He anat molt interessat a
contemplar la cül'lecció de
pinlures de Josep Perpiña
Ciloler, titulada My ivoy,
exposades a la Fontana d'Or de
Girona. i un cop inirades una i
altra vegada i apurades fins a
rinfinit. no m'lian defrauda!.
Perpiña és un pintor de raga,
fin d'un altre gran pintor gironí,
Pere Perpiña (que en els anys
50. per la incomprensió de la
crítica d'art local, signa els seus
quadres amb el pseudonim de
Vindy), artista al qual Girona
encara deu una gran mosira
antologica. Cap mes pintor
gironí no té l'ofici. la técnica, la
cuina deis Perpiña, pare i fill.
Perpiña és un deis artistas
que mes a fons ha pintat -amb
i-ebei'iia i fascinació alhora- el
misteri i Taire dramatic.
apocalíplic de la Girona grisa i
negra i de la fi del món. Avui la
postmodernitai deis
neotecnocrates feudals sent
hori'or per la Girona que pinta
¡'escola expressionista gironina.
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Han modernitzat, netejat i
repinta! les faganes de les cases
del riu amb un decorat made in
Wall Disney, i ara cap mes
pintor gironí no s'hi podra
inspirar. Mai mes no s'hi podra
fer un oli com el titulat «Cases
velles». Quina pintura tan
espléndida, monumental i
trágica, com tanles d'en Perpiña!
A Texposició s'hi han pogut
veure aitres paisatges urbans no
menys grandiosos, com el
monestir de les monges de Sant
Daniel. Quina forga preñen les
formes, grácies a les pinzellades
negres! Com ressalten els
volums. siguin cases, arbres,
persones, animáis, o simples
formes geométriques!
En Peipiñá, en la seva
apassionaní i trágica Iluita de
pintor neoromántic. pragmátic i
sorneguer. que amaga la seva
orfandat i el seu amor per un pare
proletari, paradoxalment, vol ser
burgés i es disfressa amb frac i
corbata de llacei. lent caricatura
d'una classe que admira i odia
des del seu cor d'arti.sta rebel.
que mai no oblidará les arrels
familiars d'un pare república,
durament tractat per la societat
gironina de postgueira. El lili
Perpiña, amb el seu aveng
artístic. social -que és la revenja i
el triomf del pare fracassat- vol
ser modern i clássic, figuratiu,
abstráete i informal. Vol ser com
el darrer i primer pintor antic i
modern, com Cézanne; vol ser
també el Pollock destmctor amb
("Action Painting de tota la
Pintura. Tan aviat és un pintor
racionalista, geométric. ordenat,
com Mondrian, com un pintor
desordenat i caóiic, com els
expressionistes abstractas
americans.
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Hi ha un grandiós quadre del
1969, a base de taronges i
volums i geometries retallades
en negres, on Peipiña sintetitza
aquesta terrible duíilitat en qué
el pintor d'Avantguarda ha de
contínuanient qüestionar.
destruir, la propia practica
histórica. Perpiña. com Picasso.
cansat dei seu virtuosisme i del
caos de l'Action Painting. i de
no poder ser eí Polloct; de la
pintura gironina. i no menys
avorrit d'un públic i d'uns
marxants d'art que sois demanen
i compren girones nionumenlals,
o siguí, campanars i cases del riu
Onyar. es rebel-la i pinta galls.
vaques, cavalls, peixos

niullicolors. d'una forma
totalment figurativa,
expressionisia, on el dibuix. la
composició i els tons son
admirables. O fa insólites series
d'escultures, centenars de
dibuixos o pintures sobre paper.
En Perpiña segurameni és un
artista-pintor-escultor
ullraromantic. virtuós. excessiu,
que. peí seu ofici i domini
técnic, a vegades no treballa a
fons les obres. No és el cas de
les exposades a la Fontana d'Or,

Cases Velles.
1963.

Transido-H-8,
1963.
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on hi ha magnífics exemples de
la seva espontaneVtat. domini.
saber fer i roiunditat piasticoexpressiva. Ah!, les pinzelladcs.
les textores, els negres d'en
Perpiña. quina for^a teñen!
Rccordarem. entre allrcs
paisalges. un d'unes
barques. amb país
negres: quin esclat de
tragedia, solitud i
rcbej-liü expressen!
En expressivilal
plástica, abstracta, en
molts quadres. Perpiña
está molí a prop i albora
molt mes enllá deis
pinlors informalistes
gironins com Ansesa.
Faixó, Costa,
Corominas, Gispert,
Alejo. Aixo fa que
siguin pocs els pintors
gironins que poden presentar
una obra tan conlradictoria, rica,
dual, moderna i clássica,
abstracta i Figurativa com la de
Perpiña.
Perpiña, com tants d'altres
pinlors neoromántics, sap que
hem arribat al Javant de
Tabisme i del no res... Alerta!
Per aixo contínuamení torna a
l'ordre geometric postcezannia,
es baralla amb el caos d'en
Pollock i de les darreres
avantguardes, o, com Picasso,

torna contínuamení a la pura
figuració.
Amic Perpiña, torna a la
realitat. Tots plegáis tornem a
pintar la ciutat, encara que sigui
no-ciulat; tornem a pintar les
cases, les coses, els animáis, els
arbres, els paisatges i les
persones. A pesar deis
postmoderns, nihilisles,
negadors. que diuen que Déu. la
Rao. l'Art. el Progrés. la
Modernitat han mort, i que sois
queda la desconstrucció. el buit,
el no res. Tu. Perpiña, tens un
gran senlit de Thumor i saps
riure't de tots els esnobs, crítics
d'art, teórics -principalment
leóriqucs- deis conceptuáis,
nüiiimals, environaments,
performances, noves académies
de i'art agonic.
Perpiña, hem de tornar a
comentar i seguir caminant i
pintant. Pintant com tu saps fer. i
com l'ensenya el teu admirat
pare Pere Perpiña. i els mestres
com risidre Vicens i Enric
Marqués.
Amic Perpiña, et felicito per
aquesta espléndida exposiciócol-lecció de les teves propies
pintures que per molts anys
puguis seguir caminant i pintant
en aquesta difícil ciutat.
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