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La puresa d’un instant està feta
de l’absència del temps.
Pheikh Hamidou Kane

Catalina Aurich, G I A R T

L’obra que presenta en aquesta exposició Anna Agustí
Hontangas ens trasllada al continent africà, en un conjunt de
realitats complexes i distants per als que les senten des de
fora, però molt properes i entranyables per a ella, i deixen la
seva empremta, que es fa present a la seva obra dels darrers
anys.
Aquesta exposició és una més de les seves exploracions
creatives que des dels seus inicis estan vinculades a altres
cultures. Artistes com Delacroix, passant per Fortuny i
recentment Barceló, han trobat en aquest continent la
principal font d’expressió i autenticitat artística.
Encara que, periòdicament i amb certa constància, es continuï
proclamant la mort de la pintura, aquesta pràctica es manté
com una activitat carregada de sentit. Per a molts artistes la
pintura continua essent el mitjà expressiu a través del qual
elaboren el seu llenguatge. Aquest és el cas d’Anna Agustí, que,
com molts altres creadors d’avui, no pot pensar en una altra
forma d’expressió que la pictòrica. La seva pintura arrenca
d’una reflexió serena sobre la pròpia capacitat imaginativa
dels seus paisatges, en els quals la figuració humana hi és
present, envoltada d’una atmosfera cromàtica de colors
intensos, en què la línia de l’horitzó pren protagonisme sobre
la superfície texturada del quadre. Imatges i emocions fixades
a la retina i madurades lentament, amb el lent passar del
temps africà. El protagonista no és només el paisatge, també
ho són els rostres, rostres exòtics i misteriosos alhora, el mar,
mar que és com un cel blau, els personatges, personatges
Vertical. Mixta sobre fusta. 100 x 100 cm. 2016

caminant endavant i amb determinació, i els nens, nens
sense cap més altra preocupació que la seva petita parcel·la
de món. És com si volgués captar un moment en un instant.
En l’obra, sobre suport de fusta o tela, Anna Agustí
desenvolupa un complex dialecte entre els elements pintats
i els elements afegits per mitjà del collage, en una lluita
cos a cos amb l’obra, rascant-hi, traient-hi, enganxant-hi,
superposant-hi... fins que la mateixa obra ja no demana res
més i es dona per vençuda.
L’obra sobre paper és fresca i directa, de primera intenció,
amb aquesta pràctica Anna Agustí es complau a fer servir
l’aigua i el pigment, que quan es fusionen sobre el paper
rugós donen protagonisme a la taca, que flueix marcant el seu
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propi ritme, que al fusionar-la amb el collage, que selecciona
amb una gran destresa, dona forma i sentit a l’obra, en un
llenguatge d’expressió directa, demostrant un clar domini de
la tècnica mixta.
L’encert de l’obra d’Anna Agustí és haver aconseguit una obra
molt personal, que expressa a través d’un llenguatge proper
i que ens permet trobar tant les arrels de la tradició, com les
inquietuds de la modernitat.
Amb una gran capacitat d’observació del que l’envolta, un
sentit estètic i d’harmonia dels elements que conformen
l’obra. Fa que el resultat final del treball que s’exposa sigui
absolutament viu i sincer.
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Conversa un matí de febrer

D E L A FU N DACIÓ VALVI

Fa sol, es perfila un dia d’hivern esplèndid per passejar pels ponts tota
vora de l’Onyar. Em dirigeixo a l’estudi de l’Anna i tinc aquella curiositat
d’una criatura per saber què m’hi trobaré.
M’enfilo pels carrerons de darrera del teatre fins arribar al taller i traspassar
el llindar de la màgia que l’art proporciona quan hi estàs predisposat a rebre.
De sobte em trobo enmig d’un espai on l’aire és color, una música de jazz
amb tocs africans crea una atmosfera ideal per entrar en la seva obra.
Estic embadalida dins aquell caos controlat; envoltada de pots de pintura,
pigments, retalls per terra de papers de diferents formes i mides, fustes
a mig pintar, pinzells... obra sobre paper que té la frescor d’un esbós, i
obra sobre fusta a on hi reconec a l’Anna de jove, de la mateixa manera
que si et retrobes amb una amiga de joventut de seguida et ve al cap: “Ha
canviat, però és ella”.
És veritat que amb l’Anna Agustí ens coneixem des de que feia 4art de
Belles Art a Barcelona. En aquells temps tenia obra de l’Anna exposada a la
meva pròpia galeria en un petit local en el carrer Sta. Eugènia, juntament
amb altres artistes que tots començaven a fer camí.
Des dels seus inicis Agustí-Hontangas ( com ja li agradava de signar amb
els cognoms del pare i la mare separats per un guionet ) creava un treball
que ja fugia del realisme, dels cànons clàssics, amb unes barques d’una
perspectiva aèria deformada, un mar de colors vius pintat amb la força
de l’espàtula. Una pintura que sortia de les entranyes, decisiva i alhora
serena o harmoniosa,com vulgueu. Així era l’obra primerenca d’aquesta
artista.
Comencem a parlar assegudes, amb la música de fons, d’artistes
contemporanis africans:
M.N. Aquesta exposició és d’obra recent, per això m’agradaria saber
quin fil tinc d’estirar per entendre el canvi que s’ha produït en el teu
treball, tant tècnicament com conceptualment? On són les barques de
Pals i els paisatges de l’Empordà que jo coneixia l’any 1992 ?
A.H. Vaig començar pintant el meu entorn, ja ho saps, sense figura,
paisatge en estat pur. Era el que em cridava aleshores. Va ser a partir del
meu primer viatge a l’Àfrica l’any 2000, en fa vint, quan vaig començar a
introduir la figura en els meus quadres. Per sorpresa meva vaig palpar que
aquest continent era una meravella com a natura, però que les persones
que hi viuen en són la seva verdadera essència.
M.N. i la teva passió, concretament per Etiòpia, et ve de les encantadores
dues filletes que teniu, és clar?
A.H. la meva dèria per Àfrica va més enllà del turisme que hi hagi pogut
fer durant les dinou estades que hem fet amb en Josep: allà hi vàrem
aconseguir el nostre anhel de formar una família!

M.N. D’on surt el títol de l’exposició?
A.H. el subtítol AFIRIK’A és la forma com es pronuncia Àfrica en etíop. I
el títol, Moments trobats fa referència a les històries que vull comunicar;
històries de vides, de camins que segueixen una trajectòria per d’aquesta
manera arribar a l’ànima de l’espectador. El que pretenc, és que aquest
en faci una lectura personal i oberta, perquè se li remogui alguna cosa en
el seu interior.
M.N. Llavors, què representa per tu l’art?
Pinto perquè em surt de l’ànima. Perquè aquella inquietud que et recorre
el cos es vol expressar, sense més motiu que transmetre l’emoció d’una
imatge que et colpeix; sense estar lligada a cap idea preconcebuda, ni
cap ideologia, simplement lliure i inquieta. No faig una pintura social,
senzillament vull donar a conèixer la idea de que l’Àfrica és un continent
molt oblidat el qual no li donem el valor que es mereix.
M.N. De qui són aquests rostres que pintes i què ens volen transmetre?
A.H. Tots ells són cares anònimes, cares de nens, homes i dones d’un
món injust però feliç, ho vull remarcar això. Uns personatges anònims
que viuen en un món on la vida transcorre i prou : es neix i es viu, això és
tot. Pot ser a occident hauríem d’aprendre un xic d’ells.
Ara bé, en aquest segle globalitzat, molts africans que estan alfabetitzats
i són qualificats, migren perquè tenen possibilitats, capacitats i, com no,
aspiracions personals.
M.N. Parlem de la teva tècnica tan personal amb pigments acrílics i
collage: quins passos segueixes per realitzar una obra, un cop ja tens la
inspiració? És un procés laboriós?
A.H. Sí, es llarg. Començo amb una idea preconcebuda que a vegades la
dibuixo en un paper; seguidament, esperruco papers, els retallo, pinto,
rasco, sobreposo, torno a posar, torno a pintar amb l’espàtula… construint
com una escorça treballadíssima del que és el nostre propi món, on capes
i capes es superposen fins que trobo el punt, més difícil, el punt final.
M.N. Com veus el món per les futures generacions ?
Jo crec que hi ha cabuda per a tot i per a tothom, començant pels infants
que esdevindran l’inici del futur. Ells formen part de la meva motivació.
Vull ser positiva i estic esperançada, encara que no estigui massa de
moda aquesta postura.
Per això el meu missatge vol ser positiu, de comprensió davant aquest
impactant terra. Senzillament, crec que Àfrica és un continent emergent,
es calcula que el 2050 una ¼ part de la població mundial haurà nascut
a l’Àfrica, és el motor del rejoveniment mundial, i alhora, l’origen de
l’espècie humana.
Aquesta reflexió, per mi, és primordial per intentar entendre la seva gent.
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