
DE BERLÍN
AL MAR
IGNASI BLANCH



  Si poguéssim, visualment, penjar una trajectòria artística en una
corda com fem amb els llençols acabats de rentar, la de l’Ignasi
Blanch (Roquetes, Baix Ebre, 1964) podria ben bé anar de Berlín al
mar. Aquest mar d’avui és el que banya la platja de Sant Salvador,
davant del qual l’il·lustrador treballa habitualment. No només són
l’aigua i la sorra del Baix Penedès els que deixen empremta en els
seus dibuixos, sinó també la llum, el silenci, i les postes de sol
hivernals màgiques. 

  Aquests elements mediterranis contrasten molt amb els del seu
primer Berlín, a finals de la dècada dels vuitanta del segle xx, quan
ell vivia a la capital (aleshores encara no ho era) d’un país de fred,
de llum tamisada i tímida, en una ciutat que bullia de creativitat,
joventut i aromes de llibertat, que no havia conegut al seu lloc
d’origen ni a Barcelona, la ciutat on havia viscut durant els seus
estudis universitaris a la facultat de Belles Arts.

  A la corda que va de Berlín al mar hi pengen, primer, les grans
teles pictòriques on ja hi apareixen les característiques del seu estil
posterior: la figuració, la simultaneïtat d’accions i elements
aparentment desconnexos, la varietat de perspectives i mides dels
espais, els objectes i els personatges. També els elements que recull
del seu passat infantil a la casa mare de Roquetes, els nous i
acabats de descobrir a la ciutat alemanya, i els que li aporten els
referents culturals (artístics, cinematogràfics i del món de la dansa)
que el marquen en aquella primera època. A la corda hi penja
també un retall de formigó icònic, el del fragment del mur de Berlín
que va pintar (i que encara es pot admirar a la ciutat, a la East Side
Gallery a l’aire lliure) anomenat Parlo d’amor i que mostra tres
rostres aspectants, que miren cap endins i cap a fora a la vegada,
influenciats pel traç dels gravats que feia a la Kunstlerhaus
Bethanien en aquella època.

  Quan torna a Barcelona, a començaments dels noranta, Blanch
abandona les teles (no les parets) i es converteix en il·lustrador
sobre paper, tècnica que no ha abandonat mai fins ara, i que, amb
voluntat artesanal (tàctil, primitiva, directa) ha evitat l’ordinador i la
imatge digital. A la corda hi pengen, doncs, els dibuixos per a llibres,
webs, cartells o programes, on hi admirem el seu particular i
reconegut estil actual: les desproporcions, la diversitat, la multitud
d’actituds, les accions i els personatges que interactuen a la vegada
en conjunts estrambòtics, poètics, surrealistes i màgics (les
reunions, les processons, les garden-party) que permeten a
l’espectador connectar-lo amb idees, sensacions i records que
tenen el poder de pertorbar i, alhora, d’humanitzar, de reconèixer i,
a la vegada, distanciar.

  La majoria dels seus dibuixos que onegen a la corda del temps
contenen grafit negre i el color blau: el negre de la terra, d’allò bàsic
i fonamental, d’allò primari i inevitable; el blau de la llibertat, del
firmament, del pes d’allò mental i abstracte. El blau, també, del cel
del Baix Penedès on, avui, des d’aquí, des del Vendrell, Ignasi Blanch
col·loca la darrera pinça a la corda que penja de Berlín al mar
perquè la brisa acaroni els seus dibuixos, que són la seva identitat i
la seva raó de viure.

Àngel Burgas





@salaportaldelpardo

L'exposició romandrà oberta del 3 de febrer
a l'1 d'abril de 2023. 

Horari:
De dimarts a dissabte d'11 h a 14 h i 
de 17 h a 20 h.
La sala romandrà tancada els festius.

Fotografia a l'estudi: Vicens Giménez
Fotografies a Berlín: Ignasi Esteve 
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