleza? ¿Cuándo nos
será al fin permitido, a nosotros los hombres, empezar a ser naturales, a naturalizarnos,
con la pura naturaleza, la naturaleza recobrada, la naturaleza liberada?»

Recuperar lo sagrado
A menudo la idea de naturaleza ha sido considerada un «arma eficaz —en palabras de
Clément Rosset— contra todas las formas de superstición y de creencia religiosa. Desde la
Antigüedad, era frecuente oponer las representaciones naturalistas a las representaciones
religiosas (como es el caso de Lucrecio y Cicerón); a partir del siglo XVIII, la idea de
naturaleza se configuró como arma absoluta contra la religión. Toda religión implicaba
la creencia en una sobrenaturaleza; consideraremos haberla aniquilado cuando se haya
demostrado que todo lo que existe (los pensamientos, los sueños, los deseos de los
humanos incluidos) pueda interpretarse a partir de causas puramente naturales. Es decir:
si la naturaleza es la que lo hace todo, entonces Dios resulta inútil. A Schelling, idealista
y romántico, no le pasó por alto esta paradoja: «Las ideas entran en relación con el
mundo sensible porque las cosas son sus instrumentos u órganos, y solo así pasan a
formar parte de él, como almas. Pero Dios, la unidad del orden supremo, permanece
elevado por encima de toda realidad y para toda la eternidad y solo tiene una relación
indirecta con la naturaleza. Ahora bien, si el estado en la ordenación moral más elevada
representa una segunda naturaleza, entonces lo divino solo puede relacionarse de manera
ideal e indirecta, pero no real, y por lo tanto la religión no puede existir en el estado más
perfecto, sino esotéricamente o en la forma de los misterios, si pretende mantener intacta
su idealidad pura».
Una «idealidad pura» que, mutatis mutandis, podía ser trasladada a la esfera del arte
(la encarnación de las ideas en las cosas defendida por Schelling parece una buena manera
de describir la práctica del arte). Hegel, en este sentido, puede considerarse el padre de la
criatura: «Lo viviente natural —escribió el alemán en sus Lecciones sobre la estética— es
hacia lo interior y hacia lo exterior una organización estructurada finalísticamente hasta
en los más pequeños detalles, mientras que la obra de arte solo alcanza en su superficie la
apariencia de vida [...] Pero este aspecto de la existencia exterior no es lo que hace de una
obra un producto del arte bello; obra de arte lo es solamente en la medida que originada
en el espíritu pertenece también al terreno del espíritu, ha recibido el bautismo del espíritu
y expone solo lo que se ha formado de acuerdo con el espíritu [...] por eso la obra de arte
se sitúa por encima de cualquier producto de la naturaleza que no haya realizado este
tránsito a través del espíritu; por ejemplo, un paisaje que, pasando por el sentimiento
de la visión, es expuesto como pintura adquiere como obra de arte del espíritu un rango
superior al mero paisaje natural. Porque todo lo espiritual es mejor que cualquier producto
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de la naturaleza. Por lo demás, ningún ente natural expone ningún ideal divino —digamos
idea— como es capaz de hacerlo el arte».
A la luz de estos antecedentes, no es nada atrevido decir que la «historia del arte
occidental» evoluciona paralelamente a la «historia» del pensamiento. Se trataría de un
viaje —como señalaba Ortega y Gasset en su La deshumanización del arte— caracterizado
por un progresivo alejamiento de las cosas y por un interés, cada vez mayor, por las ideas.
Es decir: la distancia que va del pigmento mezclado con saliva —escupido sobre el muro
de la cueva utilizando la propia mano como plantilla— hasta el llamado arte conceptual
—y, aún más, el que se sirve de diferentes soportes digitales— es la misma distancia que
define el devenir de una práctica artística entendida, mayoritariamente, como un intento
de representar el mundo. En palabras de Pere Salabert: «La pintura se ocuparía primero
de las cosas, después de las sensaciones y finalmente de las ideas»... Se trataría —sigue
Salabert— de una especie de «paradigma evolutivo» según el cual la estricta concreción
del mundo se vería desplazada por un repliegue del artista sobre él mismo: «De esta
manera el mundo que hay que representar se convierte, poco a poco, en un mundo
interiorizado».
Salvando las distancias, alguna pérdida similar inquietaba a Robert Graves: «Mi tesis
es que el lenguaje del mito poético —escribe en The White Goddess—, corriente en la
Antigüedad en la Europa mediterránea y septentrional, era un lenguaje mágico vinculado
a ceremonias religiosas populares en honor a la diosa Luna, o Musa, algunas de las cuales
datan de la época paleolítica, y que este sigue siendo el lenguaje de la verdadera poesía,
verdadera en el sentido nostálgico del original inmejorable y no un sustituto sintético.
Aquel lenguaje fue corrupto al final del periodo minoico cuando invasores procedentes de
Asia Central empezaron a sustituir las instituciones matrilineales por las patrilineales y
remodelaron los mitos para justificar los cambios sociales. Después vinieron los primeros
filósofos griegos, que se oponían firmemente a la poesía mágica porque amenazaba su
nueva religión de la lógica». El resto de la historia es sobradamente conocido...
Andar por el bosque
Fiel al legado de María Zambrano, Assumpció Mateu sabe que el bosque es un espacio
físico que tiene su correlato mental y que, en sentido estricto, solo es posible acceder a él
literalmente, es decir, paseando entre los árboles, deambulando sin ningún otro objetivo
que reencontrar cierto estado de ánimo anterior a las revoluciones denunciadas por

Graves (las de la «nueva religión de la lógica»). A diferencia de tantos artistas que hablan
del paisaje lejos del paisaje (ya sea utilizando prótesis científicas, a la manera de un Pep
Vidal, o tecnológicas, como las del célebre colectivo japonés TeamLab), Mateu emprende,
como decíamos, una búsqueda de los arquetipos que tiene algo de periplo homérico
injertado de conciencia ecológica. En este sentido, disponemos de un pequeño opúsculo
(publicado por la editorial mallorquina Olañeta) titulado Caminar (póstumo, 1862) donde
Henry David Thoreau expresaba el quid de su «pensamiento ecológico» con algunas frases
que, tras su simplicidad engañosa, esconden toda una cosmovisión, en el fondo, próxima
a la de Mateu: «Creo en el bosque, en la pradera y en la noche en que crece el maíz”
y “Es la naturaleza salvaje [wilderness] lo que preserva el mundo». Para entendernos:
según Thoreau, el secreto del pensamiento ambiental (en tanto que liberador) no es
otro que el de la búsqueda de la armonía personal y moral, que no puede alcanzarse en
una sociedad industrialista y, por lo tanto, depredadora del medio. La degradación de
la naturaleza, las guerras y la opresión del hombre no son hechos separables o puras
situaciones circunstanciales o inevitables: aparecen, antes bien, como consecuencia de
una determinada mentalidad. Que esta concepción se denomine «espiritualismo» no
tendría que sorprender a nadie: «Contra la concepción del mundo como Gran Máquina que
consume energía y produce trabajo —concluye el filósofo Ramon Alcoberro en el prólogo
del libro—, Thoreau defiende, como mucho de lo que hoy se denomina deep ecology, una
concepción casi primitiva del universo como Gran Animal que vive en harmonía».
Dejando a un lado el trascendentalismo de Thoreau (surgido del reformismo religioso
de Harvard y encabezado por figuras como el filósofo Ralph Waldo Emerson), a nosotros
nos resta la posibilidad de actualizar su mensaje rehuyendo, por supuesto, la literalidad.
Es decir: vista la imposibilidad de retornar a la naturaleza (si todo el mundo deja la ciudad
para ir al campo, entonces el campo se convierte en ciudad), es responsabilidad de cada
uno de nosotros activar las potencialidades de realización individuales en un momento en
el que la propia responsabilidad tiende a disolverse en un magma indeterminado donde
la «culpa» siempre es de los otros o, más aún, de entidades fantasmagóricas que nunca
nadie ha visto pero que todo el mundo afirma tener que soportar. En palabras de Thoreau:
«Si un hombre pasea por el bosque por amor a los árboles será considerado un perezoso,
pero si se pasa todo el día dedicado a especular, cortando los árboles y dejando la tierra
yerma se le tendrá por un ciudadano laborioso y emprendedor. Como si el único interés
que una ciudad pudiera tener por sus árboles fuera cortarlos». Y quien dice cortarlos, dice
incendiarlos.
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Arte y vida
Lo que está en juego, en última instancia, es la vida y la capacidad del arte para rastrear
los senderos, las marcas pulsionales, las trazas electrizadas. Con todo, la propuesta artística
de Assumpció Mateu parece que nos obligue a plantearnos, constantemente, el sentido de
la vida. Y todavía más: ¿qué es la vida? La «respuesta» que un escritor como Thomas Mann
nos da en La montaña mágica puede ilustrarnos a la perfección: ¿«Qué era la vida, pues?
Era calor, el producto térmico de una inestabilidad que conservaba la forma, una fiebre de
la materia, cuyo proceso iba acompañado por una incesante destrucción y recomposición
de moléculas proteicas con una estructura compleja, ingeniosa, pero siempre alterable.
Era el ser de aquello que, de hecho, no podía ser, el balanceo peligrosamente dulce y
doloroso sobre la línea del ser que solo se producía en ese proceso limitado y febril de
desintegración y renovación. La vida no era material y no era espíritu. Era algo intermedio,
un fenómeno basado en la materia, igual que el arco iris sobre el salto de agua e igual
que la llama». Ni más ni menos: la vida —como el alma— vendría a ser una especie de
fosforescencia de la materia...
Assumpció Mateu asume el «discurso de la pérdida» como algo inevitable y, de hecho,
indisociable de la práctica del arte. Pensemos en el poeta (inspirado en Verlaine) que
aparece en Le lys rouge de Anatole France, que escribía sus mejores versos en papel de
liar cigarrillos y se los fumaba ante sus horrorizados admiradores; pensemos en Bartleby
y en Bartlebooth: el antihéroe de Herman Melville entregado a la no acción y el acuarelista
imaginado por Georges Perec que despintaba para recuperar la hoja en blanco; pensemos
en Max Blecher, el malogrado poeta que, cuando salía de casa, aunque fuera por trayectos
diferentes a los habituales, siempre se aseguraba de retornar sobre sus pasos: «Aquello
lo hacía para no describir un círculo al andar donde quedaran encerrados árboles y
casas. En este sentido, mi andar se parecía a un carrete de hilo; si una vez desarrollado
no lo hubiera enrollado inmediatamente, en el mismo camino, las cosas que hubieran
quedado atrapadas dentro del lazo formado por la marcha habrían quedado para siempre,
irremediable y profundamente, ligadas a mí. Si cuando llovía evitaba tocar las piedras por
donde se filtraban los regueros de agua, lo hacía para no añadir nada a la acción del agua
y para no interferir en el ejercicio de sus poderes esenciales».
Lo decíamos al principio: «Construcción simbólica, la idea de paisaje no deja de ser una
versión parcial e interesada de aquel inmenso otro que, en tanto que pura exterioridad,
es diferente a nosotros». De ahí la importancia que puede tener para Assumpció Mateu

la visión del bosque quemado: el blanco y el negro del terreno devastado por el fuego es
como las páginas de un libro de poesía: hablan de la vida pero no están vivas. Justamente
por eso, cualquier rebrote implica el aplazamiento de la obra: el arte empieza allá donde
finaliza la vida y, paradójicamente, de ahí proviene su insondable potencia metafórica (los
poemas de amor solo tienen sentido en ausencia de la persona amada).
Corolario
Hemos hablado de la necesidad de «hacer» paisaje a pesar de la imposibilidad histórica
y casi metafísica de retornar a una idea de mundo que no esté mediatizada por nuestra
mirada tecnológica (o filtrada por el Ego cartesiano); nos hemos referido a como «la
nueva religión de la lógica» proscribe definitivamente los mitos matriarcales que, en
ciertos aspectos, nos mantenían conectados a una naturaleza primigenia; hemos traído
a colación aquellos paseos en el bosque de ascendencia zambraniana que, literalmente,
permiten que recuperemos una relación umbilical con la tierra que pisamos; y hemos
querido recordar como la vida y el arte comparten una realidad pulsional tan frágil como
sutil ... Toda la aventura creativa de Assumpció Mateu recoge este viaje (brumoso, vago,
aproximado) que va de la fascinación original al posterior desconcierto y, a veces, el
intento recursivo para recuperar aquella mirada fascinada que nunca habríamos tenido
que perder: sus paisajes están hechos de recortes de mundo porque el mundo, para
nosotros, ya no puede ser una unidad perfecta captada como tal; el fragmento, en este
sentido, es como el resto de un naufragio: permitirá intuir una vida pretérita a quien tenga
la paciencia (y la fe) para entretenerse a entretejer los materiales que el artista recupera.
Un verbo importante, tejer: el anverso del paisaje es como una pieza de ropa girada que el
artista zurce con la paciencia de Penélope. El resultado, siempre precario, es una obra que
contiene los elementos necesarios para emprender un viaje de vuelta que nadie sabe si
podrá ser culminado. El sentido de la obra radica en su intento por reencontrar el sentido.

Santes Creus, agosto de 2019
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Poiesis
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Assumpció Mateu

“Mentre la gota no s’entregui al riu
no podrà oblidar la seva condició de
gota, tant sols al submergir-se en el
riu i finalment unir-se al mar, mira
amb els ulls del mar i ella mateixa es
converteix en mar.”

Mística sufí

La meva obra està absolutament lligada a la natura, al paisatge interior. Utilitzo aquesta
temàtica perquè em permet apropiar-me de tot el que m’envolta, fer-ho meu, interioritzarho i a partir de aquí poder expressar-ho tot, la vida i la mort, la llum i la foscor, la bellesa i
el sinistre, la presència i l’absència, les coses més precioses i els desastres més grans, tot
el que em preocupa i m’ocupa, utilitzant la metàfora per fer-ho comprensible.
Treballo de una manera informal, parteixo de la tela en blanc i començo el diàleg amb
mi mateixa i amb el que tinc a dins i m’emociona o em revolta i d’aquesta forma vaig
construint aquest estat i aquest diàleg que finalitzarà naturalment, pot ser breu o pot
durar força, mai ho sé.
Treballo normalment amb grans formats a on la totalitat del cós hi és present, però
també en petits formats que són de caràcter més intimista. És a través d’aquesta mirada
que intento sentir-me a dins de les coses per a poder transcendir-les anant més enllà.
M’alimento de tot el que veig, llegeixo, escolto, toco, estimo i visc.
Utilitzo mitjans d’expressió diferents segons el que busco i necessito comunicar, no puc
limitar-me a pintar tenint a l’abast altres eines que em permeten transmetre millor el que
vull, però essencialment sóc pintora.
M’apassiona la música, la poesia, la filosofia, el teatre, la ciència... i sobre tot la vida que
creix, les persones, els animals, la natura, el món...
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Aquesta exposició que presento a la Fundació Marguerida de Montferrato, amb el títol de
Poiesis, engloba una part dels treballs que he fet en els darrers anys fins ara.
A partir d’una obra de gran format que inicia l’exposició, El mar roent, que podria ser de
denúncia a tot el que estem vivint, de manca de consciència del valor del nostre entorn
per la nostra subsistència com a planeta, a obres relacionades amb els arbres i el territori,
amb lo cremat també, i una nova sèrie que relaciono la pintura, el color, amb la música de
diferents autors com Chopin, Debussy i Bach que em porten a la natura i a les passions.
Sempre he pensat que la creació, en tots els seus aspectes, és un acte de recerca, una
eina de coneixement que va més enllà del plaer estètic i de la necessitat vital. És un acte
valent de diàleg i sinceritat amb un mateix i per això té el poder de transcendir quan és
verdader. Tot acte creatiu és un compromís amb el que ens envolta. Els artistes no estem
aïllats de tot el que passa en el món, sentim i vivim tot amb l’emoció, reflexió, indignació...
possible que fa que et sentis viu i tinguis la possibilitat, amb les nostres eines, de poder
exterioritzar-ho i que serveixi de reflex de nosaltres i del nostre temps.
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Assumpció Mateu

“Mientras la gota no se entregue al
río no podrá olvidar su condición de
gota, tan solo al sumergirse en el
río y finalmente unirse al mar, mira
con los ojos del mar y ella misma se
convierte en mar.”

Mística sufí

Mi obra está absolutamente ligada a la naturaleza, al paisaje interior. Utilizo esta temática
porque me permite apropiarme de todo lo que me rodea, hacerlo mío, interiorizarlo y a
partir de aquí poder expresarlo todo, la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, la belleza y lo
siniestro, la presencia y la ausencia, las cosas más preciosas y los desastres más grandes,
todo lo que me preocupa y me ocupa, utilizando la metáfora para hacerlo comprensible.
Trabajo de una manera informal, parto de la tela en blanco y empiezo el diálogo conmigo
misma y con lo que tengo dentro y me emociona, o lo que me revuelve, y de esta forma
voy construyendo el estado y el diálogo que finalizará de forma natural, puede ser breve
o puede durar mucho, nunca lo sé.
Trabajo normalmente con grandes formatos, donde está presente la totalidad del cuerpo,
pero también formatos pequeños que son de carácter más intimista. Es a través de esta
mirada que intento sentirme dentro de las cosas, para poder trascenderlas e ir más allá.
Me alimento de todo lo que veo, leo, escucho, todo, amo y vivo.
Utilizo distintos medios según lo que busco y necesito comunicar, no me puedo limitar a
pintar teniendo tantas otras herramientas a mi disposición, que me permiten transmitir
mejor lo que quiero; pero esencialmente soy pintora.
Me apasiona la música, la poesía, la filosofía, el teatro, la ciencia… y sobre todo la vida que
crece, las personas, los animales, la naturaleza, el mundo…
Esta exposición que presento en la Fundació Marguerida de Montferrato, con el título
Poiesis, engloba una parte de los trabajos que he realizado en los últimos años.
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A partir de una obra de gran formato que inicia la exposición, El mar candente, podría ser
una denuncia a todo lo que estamos viviendo, la falta de conciencia del valor de nuestro
entorno para nuestra subsistencia como planeta, a obras relacionadas con los árboles
y el territorio, con lo quemado también, y una nueva serie que relaciono la pintura y el
color con la música de distintos autores como Chopin, Debussy y Bach que me llevan a la
naturaleza y las pasiones.
Siempre he pensado que la creación, en todos sus aspectos, es un acto de investigación,
una herramienta de conocimiento que va más allá del placer estético y de la necesidad
vital. Es un acto valiente de diálogo y sinceridad con uno mismo y por eso tiene el poder
de transmitir cuando es verdadero. Todo acto creativo es un compromiso con lo que nos
rodea. Los artistas no estamos aislados de lo que pasa en el mundo, sentimos y vivimos
todo con la emoción, reflexión e indignación posible que hace que te sientas vivo y tengas
la posibilidad, con nuestras herramientas, de poder exteriorizarlo y que sirva de reflejo
nuestro y de nuestro tiempo.
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El mar roent
Tècnica mixta sobre tela
200 x 180 cm
2016
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Sons i ombres: Chopin on my mind
Composició de 9 peces, tècnica mixta i collage
30 x 30 cm cadascuna
2019
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Bach on my mind. (Arbres)
Tècnica mixta i collage sobre tela.
Quadríptic, cada obra 92 x 73 cm (93 x 288 cm)
2019
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Bach on my mind. (Arbres)
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Bach on my mind. (Arbres)
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Bach on my mind. (Arbres)
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Emmarcant un tot-I
Tècnica mixta
Conjunt de 3 obres sobre paper
30.5 x 30.5 cm cadascuna
2019
Col·lecció Fundació
Marguerida de Montferrato

70)

Emmarcant un tot-II
Tècnica mixta
Conjunt de 3 obres sobre paper
30.5 x 30.5 cm cadascuna
2019
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Existència infinita
Escultura en bronze, miralls i ferro
100 x 60 cm total sobre peana
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L’ombra blanca
Tècnica mixta i collage sobre tela
97 x 195 cm
2014
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Escorces
Tècnica mixta i collage sobre paper
29 x 20 cm

Escorces
Tècnica mixta i collage sobre paper
29 x 20 cm
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Escorces
Tècnica mixta i collage sobre paper
29 x 20 cm
Col·lecció Fundació Marguerida de Montferrato

Escorces
Tècnica mixta i collage sobre paper
29 x 20 cm
Col·lecció Fundació Marguerida de Montferrato
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Escorces
Tècnica mixta i collage sobre paper
29 x 20 cm
Col·lecció Fundació Marguerida de Montferrato

Escorces
Tècnica mixta i collage sobre paper
29 x 20 cm
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Renéixer
Tècnica mixta i collage sobre tela
2019
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Sons i ombres: Debussy on my mind
Composició de 9 peces, tècnica mixta i collage
30 x 30 cm cadascuna
2019
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Assumpció Mateu va néixer a Girona el 1952
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.
1984 reb 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.
En 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 es convidada a participar 43 Salon des Realités Nouvelles en el Grand Palais a Paris
Al 1988 es publica el llibre “La Veu del Foc” escrit per M. Mercè Roca, inspirat en la persona de l’artista. Ambit Serveis
editorials.
El 1990 decideix dedicar-se exclusivament a la creació, deixant la docència.
Es seleccionada per el catàleg Iberico 2000.
Convidada novament al 44 Salon des Realités Nouvelles de Paris.
1998 i 2000 convidada al Salon Comparaisons de Paris en el apartat “Signes et traces”.
En el 2002 sel.leccionada per participar a la Biennal Graphica Creativa’02 a Finlandia.
En 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 Vila Casas, 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 WurthLa 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 esculptòrica 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 tant 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·lecció 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.lecció 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, Barcelona (Catalunya).
Col·lecció Museu Würth La Rioja (Espanya).
"La Vinya dels artistes", Mas Blanch i Jové, Lleida (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.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS
1972
Galeria Les Voltes, Girona (Espanya).
1976
Galeria Eros, Milan (Italia).
1985
Un olor de llum, Galeria Expoart, Girona (Espanya).
Un assumir, Museu Morera. Lleida (Espanya).
Galeria B. Whitte, Middelburg (Holanda).
1986
Galeria T. Weefhuis, Eindhoven (Holanda).
L’empremta de l’Assumir, Castell d’Aro (Espanya).
Galeria Roy-Duluth, Montreal (Canada).
Galeria Bondenschatz, Basel (Suïssa).
1987
Galeria Cadaqués, Cadaqués (Espanya).
Galeria Bodenschatz, Basel (Suïssa).
1988
Galeria Altair, Palma de Mallorca (Espanya).
Seasons Galleries, La Haia (Holanda).
Fondation Vasarely, Aix-en-Provence (França).
Galeria Àmbit, Barcelona (Espanya).
1989
Galeria Emilia Suciu, Karlsruhe (Alemanya).
Galeria Cadaqués, Cadaqués (Espanya).
Peintures: 1974 –1989, Galeria Bondenschatz, Basel (Suïssa).
Galeria Faris – FIAC ’89, Paris (França).
1990
Galeria Lina Davidov, Paris (França).
Arrels, L’Estació Sala Municipal d’Exposicions, Cassà de la Selva (Espanya).
Rastres, Sala Parés, Barcelona (Espanya).
1991
Espais Mediterranis, Fontana d’Or, Caixa de Girona, Girona (Espanya).
1992
Ressons del Silenci, Palau Caramany, Girona (Espanya).
Galeria Lina Davidov, Paris (França).
Galeria Cadaqués, Cadaqués (Espanya).
"Festival d’Eté d’Art Contemporain", Prieure Sant Gabriel, Normandia (França).
ART KOLN ’92, Galeria Barcelona, Colonia (Alemanya).
1993
Collage, Palau de Caramany, Girona (Espanya).
Sales Municipals de Girona, Girona (Espanya).

104)

1994
Galeria Lina Davidov, Paris (França).
1995
Galeria Art Actuel, Liège (Bélgica).
Galeria Lina Davidov, Paris (França).
1996
Sales d’Art Romànic, Museu d’Art de Girona, Girona (Espanya).
Al.legoria a la Primavera, Jardí Rocabertí, Girona (Espanya).
Reflexions Intemporals, Galeria Àmbit, Barcelona (Espanya)
1997
Galeria Arcadi Calzada, Olot (Espanya).
Galeria Introit, Vic (Espanya).
Espai d’Art Can Xerracan, Montornès del Vallès, Barcelona (Espanya).
Ressons del Mediterrani, Galeria Rosa Pous, Girona (Espanya).
1998
Memoria Mediterranea, Gallerie Épreuve d’Artiste, Beirut (Líban).
En procés, Galeria Rosa Pous, Girona (Espanya).
Galeria Tenet, Centre Mèdic Teknon, Barcelona (Espanya).
1999
Galeria Lina Davidov - Paris, (França).
Galeria Fecit, Sant Feliu de Guíxols, Girona (Espanya).
2001
Galeria Claudia, Houston (Texas, E.E.U.U.).
Galeria Épreuve d’Artiste, Beirut (Líban).
Galeria Trama, Barcelona (Espanya).
2002
Espai d’Art de Torres, Vilafranca del Penedès, (Barcelona, Espanya).
Galerie Claudia, Houston (Texas, E.E.U.U.).
2003
Galeria Pilar Riberaygua, Andorra la Vella (Andorra).
Fundació Josep Niebla, Casavells (Baix Empordà, Girona).
2004
Galerie Samy Kinge, Paris (França).
Galeria Fecit, Sant Feliu de Guixols Girona (Espanya).
Galeria Claudia, Houston (Texas, E.E.U.U.).
2005
Galeria Épreuve d’Artiste, Beirut (Líban).
2006
Galeria Trama, Barcelona (Espanya).
2007
Natura Endins, Espai d’Art KM7, Saus-Camallera, Girona (Espanya).
2008
Moons and Doors, Art Andalus Gallery, Dubai (Emirats Àrabs Units).
Mar de Mares con A. Canela, Galeria Fernando Alcolea, Barcelona (Espanya).
Presons íntimes, Fundació Vila Casas, Espai VOLART, Barcelona (Espanya).
2009
Natura Endins, Galeria Trama a Barcelona (Espanya).
Presons intimes, Centre d’Estudis Catalans de la Sorbonne, Paris (França).
Fundació Atrium Artis, Factoria Cultural Coma-Cros, Girona (Espanya).
Galerie Alwane, Beirut (Liban)

2010
Foc/Aigua, Galeria Pilar Riberaygua, Andorra La Vella. Juntament amb Andoni Canela.
2011
A.Mateu, Galeria DKS, Vitoria-Gasteiz (Espanya).
El bosque quemado, Museo Würth La Rioja, Agoncillo (La Rioja, Espanya).
2012
La mirada del paisatge interior, Palau de l’Abadia, St.Joan Abadesses, Girona (Espanya).
El Bosque quemado, Centre cultural Aiete, Palacio de Aiete, Sant Sebastià (Espanya).
Després del foc, Galeria Populart, Capmany, Girona (Espanya).
He mirat aquesta terra, Celler Espelt, Girona (Espanya).
2013
Emotions, Galeria Alwane, Beirut (Líban).
2014
Sons i Ombres, Mas Oller con Artistaen, Empordà (Girona, Espanya).
2015
Nature: Réflexions Abstraites, Alwane Gallery, Beirut (Líbano).
Emmarcant el somni, La Vinya dels artistes, Lleida (Espanya). Instal·lació escultòrica permanent.
2016
Estelles de natura, Km7 Espai d’art.Saus, Girona (Espanya).
Textures del silenci, La Canònica de Vilabertran. Girona (Espanya).
Architectural Future, Centre Dunghai. Shenzhen (Xina).
2017
“Llibres d'artista” a la Biblioteca Lambert, Mata de Ripoll (Girona, Espanya).
2019
Una setmana, una obra, un artista, Galeria Lola Ventós, Figueres (Girona, Espanya).
The brunt Forest, Thalia Eurostars, Praga (Rep. Xteca).
La natura com a metàfora, Centre cultural Les Bernardes de Salt (Girona, Espanya).
Miralls intangibles, Galeria Marges-U a Cadaqués (Girona, Espanya).

EXPOSICIONS COL·LECTIVES
1974
Galeria Nartex, Barcelona (Espanya).
1986
Galeria Art Ginesta, Barcelona (Espanya).
Galeria Bodenschatz, Basel (Suïssa).
Galeria Esprit, Clinge (Holanda).
Galeria Roy, Duluth, Montreal (Canadà).
Galeria II Grafio, Biella (Italia).
"II Mostra d’Art de Girona", Girona, Barcelona-Ceret (Espanya).
Girona i l’Onyar, Sala “La Caixa”, Girona (Espanya).
Un eix perifèric: Pintors de la Catalunya Nord-Oriental, Xarxa Cultural, Itinerant por Catalunya
1985
EXPO ART MONTREAL ’85, Montreal (Canadà). Galeria Art-3, Figueres (Espanya).
INTER ARTE ’85, Valencia (Espanya). Galeria Art-3, Figueres (Espanya).
1986
ARCO ’86, Madrid (Espanya). Galeria Expoart, Montjuïc (Girona, Espanya)
EXPO ART MONTREAL ’86, Montreal (Canadà). Galeria K.L., Barcelona (Espanya).

106)

1987
Galeria Bodenschatz, Basel (Suïssa).
Galeria Altair, Palma de Mallorca (Espanya).
Intercanvis, Institut d’Estudis Illerdencs, Lleida (Espanya).
"VIII Convocatoria d’Arts Plàstiques", Consell General d’Alicant, Alicant (Espanya).
"IX Exposició d’Art Contemporani", Garriguella, Girona (Espanya).
"II Mostra d’Art", Girona (Espanya).
Paisatges, Galeria Espais, Girona (Espanya).
Camins-2, Caixa de Barcelona, Girona (Espanya).
"Biennal d’Art de Tarragona", Tarragona (Espanya).
ART 1/87, Basel (Suïssa). Galeria Bodenschatz, Basel (Suïssa).
1988
Galeria Ámbit, Barcelona (Espanya).
ARCO ’88, Madrid (Espanya). Galeria Cadaqués, Cadaqués (Espanya).
FIAC ’88, París (França). Galeria Cadaqués, Cadaqués (Espanya).
1989
"Col·lecció Testimoni 1987-1988", “La Caixa”, Barcelona (Espanya).
Réflexions Abstraites, Galeria Faris, Paris (França).
"IV Mostra d’Art Girona", Centro d’Art Itálica, Madrid (Espanya).
Diferencia y Repetición, Galeria Manuela Vilches, Marbella (Espanya).
"Biennale de la Jeune Peinture", Cannes (França).
Homenatge a Carlos Mensa, Galeria Sebastià Jané, Girona (Espanya).
"Triangle Artist Workshop", New York (E.E.U.U.).
"43 Salón des Réalités Nouvelles" Grand Palais, Paris (França).
FIAC ’89, París (França). Galeria Faris, París (França).
"Biennale de la Peinture", Cannes (França).
"XLIII Salon des Réalités Nouvelles" Paris (França).
"Triangle Artists Workshop", Nova York (E.E.U.U.).
1990
Tria d’obra recent, Sala Parés, Barcelona (Espanya).
En vida vostra, Galeria Espais, Girona (Espanya).
"CHOYU: Audición benéfica", Barcelona (Espanya).
"44 Salon des Réalités Nouvelles", Grand Palais, París (França).
"TOKIO ART FAIR ’90", Tòquio (Japó). Galeria Emilia Suciu, Karlsruhe (Alemanya).
Sala Parés. París (Espanya).
"XLIV Salon des Realités Nouvelles", París (França).
1991
Alemany a Ràfols Casamada, James Coignard. Assumpció Mateu, Galeria Emilia Suciu, Karlsruhe (Alemanya).
"XII Saló d’Estiu" Galeria Caramany, Girona (Espanya).
Collection sur papier, Galeria Lina Davidov, Paris (França).
Uno Marina, Galeria Cadaqués, Cadaqués (Espanya).
Art Efímer, Ajuntament de Montornès del Vallès, Barcelona (Espanya).
Col.lecció Testimoni 1990-1991, “La Caixa”, Barcelona (Espanya).
1992
"XIII Saló d’Estiu", Galeria Caramany, Girona (Espanya).
A Barcelona, Sala Parés, Barcelona (Espanya).
Galeria Lina Davidov, Paris (França).
Artistes per el C.O.C, Palau de la Música, Barcelona (Espanya).
SAGA ’92, París (França). Galeria Lina Davidov, París (França).
ART KOLN ’92, Colonia (Alemanya). Galeria Barcelona, Barcelona (Espanya).
1993
COBRA, Caja Madrid, Barcelona (Espanya).
Petit Format, Galeria Lina Davidov, París (França).
Obra Gráfica, Galeria Barcelona, Barcelona (Espanya).
Homenatge a Mª Aurèlia Capmany, Casa Elizalde, Barcelona (Espanya)
Matière, Galeria Lina Davidov, Paris (França).
ARCO ’93, Madrid (Espanya). Galeria Barcelona, Barcelona (Espanya).

1994
Cinc anys d’Art Contemporani, Museu d’Història, Girona (Espanya).
Galeria Cadaqués, Cadaqués (Espanya).
Col·lecció d’Art de l’Avui, Centro de Cultura Contemporánea, Barcelona (Espanya).
Galeria Emilia Suciu, Ettlingen (Alemanya).
10 annés de Galerie, Galeria Art Actuel, Liége (Bèlgica).
Art postal, Centre Cultural la Mercè & Centre Sant Narcís, Girona (Espanya)
Pins-tures: Homenatge a Ibarrola, Can Ginebreda, Banyoles, Girona (Espanya).
"Salón de MARS '94", París (França) .Galeria Lina Davidov, Paris (França).
"Salón siglo XX", Marbella (Espanya).
1995
Mostra d’Art Català Contemporani, Saló Modernista, Fundació Caixa d’Sabadell, Sabadell (Espanya).
10 anys de Galeria, Galeria Àmbit, Barcelona (Espanya).
Fets de Silenci, Sala d’exposicions Triangle, Barcelona (Espanya)
1996
Col·lecció Art-Avui, Palau Bofarull, Tarragona (Espanya).
Aniversari UNICEF, Palau Robert, Barcelona (Espanya).
Ars Natura et Mundi: Terra i arbres, Cedntro Santa Madrona, Barcelona (Espanya).
Galeria Singul'Art, Barcelona (Espanya).
Objectes, Sala Triangle, Barcelona (Espanya).
"Salón de MARS ’96", Paris (França). Galeria Lina Davidov, Paris (França).
1997
La Porta, Galeria Rosa Pous, Girona (Espanya).
Galeria Introit, Vic (Espanya).
Galeria Rosa Pous, Girona (Espanya).
XXV Aniversari, Galeria Cadaqués, Cadaqués (Espanya).
Art per al cor, Palau Robert, Barcelona (Espanya).
1998
De Cap de Creus a Cabo Fisterre, Institut Nacional Geográfico, La Coruña, Madrid, Girona, Barcelona (Espanya).
Works on paper, Galeria Epreuve d’Artiste, Beirut (Líban).
Collective d’été, Galeria Lina Davidov, París (França).
"Salón COMPARAISONS ’98", París (França).
1999
Inaugural Exibition, Galeria Claudia, Houston (Texas, E.E.U.U.).
The end of the beginning, Galeria Art Horizon, Colera, Girona (Espanya).
Homenatge dels pintors a Rafael Alberti, Mas Pagés, Centre Fundació Josep Niebla Casavells, Girona (Espanya).
Biennale Internazionale dell ‘Arte Contemporánea - Florència, Itàlia
FIAD ’99, Beirut (Líban). Galeria Épreuve d’Artiste, Beirut (Líban).
2000
“Torres Monsó – 100”, Sales Municipals d‘Exposició, Girona (Espanya).
Museu Art 2000, Fundació Privada Vila-Casas, Torroella de Montgrí, Girona (Espanya).
Homenatge dels pintors a Rafael Alberti, Fundació Caixa de Girona, Girona (Espanya).
"L'age d’or” Homenaje a Luis Buñuel, Galeria d’Art Horizon: Proyecto 2000, Colera, Girona (Espanya).
"Salon COMPARAISONS '2000",Paris (França).
FIAD ‘2000, Beirut (Líban). Galeria Epreuve d’Artiste, Beyrouth (Líban).
ARTEXPO '2000, Barcelona (Espanya). Círculo del Arte, Barcelona (Espanya).
ART HOUSTON, Houston (E.E.U.U.). Galeria Claudia, Houston (E.E.U.U.).
2001
Un crit contra la Intolerancia II, Sala 1 del Centro de Cultura Antiguo Institut, Fundació Municipal de Cultura, Gijón (Asturias, Espanya).
Art sacre gironí d’ahir i d’avui, Museu d’Art de Girona, Girona (Espanya).
SIMAA-2001, Beirut (Líban). Galeria Épreuve d’Artiste, Beirut (Líban).
2002
204 Artistes per l’Esclerosi Múltiple, Casa de Cultura, Girona (Espanya).
Visions of Black, Galeria d’Art Horizon, Colera (Espanya)
Terra i Arbres: artistes per la terra, Fundació Terra i Arbres, Palau Robert, Barcelona (Espanya).
Homenatge a Luis Cernuda, Art Gallery Opera, Sitges (Espanya).
Art Gallery Morandi, Girona (Espanya).
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Obra Gràfica S. XX, Galeria Paloma Mena, Madrid (Espanya).
Petit format, Galeria Ignacio de Lassaletta, Barcelona (Espanya).
ARTEXPO ’2002, Barcelona (Espanya). Galeria Ignacio de Lassaletta, Barcelona (Espanya).
ESTAMPA X, Madrid (Espanya). Edicions Maragall, Barcelona (Espanya).
2003
Suicides, Galeria Kalós, Barcelona (Espanya).
Galeria Arcadi Calzada, Olot (Girona, Espanya).
Galeria Forma, Llafranch, Girona (Espanya)
Art per desprès d’una guerra, Galerie Can Ginebreda y Casa de Cultura de Girona, Girona (Espanya)
2004
AB, Galeria d’Art, Granollers (Barcelona, Espanya).
Alegria, Galeria Kalós, Barcelona (Espanya).
Visions del desitg, Homenatge a Dalí, Galeria de la Riba, Cadaqués i Museu Municipal Joan Abelló, Mollet del Vallès i
Sala Luzán, Caja de Ahorros de la Immaculada, Saragossa (Espanya).
2005
Palau Solterra, Fundació VilaCasas, Torroella de Montgrí, Girona (Espanya).
Colectiva de Navidad, Galeria Kálos, Barcelona (Espanya).
Pequeños Formatos, Galeria Ignacio de Lassaletta, Barcelona (Espanya).
De lluna a lluna, Galeria Nomès Art, Girona (Espanya).
La Venus de Gavà, Fundació Hervás Amezcua para las artes, Gavà (Espanya).
INART 2005, Galeria Fecit, Girona (Espanya).
ESTAMPA 2005, Madrid (Espanya). Edicions Margall, Barcelona (Espanya). Galeria Fecit, Girona (Espanya).
2006
Azul, Espai d’Art KM7, Saus-Camallera, Girona (Espanya).
Estius, Fundación Hervás Amezcua per les Arts, Gavá, (Barcelona, Espanya).
Subhasta solidària per la fundació ‘Somos Uno’, La Bòbila, Corça (Girona, Espanya).
Haikus, Galeria Horizon, Colera (Girona, Espanya).
Galeria FECIT, San Feliu de Guíxols (Girona, Espanya).
INART 2006, Girona (Espanya). Galeria Fecit, Girona (Espanya).
ESTAMPA 2006, Madrid (Espanya). Edicions Margall, Barcelona (Espanya).
2007
El Juego de la Oca, Biblioteca Nacional, Madrid (Espanya).
De Porta a Porta, Galeria No+Art, Girona (Espanya).
Kayu Langtun, La Bobila, Corçá, (Girona, Espanya),
Made in: identitats, Galeria No+Art, Girona (Espanya)
La Mirada Poètica. 5 pintors poetes Galeria No+Art, Girona (Espanya).
Tretze artistes i el vi, Bodegas Espelt, Vilajuiga (Girona, Espanya).
"The Creek Contemporary Art Fair", Dubai.
Abu Dabhi International Fine Art and Antiques Fair 2007: ‘Sign and Caligraphy’, Art Andalus Gallery, Abu Dabhi
(Emirats Àrabs Units).
Art Paris Abu Dabhi Art Fair 2007
2008
Arte y trabajo, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Sala Zuazo de las Arquerías de los Nuevos Ministerios, Madrid
(Espanya)
Emirates Palace, Abu Dabhi (Emirats Àrabs Units).
Por un desarrollo sostenible, ‘EKABA’ Espacio para las Bellas Artes de Kalam, Madrid (Espanya).
25 Anys, Galeria Altair, Palma de Mallorca (Espanya)
OUS, Km7 Espai d’Art, Saus-Camallera, (Girona, Espanya)
Art Paris Abu Dabhi Art Fair 2008
2009
Natura Morta, Galería Km7, Saus-Camallera (Girona, Espanya).
Ruta de l’Art. Castelló d’Empúries, Girona (Espanya).
2010
Grans Formats, Galeria Km7, Saus-Camallera (Girona, Espanya).
De Lumière et de Sang, Fondation AUDI, Beirut (Líban).
Autoretrat i altres mascares, C’an Ninetes, Girona (Espanya).
Ruta de l’Art, Castelló d’Empúries, Girona (Espanya).

2011
Homenaje a Lluís Vilà “EL zapato y el fetichismo del artista”, Casino de Girona, Girona (Espanya).
Homenaje a Angeles Santos (100 Años) en Portbou, Sala Walter Benjamin de Portbou, Girona (Espanya).
La herida luminosa, Museo de Valls, Tarragona (Espanya).
Incursió, Espai de silenci, Museu Història de la Ciutat de Girona, Girona (Espanya).
2012
La herida luminosa, Palau Ducal de Medinaceli, Sòria (Espanya).
Blanco, KM7 Espai d’Art, Saus, (Girona, Espanya).
Cubix.art, Galeria Art Nou, Begur (Girona, Espanya).
Ferida Lluminosa, Espai Betulia, Badalona (Espanya)
ARTS LIBRIS, Centre Arts Santa Mònica, Ediciones Trébol4, Barcelona (Espanya).
ME.NA.SA.ART. Beirut Art Fair, Beirut (Líban).
2013
In Vino Veritas, Galeria Populart, Capmany (Girona, Espanya)
Homenatge a Brancusi, Gorg Fest, Targu-Giu (Rumania).
ARTS LIBRIS, Centre Arts Santa Mònica, Lupusgràfic Edicions, Barcelona (Espanya).
ESTAMPA 2013, Arte Privado i Baikal, Madrid (Espanya).
2014
Ausencias, Video Art. La Casa Encendida, MAV, Madrid (Espanya).
Color Latent, Ajuntament de Girona (Espanya).
Exilis, Associació Cultural Populart, Girona (Espanya).
Onze de Setembre de 1714, Work in pieces, Sala cultural de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, Barcelona (Espanya).
Poesia a la Carta, Amics de les Arts i Joventuts musicals de Terrassa (Espanya).
Fons d’Art Creu Roja Catalunya, Henry Moore Gallery, Real College of Art (Londres).
2015
7 artistas dialogan con el vino, Artistaen, Mas Oller (Girona, Espanya).
T’explicaré el que he somniat, Fundació Atrium Artis, Girona (Espanya).
Spaanse Kunst, ‘T Kristallijn, Mol (Bèlgica).
2016
Roberto Bolaño, Festival d’Art Independent Pepe Sales, Girona (Espanya).
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