a insólita festa
del gravat
Si alguna de les especialitats
artístiques ha reqiierii
tradicionalmenl la iranquilülaí i
a quietud del taller, el dialeg
silenl entre els malcriáis i
"experiencia de Tofici
acumulada amb els anys,
aquesta és. sens dubte, la de!
gravat.
El gravadorés com un
alquimista, el seu taller és pie
d'acids i metalls. tintes i papcrs
(oh els papers! qiiantes varietats
i quines meravelles quan son
fets a nía!), i tol un scguil de
productes ben dÜTcils ja de
trobar avui dia com no sigui en
una d'aquellcs antigües
drogueries que tant troben a
faltar tots els artistes que encara
se serveixen de les tccniques
classiques per rcalitzar el seu
ofici: betum de Judea, resina de
colofonia, vernissos tous i de
bola, ncgrc de fum...

1" Festa del Gravat al carrer
Girona 1993
Dissabíe, .71 dejiiliol, de les 10 del ttiali a leu 8 del vespre,
ais terrenys de la llar infantil, al Piiig d'eii Roca

Gravar és tot un ritual
assossegat ó'éprciives d'éiaí
suecessives per determinar les
diverses fases d'elaboració de la
malriu fins a trobar el joc de
grisos, de clars-obscurs, de
matisos entre les línies.-. que
convenen a la sensibilitat de
l'artistagravador. Un lent ritual
en el qual les eines teñen aquella
noblesa i aquell toe ranci deis
oficis d'abans; berceux per
gravar a la manera negra,
punxons per aiguafort o per la
punta seca, brunyidors,
rascadors...
Un ritual que continua i es
clou amb el no mcnys íntim de
l'estampació. La tina per
remullar el paper ja la vigilia, els
olis calcografics, les tintes i els
pigments, les niunyeques i les
tarlatanes, el fogonet per
e.scalfar les planxes... 1 el torcul.
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la premsa de rodets que
presidcix tot bon taller de
gravador, eina emblemática per
excel.léncia d'aquesl art.
Que liauria fci Dürer amb els
nous metalls. amb els
mclacrilats, amb les formiques?
1 si en Goya hagués tingut els
esprais per l'er aiguatintcs, o el
carborúndtmi. o un bon
(lexoízrar?

No ho sabrem mai. Pero ho
podem intuir a la vista del bon
ús que en fan els dürcrs i els
^oies d'avui. Perqué encara hi
ha qui gaudeix d'aquesls riluals
exquisits deis oficis anties pero
introduint-hi técniques i
materials contemporanis.
Els passats 31 de juliol i I r
d'agost tot un estol de gravadors
(Miquel Bohigas. Pia Cro/.el,
Aguslí Hontangas, David Mait,
Pere Muñoz, Niebla, Ma. Ángeis
Pujol. María Quintanas. Rodri.
Anna Sola i Clara Vidal, entre
altres), acudien a la crida i
invitado pública del gravador
Carlos Alberto Castro, profcssor
de la Fundació Tharrats, que ha
rcalitzal aquesi passal estiu un
curs de gravat a Girona, a la
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Diversos inoments
de la ¡"fase
del gravaí al cüiTí'r
al ¡>iiif> d'cn Roca
dv Giroiiü

Primera Festa del Gravat al Carrer
a Girona. apadrinada pels artistes
Doméíiec Fita i Jakob Engler.
La iniimitat del taller del
gravador va csclalar a pie sol al
pulg d'en Roca.
Experimentalisme i innovacio
pero amb la indispensable
subjecció a tes normes basiques
de roñci i ais condicionaments i
iniilacions deis malerials,
sempre alenls a aqueil alzar que
pot ser fonl de nous
siiggerimcnls i reptes. La
recerca de la línia i el volum, el
color i la textura, la
• 1. manipulado de planxes de
diversos malcriáis, deis
papers i les tintes va
iranslbmiar-sc rcalment en una
festa. Una testa en la qual una
vegada mes el protagoniste havia
de ser el torcul, i un lorcul tan
insolit com la mateixa festa; per
primera vegada s'ulilitzaven per a
"estampado dues piconadores
d'asfall.
Si un deis objectius de
"artista contemporani és i ha
cstal trencar les limitacions deis
malerials i suporls
convencionals per aconseguir
noves possibilitats exprcssivcs,
aquests especlaculars lorculs
permetien a mes a mes la
confecció d"estampacions sobre
papers de mides tan
excepcionals que va caidre
utilitzar una petila piscina per
posar-lo.s en remull.
Benvinguda una iniciativa que
afegia ais aspectcs experimentáis,
a sempre difícil col.laborado
entre artistes i robenu'ra al públic
del procés de rcalilzació d'una de
les mes nobles i inleressants
especialitats íutístiques.
PERE ROURE
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