
ANTIC AJUNTAMENT. Tarragona.
Carrer Major, 39. Tarragona. www.ajtarragona.es
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. Dissabtes, de 10 a
14 i de 17 a 20 h. Diumenges i festius, d’10 a 14 h.
Dates: 1 de desembre al 6 de gener de 2007

Lluís Moret: Hexàgon

Amb aquesta exposició el gran públic recupera la figura d’un dels pintors que
tenen una trajectòria més sòlida i coherent del panorama actual. Lluís Moret
(Madrid, 1929), establert al Tarragonès, amb taller obert fa una dotzena d’anys
a la Riera de Gaià, ha passat llargues temporades de la seva vida a Mèxic, on
és un pintor reconegut i molt respectat, ha exposat a Nova York, Florida, Los
Angeles i a la barcelonina Galeria Adrià, per citar només algunes. A Tarragona,
on el vam veure en aquest mateix espai fa vint anys, en el llunyà 1986, just
abans d’iniciar una nova estada a Mèxic després d’haver retornar d’aquell país
el 1968, va exposar una sèrie de treballs sota el lema “Hasta Nunca”, que
afortunadament no s’ha acomplert. Als anys setanta forma part de l’anomenat
Grup 7, integrat per Ramon Ferran, Mariano Rubio, Pasqual Fort, Gonzalo
Lindín, Alfonso Parra i Jordi Secall, un grup d’artistes de molta qualitat
compromesos amb el debat i la difusió de l’art contemporani a les comarques
del Camp de Tarragona.
La seva obra es caracteritza per l’ús del color, combinant el lent i minuciós
treball d’aplicació de suaus capes que creen transparències molt subtils, amb
l’energia del traç, que guspireja sobtadament, com la cal·ligrafia feta per un
gegant. En el traç descobrim referències geomètriques ocultes: cercles,
políedres irregulars, línies paral·leles que subratllen camps de color, i sobre tot
la sensació, molt especial, de continuïtat en l’espai. Com si la tela fos només
una imatge fixa d’un immens espai exterior (o potser interior) del qual només
veiem un petit fragment que l’artista ha captat i ens vol ensenyar.

Màrius Domingo.


