
Pere Calders

cz- e 3t. ~3 ~(;3
C.ASA-~ ~ve9a.atAutonomadeBarcelona

Biblioteca d'Humanitats

Jo crec~ i ha he dit en més d'una ocasió~ que l'art actual
pertanyent a la branca abstracta s'ha anat tornant monoton. Una
exposició col.lectiva d'artistes espec~alitzats en aquest ram sol
encomanar una mena de fatiga~ perque no tothom té la paciencia de
provar d'entendre la literatura més aviat barroca que tracta
d'explicar les obres als espectadors. Per acabar d'adobar-ho,
passa que gairebé ningú no s'atreveix a proclamar que aquest art
d"'última hora" té més d'un segle, se'ns ha fet vell i vol
dissimular les arrugues amb un sensacional muntatge mercantil

Afortunadament ~ de tant en tant ens arriba una alenada
d'aire frese i aix6 s'agraeix de veres. En Josep Lluis Casaffé i
Puig és un deIs artífexs als quals devem aquest goig. Contemplar
la seva obra és com si algú ens digués: "Si voLe u, parlem de
pintura, pero no canviem de conversa. La pintura és a í xé v • 1
aquesta d'en Casañé Puig ha és amb tata la puresa, com a resultat
d'una dedicació apassionada, pero sempre sota el control d'un
ofici apres i practicat sense fer cap concessió al facilisme. Hi
ha, aquí, el talent i la voluntat que es recolzen en uns valors
tan permanents que 1i permeten de projectar-se cap al futur amb
un instint segur: aquell que incorpora imatge:3 del nostre temps
en el llibre dels valors perdurables.

Hi ha moltes obres de rabiosa darrera hor-a, amb aLt ess
cotitzacions, que es guarden en caixes fortes perqué no cal
tenir-les a la vista. Més aviat inquieten en el mal sentit de la
paraula. En canv í , els quadres d'en Casaffé Puig els voldríem
tenir sempre en les parets amigues~ tenen el poder d'evidenciar-
nos les coses i els indrets que estimem. O sigui que ens fan una
entranyable companyia.


