
Vist amb la perspectiva que donen els anys, tal vegada podria dir
que a mi em passa com a aquells escriptors que en el fons sem-
pre escriuen el mateix llibre. Amb les possibles variacions que
hagi pogut sofrir el meu treball al llarg de la meva dilatada carre-
ra, considero tota la meva producció com una única obra.

Antoni Tàpies, 1995

Aquesta retrospectiva d’Antoni Tàpies (Barcelona, 1923) inclou
més d’un centenar d’obres que daten des dels anys quaranta fins
a l’actualitat, i proposa una exploració de la naturalesa material
de l’obra de Tàpies com a principi fonamental per entendre’n
la influència i la posició en la història de l’art contemporani. La
trajectòria de Tàpies es caracteritza per la seva consistència i uni-
tat, però al mateix temps reflecteix inflexions que responen a
les oscil·lacions de diferents paradigmes estètics. 

Tàpies és un artista situat a cavall entre dues situacions his-
tòriques i culturals diferents. Si bé per una banda els seus temes
i obsessions, arrelats en elements quotidians i fins i tot de rebuig,
són més propers a la generació que reaccionà contra l’expres-

18 de febrer - 9 de maig de 2004

Horaris 
Feiners, d’11 a 19.30 h
Dissabtes, de 10 a 20 h
Diumenges i festius, de 10 a 15 h
Dimarts no festius, tancat
Dilluns, obert
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23 i 25 DE FEBRER, 1 i 3 DE MARÇ, 
DE 19 A 21 h
Curs monogràfic
La poètica del material. Aproximacions
a l'obra d'Antoni Tàpies
Dirigit per Manuel J. Borja-Villel.
Amb Pep Agut, Xavier Antich, 
Pedro G. Romero, Carles Guerra, 
Antoni Llena, Antoni Mercader, 
Pere Portabella i Antoni Tàpies.

DILLUNS 23 DE FEBRER, A LES 19 h
Conferència
Antoni Tàpies. Retrospectiva
A càrrec de Manuel J. Borja-Villel.
Auditori. Entrada lliure. Aforament limitat.

29 DE FEBRER i TOTS ELS DIUMENGES
DE MARÇ, D’11 A 13 h
Taller per a nens i nenes
Matèria, textura i expressió
Activitat recomanada per a nens i nenes
de 4 a 12 anys.

ACTIVITATS ENTORN A L’EXPOSICIÓ

FEBRER
DIMECRES 25
DISSABTE 28
DIUMENGE 29
MARÇ
DIMECRES 3, 10, 17, 31
DISSABTE 6, 13, 20, 27
DIUMENGE 7, 14, 21

ABRIL
DIUMENGE 4, 11, 18
DIVENDRES 9
DIMECRES 14, 28
DISSABTE 24
MAIG
DIUMENGE 2
DISSABTE 8

VISITES GUIADES

DIJOUS 26 DE FEBRER, A LES 19.30 h
Visita comentada a l’exposició a càrrec de Manuel J. Borja-Villel, 
director del MACBA i comissari de l’exposició.
Es prega confirmar l’assistència trucant al tel. 93 412 08 10, ext. 358

DISSABTE 6 DE MARÇ, A LES 12 h
Conversa informal sobre l’artista amb Carles Guerra, 
artista i crític d’art.

AMICS DEL MACBA

TÀPIES
R e t r o s p e c t i v a

ANTONI TÀPIES. Personatge amb gats, 1948. 
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asimètrica, amb predomini d’allò que és informe, del gest, la taca
i la transparència, i va acompanyat d’un interès renovat en la seva
pintura per les tradicions de l’art i de la cultura orientals. La trans-
formació de la matèria, el pas del temps i la presència de la mort,
tal com succeeix a Rèquiem (1995), sintetitzen una temàtica que
s’ha mantingut constant des dels seus inicis.

DIMECRES I DISSABTES, A LES 18 h / DIUMENGES I FESTIUS, A LES 12 h.
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Si bé Tàpies havia construït objectes des dels anys quaran-
ta, com ara Capsa de cordills (1947) i Porta metàl·lica i violí
(1956), no va ser fins a mitjan anys seixanta que els elements
de la realitat exterior adquireixen un caràcter objectual més
definit en les seves pintures. La figura humana va reaparèixer,
però ho va fer representant l’home alienat, un antiheroi de pos-
tures abjectes, de cos fragmentat, com a Relleu gris sobre fusta
(1965). Als anys setanta –moment de l’expansió de l’arte pove-
ra i de les manifestacions postminimalistes i conceptuals, així
com d’un interès renovat per l’objecte induït pel neodadais-
me– les obres de Tàpies van adoptar tres dimensions, tal com
s’aprecia, per exemple, a Taula de despatx amb palla (1970),
Cadira coberta (1970) i Fusta plegada i vas (1970); en aquestes
obres també apareixen elements quotidians com ara sabatilles
o matalassos, al costat de materials fràgils o caducs que reme-
ten a elements autobiogràfics. 

Aquesta utilització de materials humils va accentuant de
manera gradual en l’obra de Tàpies una intenció social que
expressa l’angoixa provocada per l’opressió de la societat de
finals del franquisme, fet que s’observa a L’esperit català i 7 de
novembre, totes dues obres de 1971. En paraules de l’artista:
“La situació social i política del meu país sempre ha tingut una
repercussió important en la meva obra. Crec que això té a veu-
re amb el fet que la concepció de l’art per l’art no em resulta
vàlida. He mantingut sempre una actitud utilitària respecte a
l’art.” Aquesta utilitat social de l’art prové, per a Tàpies, de la
possibilitat d’introspecció i de contemplació profunda que con-
té l’obra d’art. L’artista assumeix el paper del mag, que té la
funció de recuperar el ritual i de retornar a l’obra d’art la seva
capacitat modificadora de la consciència. 

En les últimes dècades, l’obra d’Antoni Tàpies respon a la
nova situació política i cultural de l’Espanya democràtica. Artista
àmpliament reconegut, s’enfronta a la mateixa historiografia de
la seva pintura, i utilitza formats grans i materials com el ver-
nís, amb els quals tracta de tensar les constriccions pròpies d’a-
quest llenguatge descobert en les pintures matèriques. La uti-
lització del vernís determina una composició més fluïda i

sionisme abstracte; per l’altra, els seus postulats estètics entron-
quen bàsicament amb els corrents existencialistes. 

L’exposició s’inicia en els anys quaranta, amb una selecció de
dibuixos i autoretrats en els quals ja s’aprecien els aspectes temà-
tics i la manera en què Tàpies utilitzaria els materials en la seva
època de maduresa. Aquests motius –com els signes esotèrics i
les cal·ligrafies autoreferencials, el paisatge, i l’ús ambigu del cos
i la sexualitat– sorgeixen del contacte amb els diversos primiti-
vismes, com l’art infantil o el dels malalts mentals; de les foto-
grafies de graffitti de Brassaï, i també de la influència de l’obra
surrealista de Joan Miró i Max Ernst, i de l’obra de Paul Klee.

En aquells anys de la seva vida, foren fonamentals per a
Tàpies les lectures d’autors com Jean-Paul Sartre, Henri
Lefebvre i Karl Jung, les teories científiques d’Einstein i Plank
–que ofereixen una altra visió de la realitat–, els textos místics
de Ramon Llull i de la filosofia oriental, que li fan entendre el
seu treball com un acte de percepció del món, en el qual la
matèria és inseparable de la imatge representada. La seva obra,
propera als conceptes del baix i del sagrat expressats per Georges
Bataille, exposa la preocupació per la matèria inert, la deca-
dència, el cos fragmentat i l’element ritual.

A partir de 1954 Tàpies despulla la seva pintura de figura-
ció aparent i treballa en les denominades pintures matèriques,
caracteritzades per una composició ordenada i per superfícies
de textures denses, en les quals predominen els ocres, grisos,
marrons i que presenten un aspecte geològic o una aparença
de tàpia. Aquestes obres suposen per a Tàpies el descobriment
d’un nou llenguatge que li permet recrear un món en què l’ob-
jecte no pot existir separadament de la seva matèria i del sub-
jecte. El fonamental en aquests “murs” no són els aspectes plàs-
tics derivats de les qualitats de textura o els matisos de color,
ni l’objecte representat, ni la grafia gargotejada. L’essencial són
els elements intencionals amb el quals l’artista informa la matè-
ria, les formes que aquesta adquireix, els signes en ella impre-
sos, en obres com Blanc amb taques roges (1954) o Pintura núm.
XXXV (1956). El que Tàpies pretén és que l’espectador perce-
bi la pintura com un esdeveniment, com una matèria en estat
de moviment i canvi constant.
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