
Castell de la Nou. La Nou de Gaià (Tarragonès)
Carrer del Castell, 8 - Tel. 977 65 52 57
Horari: divendres de 17 a 20 h, dissabte de 10 a 14 i de 17 a 20 h.
Diumenges i festius, d'10 a 14 h
Dates: del 28 d’octubre al 31 de desembre de 2006.

Bartolozzi: Homenatge a la Nou.

El recentment inaugurat espai expositiu del Castell de la Nou, a la vila de La
Nou de Gaià, fa una aposta decidida per l’art contemporani, fugint així de la
idea tan romàntica i urbana d’un món rural on es barregen etnografia, feines
tradicionals i natura. L’exposició que enceta aquest camí no podria ser mes
oportuna, es tracta d’una retrospectiva de l’obra del pintor navarrès Rafael
Bartolozzi (Pamplona, 1943) instal·lat fa més de trenta anys a Vespella de
Gaià, on ha creat una obra molt personal i ha actuat com a agitador cultural
obrint fronts en múltiples direccions.
L’exposició, que consta de pintura, gravat i algunes de les seves
característiques escultures, s’articula en tres àmbits.
A la planta baixa, en una suggerent sala de sòl irregular, s’exposen teles de
grans dimensions dels anys seixanta als anys noranta, algunes de marcat
caràcter figuratiu i altres més enigmàtiques, amb signes que recorden cèl·lules
o petits éssers observats amb un microscopi i cossos recargolats que podríem
relacionar amb Francis Bacon o, més fàcilment, amb els troncs de les oliveres
mil·lenàries que es troben al Tarragonès.
En el  primer pis s’exposa l’obra “El gran garrofer”, que recull totes les
inquietuds de l’artista, que no deixa indiferents als espectadors, amb 30
litografies, entre les que destaquen les de la sèrie “Suite creació” i “Estacions
de l’any”.
A la planta superior hi ha obres del darrer any, algunes de les quals es van
poder veure a Paris fa uns mesos. Son obres més íntimes, de menor format,
realitzades mentre l’artista es recupera d’una greu malaltia. Bartolozzi,
acostumat a les grans superfícies (i a les grans distàncies), fa aquí un magnífic
treball de concreció, fixant el dolor, la por i l’esperança, perquè amb paraules
del propi artista: “volem viure amb el silenci i vivim del so”.

Màrius Domingo.


