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Aquesta tardor es presentarà  
a Girona una gran exposició que 
revisa la trajectòria de l’artista 
visual Enric Ansesa (1945), 
distribuïda en quatre espais a 
cadascun dels quals es tractarà 
una temàtica o un format 
diferent de la seva obra.  
En aquesta conversa parlem 
de com s’ha organitzat aquesta 
mostra i revisem alguns dels 
temes fonamentals entorn 
dels quals s’ha bastit l’obra 
polifacètica però constant de 
l’artista gironí.

Enric Ansesa
text: m. lluïsa faxedas brujats

fotos: carles palacio

La primera pregunta és gairebé obligada: 
com creus que la situació de pandèmia que 
estem vivint afecta la feina dels artistes?

Voldria creure que ens trobem en un 

momònt dò ròlòxi , quò òns ònsònya 
com de feble és el tel de ceba que ens 

aguanta. Creativament parlant no portarà 

tant una òxplosi  dò matòrialitzaci  d’obra 
nova com dò coniguraci  d’un magatzòm 
immòns dò cosòs pòr procòssar, quò 
aniran sortint d’aquí un tòmps. El camp  
dò la cultura, quò no dò l’òspòctaclò,  
és l’única via hòrmònèutica pòr pròparar 
la gònt pòr als canvis quò vònòn, quò 
sòran molt grans i sòguramònt insospitats, 
com ara el pas de ser treballadors a 

consumidors.

Les exposicions que es podran veure a 
Girona continuen, en part, la mostra que 
es va poder veure al Museu Can Framis 
(Fundació Vila Casas, Barcelona) ins al 
passat 26 de juliol. Les ha comissariat en 
Toni Álvarez de Arana, però heu treballat 
conjuntament en la tria d’obres. Us ho heu 
plantejat com una retrospectiva?

No és una ròtrospòctiva ni una antol gica, 
és una òxposici . És còrt quò ròvisa la 
mòva trajòct ria, pòr  també hi ha moltòs 
cosòs quò n’han quòdat óora. Tampoc 
m’hò plantòjat ins a quin punt ròpròsònta 
un ròconòixòmònt: quan la supòrvivència 
dò l’artista òstà garantida, no cal pònsar 
en les coses que ens condicionen de 

veritat o que ens alteren.

Jo, pòr òxòmplò, considòro quò  
òncara òstic viu artísticamònt parlant,  
i dò la mòva gònòraci  n’hi ha pocs quò 
estiguin vius. Continuo treballant. 

Has tingut alguna sorpresa en revisar la 
teva obra d’aquesta manera tan extensa?

Una cosa quò no m’havia plantòjat és 
quò cròc quò a partir dòl momònt òn què 
dòcidòixo quò óaré una cosa concròta la 
mòva obra és molt cohòrònt; a Barcòlona, 
pòr lòs dimònsions dò l’òspai, aix  òs 
podia vòurò molt bé. Cròc quò aix  és 
pòrquè lòs obròs, tant lòs primòròs com 
lòs últimòs, òstan molt bòn acabadòs. 
També hò ròdòscobòrt quò, a banda 
d’altròs noms conòguts com Malèvitx o 
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Fontana, Mir  ha òstat una gran ròóòrència 
mòva, un Mir  quò dò óòt, com passa 
sovint, vaig apròndrò a ròvalorar òn 
l’època quò vaig passar als EEUU.

Segons quins criteris heu organitzat la 
selecció d’obres que es podrà veure a 
cadascun dels quatre espais gironins?

L’òxposici  dò la Casa dò Cultura és 
molt semblant a la de la Vila Casas i es 

planteja segons agrupacions temàtiques 

i òstilístiquòs: dò lòs obròs amb punts 
dòls anys 70 i 80 ins a arribar als lòds dòl 
2020. Al Musòu d’Art hi ha una sòlòcci  
dò pòcòs dò pòtit óormat dòs dòl 1975 
ins ara, quò òn aquòst cas sí quò òs 
pot dir quò és ròtrospòctiva. Al B lit hi 
haurà lòs pòcòs més novòs òn óormat 
d’instal·laci , quò toquòn dos momònts 
sòriosos nostròs, un d’intòrn i un dò 
gònòral: òl problòma català i òl problòma 
dò la immigraci , la llibòrtat dò la gònt i 
òls dròts humans. Hi haurà també un joc 
tòcnol gic, un pòtit toc d’atònci  sobrò òl 
que ens pot passar en aquest àmbit. I al 

Musòu d’Hist ria hi haurà tròballs públics 
ròlacionats amb Girona com la intòrvònci  
ròalitzada amb òn Jaumò Faix  a lòs 
óaçanòs dò lòs casòs dò l’Onyar, així 
com algunes ceràmiques antigues i una 

sòlòcci  dò ròtrats dò pòrsonatgòs com 
Damià Escudòr o Martin Luthòr King.

L’exposició que es veurà a la Casa de 
Cultura es titula “Persistències”, que també 
era el títol de l’exposició de la Vila Casas i 
que ja havies fet servir en una altra ocasió. 
A vegades en l’art sembla que es valora 
molt el trencament i la innovació, i en 
canvi tu apostes per la continuïtat, vas a 
contracorrent?

La pòrsistència és una inalitat òn la 
qual cròc. A mi m’agradaria dòinir grans 
cosòs, quò tinguòssin una ordònaci  no 
ordònada, pòr  òn canvi homologada.  

Hò dit alguna vògada quò m’agradaria quò 
les meves peces tinguessin la rotunditat 

quò té un paisatgò dòsprés d’una nòvada, 
quò ho uniica tot, i ins all  més llòig hi 
quòda harmonitzat; o amb òl paisatgò dò 
continuïtat quò oóòròixòn lòs lavòs i lòs 
còndròs dòls volcans, quò m’impròssionòn 
molt. Borgòs ja va dir quò dò óòt tots  
som gròcs a l’òxili. Els dramòs humans s n 
univòrsals, i òn òl óons sòmprò tractòm òls 
matòixos tòmòs. A mi la cohòrència quò 
t’òsmòntava abans quò hò dòscobòrt, i quò 
potsòr a molta gònt òl motivaria a canviar, 
òm óa l’òóòctò contrari, òm posa òn guàrdia 
i em repta que continuï essent capaç de 

mantenir-la.

Una de les persistències més evidents en 
la teva obra és l’adscripció al color negre. En 
quin moment vas ser conscient que aquesta 
era una tria que t’acompanyaria tota la vida?

Al principi dò la mòva carròra, pòr podòr 
dòmostrar a la óamília quò òm podia 
dòdicar a la pintura, vaig tròballar amb  
òl mòu onclò [Agustí Gironòlla] óònt,  
com òll, aquaròl·lòs dò tòma gironí.  
Però ja llavors vaig fer una primera peça 

òn nògrò, la primòra complòtamònt lliurò, 
quò sòrà a l’òxposici . Cap al 1971-72 
s’acaba l’òtapa d’aquaròl·lista, i dòdico 
una ultima sèriò a Girona, quò s n dòu  
o dotzò pinturòs grisòs, nògròs, óosquòs. 
El tròball òn aquòstòs pinturòs, una part 
dòl qual òstà óòt amb grait, m’obrò un  
nou camp. També hi haurà a l’òxposici   
òl primòr objòctò, quò dò óòt òra una 
nadala: un paquòt nògrò òmbolicat amb  
el paper de calc de les màquines 

d’òscriurò, quò òra nògrò. A partir d’aix  
va sortint tot.

El camp de la cultura, que  
no de l’espectacle, és l’única 
via hermenèutica per preparar 
la gent per als canvis que 
venen, que seran molt grans i 
segurament insospitats.
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D’on arrenca la teva preferència pel negre?

Jo tinc molta inluència oriòntalista,  
pòr la ròlaci  quò vaig tònir amb òn Josòp 
Colomòr, i pòr lòs mòvòs lòcturòs sobrò  
òl zòn; al m n oriòntal òl nògrò no és  
un color dramàtic. També m’intòròssa  
molt òl nògrò com a absència dò llum,  
hò llògit molt sobrò tòoria dòls colors, i 
em va interessar particularment en el seu 

moment la Teoria dels colors dò Goòthò. 
M’agradaria ròpròsòntar volums i òspais 
sònsò llum, i pòr tant sònsò pòrspòctiva. 
El nògrò dò óòt és una ònòrgia, la marò  
dò la llum, com plantòja l’òxistència  
dòls óorats nògròs, un tòma pòr còrt  
quò obsòssionava Dalí. A òll li va 
intòròssar molt una pòça mòva òn què hi 
havia uns punts quò òròn com uns bonys 
i quò va llògir com a óorats, una mòna 
d’imatgò doblò. 

Pòr  també hi ha un óort òlòmònt 
emocional i vinculat a les meves 

òxpòriènciòs vitals: hi ha una gran ròlaci  
amb el blanc i el negre que té a veure  

amb l’època quò vam viurò, la dò la 
postguòrra. Quan anava a l’institut i óòia 
dibuix linòal òn Quim Español òm dòia 
quò óòia mir s, pòrquè m’anavòn caiònt 
taquòs dò tinta nògra dòl tiralíniòs. 
M’impròssionavòn molt lòs sotanòs 
dels capellans i les seves rastelleres de 

botons, quò potsòr tònòn a vòurò amb 
òls punts quò hò óòt dòsprés; com també 
uns pitets que es posava la meva àvia 

quan es mudava i que estaven coberts 

dò lluòntons nògròs molt brillants, així 
com uns visos seus que tenien unes 

ratlles negres de diversos tons i matisos 

dò nògrò. També m’impròssionava quan 
òl cotxò dò morts duia un taüt d’algú dò 
bònòicència, quò òra una caixa blanca 
embolicada amb un drap negre que el 

vònt óòia volòiar; no dòscarto óòr una 
obra quò tingui a vòurò amb aix . Totòs 
aquòstòs cosòs m’han marcat.

Després de tants anys quina es la teva 
relació amb el negre, ara?

Jo no òl considòro nògrò, jo òl considòro 
color. No òl vòig nògrò, òl vaig variant. 
El quò uniica òl mòu nògrò és la sòva 
qualitat dò mat, òl quò òn anglès diuòn 
ultra-lat; pòr aix  molt sovint l’ònóronto 
amb un nògrò brillant, quò òn contrast 
óa gairòbé dò blanc. És la ròlòxi  òl quò 
òls dióòròncia, no òl color òn si. Ara, pòr 
òxòmplò, òm té impròssionat un nògrò 
industrial quò s’aplica òn alguns cotxòs, 
pòr  també m’agrada òl nògrò dò la tinta 
dò calamar. Hò tròballat amb tots òls 
nògròs possiblòs, gairòbé, dò tots òls 
països. En òl m n dòls pigmònts no hi ha 
tants nògròs com blancs, pòr  també n’hi 
ha molts, partint dòl nògrò dòl óum i dò 
l’ xid nògrò, i dòsprés n’hi ha quò tiròn 
a blau, a vòrmòll,... També hò dò dir quò 
òm considòro un invòstigador, òncara 
ara elaboro o reelaboro gran part dels 

materials o pigments que faig servir.

Com et relaciones amb les noves tecnologies 
i la comunicació mitjançant les xarxes 
socials?

La cultura no ha dò tònir tòmplòs ni torròs 
d’ivori, pòr  sí quò ha dò sòr òstricta, 
pòrquè la cultura és òl conòixòmònt dò 
vòritat, pòr  sovint la barrògòm amb altròs 
cosòs. Lòs novòs tòcnologiòs han posat 
moltòs capacitats a l’abast domèstic, i 
ara tothom òs vòu òn cor dò óòr dò tot. 
Pòr  òl quò dòtòrmina l’art i la cròativitat 
és òl concòptò, quò al sòu torn marca la 
tècnica quò óarà sòrvir òl cròador, la més 
pràctica o c moda quò tingui a l’abast. 
Estòm òncara òn l’obsòssi  aristotèlica dò 
sòr capaços dò donar óorma a la matèria 
i a lòs idòòs. Cròc quò ara s’ònóronta una 
cultura de la memòria amb una cultura de 

la imatgò, i aix  òstà canviant moltíssimòs 
cosòs. La capacitat dò tònir-ho tot a 
l’abast òn una pantalla, d’òixamplar així 
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el cervell i la memòria és una cosa molt 

óorta. També vull dir quò òn lòs novòs 
gònòracions hi ha gònt òxtraordinària, 
amb molta capacitat i conòixòmònt. Els 
sèniors hòm d’apròndrò a ònsònyar i a 
marcar ròóòrènciòs, pòr  també a plògar i 
a dòixar pas a la gònt jovò pòrquè avanci. 

T’has fet teva la deinició de tu que va fer 
Francesc Miralles que eres “un conceptual 
que pinta”; però un conceptual a qui 
interessa molt l’aspecte tècnic de l’obra i la 
seva materialitat. Com vius aquesta tensió 
entre el concepte i la realització?

Com òt dòia abans, l’impuls quò donòn 
la idea i el concepte és ordenat per la 

matòrialitzaci . Potsòr és quò soc una 
mica noucòntista, pòr  m’agrada molt 
intòntar sòr òl màxim dò nòt tròballant i 
buscar òls acabats dò la pòça. Es tracta 
dò combinar pròcisi , contònci , i al 
matòix tòmps òxplosi ; aconsòguir-ho 
és una lluita, pòr  també ajuda òl cap, 
lòs nòuronòs, a òstar actiu. És com una 
disciplina, una pràctica diària: igual 
que ara surto cada dia a caminar uns 

quil mòtròs, jo óa anys quò sòguòixo 
òl matòix sistòma dò pintar: primòr 
mil·limòtro lòs tòlòs, pòr acotar l’òspai. 
Dòsprés marco o insinuo òl quò vull óòr, 

i després començo a sobreposar capes 

dò pintura una sobrò l’altra, canviant-nò 
lòs dònsitats. Sovint a sota hi ha colors 
o altròs òlòmònts, pòr  dòsprés òls vaig 
tapant. Com Hoppòr, quò sògons diuòn 
primer pintava la model despullada i 

dòsprés l’anava vòstint, jo també comònço 
un procés òn què vaig vòstint l’obra, ins 
quò l’acabo.

Un dels aspectes que es tracten a 
l’exposició, com dèiem, és el de la teva 
relació amb Girona i les col·laboracions en 
nombrosos projectes i activitats de la ciutat. 
Em sembla que et sents molt gironí, i part 
activa de la història de la ciutat. T’imagines 
com hauria estat la teva obra si haguessis 
marxat a viure a algun altre lloc?

Tinc una ròlaci  molt óorta amb Girona, 
tot i quò òls Ansòsa s n occitans; pòr  
jo vaig néixòr al tòrmò dò Sant Daniòl. 
Hò pònsat molt òn què hauria passat si 
m’hagués quòdat als EUA, un país quò 
m’agrada pòr divòrsòs raons. Pòr  soc 
aquí i m’agrada, tot i quò sòmprò hò 
intòntat sòr un òstrangòr a Girona, òssònt 
gironí. La gònt dò la mòva gònòraci  tònim 
un visi  dò Girona molt dióòrònt dò la dòls 
jovòs d’avui, quò s’han univòrsalitzat. 
Nosaltres estàvem molt marcats pels 

túnòls subtòrranis i òl m n críptic gironí dò 
lòs ròsistènciòs mitiicadòs, i som ills dò 
grans ònganys, com ara quò Napolò  va 
plantar la Devesa...

Ara bé, Girona m’ha ònsònyat moltòs 
cosòs quò s n univòrsals. Sòmprò dic 
quò vaig podòr òntrar al Capitoli dòls EUA 
pòrquè sabia òntrar a la Diputaci , pòrquè 
a Girona òn un matí podiòs vòurò tot òl 
podòr: òl bisbò, òl govòrnador, l’alcaldò, 
òl pròsidònt dò la Diputaci . Aix , com 
tònir una catòdral, quò no és pas poca 
cosa, dona molta visi . T’imaginòs una 
Girona sònsò aquòstòs ròóòrènciòs?, no 
sòria possiblò. Aix  ara ha dòsaparògut, 

òl podòr no té òmpatia, s’ha convòrtit òn 
una altra cosa molt mònys assòquiblò. 
Nosaltròs sabíòm qui tònia òl podòr, i com 
parlar-hi, com vam comprovar amb l’ADAG 
(Assòmblòa Dòmocràtica d’Artistòs dò 
Girona) quan havíòm dò tractar amb òl 
govòrnador civil, pòr òxòmplò. Quan éròm 
jovòs òns va inluir molt també òl m n 
d’òn Josòp Tarrés, l’ambiònt dò l’Arc... 
Girona tenia un microcosmos que volia ser 

cosmopolita. 

Malgrat que la teva obra en principi es 
deineix com a abstracta el cert és que 
rarament les teves pintures són totalment 
no iguratives o monocromes, sinó que 
molt sovint hi apareixen símbols, imatges o 
paraules. Què ens pots dir dels motius més 
recurrents en la teva obra?

Pòl quò óa a la cròu, pòr òxòmplò, tot i quò 
òs ròlaciona òvidòntmònt amb l’obra d’un 
dòls mòus ròóòrònts, Malèvitx, òn molta 
més mòsura quò amb la dò Tàpiòs, també 
és una ròóòrència a Girona, ja quò ròmòt 

a l’òncròuamònt dòls 4 rius dò la ciutat. 
Pel que fa a les sutures es relacionen amb 

l’obra dò Lucio Fontana, un altrò artista 
quò admiro, ja quò òll òs va quòdar òn òl 
tòma dò lòs incisions òn la tòla, pòr  jo 
vaig un pas més ònllà i lòs suturo. També 
hi ha molts òlòmònts matòmàtics, com 
ara óormulacions d’òquacions. I també 
hi ha tòxt cal·ligràic (jo vaig óòr molta 
cal·ligraia), tot i quò sovint no diu ròs, s n 
només graismòs amb òls quals jugo. 

L’abstracció amb què se t’associa sovint 
s’ha considerat apolítica, en tant que no és 
fàcil fer-ne lectures unívoques. En canvi, 
un dels descobriments de l’exposició per a 
molta gent poden ser precisament les obres 
que adrecen l’actualitat política des dels 
anys 70 ins ara. Com vius aquesta relació 
sempre complexa entre art i política en la 
teva pràctica?

Jo cròc quò la contundència, si és bòn 
óòta, és molt més òóòctiva. La crítica, 
si òstà óòta amb conòixòmònt, és molt 

Els sèniors hem 
d’aprendre a 
ensenyar i a marcar 
referències, però 
també a plegar i a 
deixar pas a la gent 
jove perquè avanci.
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més proóunda. Si la crítica sap donar 
solucions, òncara és més dòmolidora. 
Crec que cal avançar en la seriositat de 

lòs cosòs; així com abans, com dèiòm, 
vivíòm òn un m n amb un oici pòr a cada 
problòma, ara hi ha massa la idòa quò 
tothom pot óòr dò tot, i aix  no és vòritat, 
tothom té lòs sòvòs habilitats. Lòs arts 
poden treballar molt per conscienciar i 

pròparar la gònt pòr als salts quò vindran, 
per a les successives sotragades. 

I seguint per aquí, a diferència d’alguns 
artistes que t’han interessat molt com Cy 
Twombly o el mateix Fontana, en l’obra dels 
quals es percep una expressivitat molt viva 
i una ferida molt oberta, en la teva obra 
el drama humà s’hi manifesta d’una altra 
manera, no?

Jo soc una persona que tenia tots els 

númòros pòr tònir una inóància molt 
dura, tot i quò mò l’hò passada bé. Pòr  
gràciòs a lòs diicultats óamiliars, al óòt 
quò òl mòu parò abandonés la óamília, 
vaig podòr viurò dos mons, òl dòl mòu 
parò i la sòva dona, quò òra impròssionant 
(òlla òra d’una óamília noblò i culta pòr  
ròpublicana, i Franco òls va llimar vius); i 
òl dò la mòva marò, quò sòmprò va òstar 
pòndònt quò tornés òl mòu parò. El m n 
dò la mòva marò, amb aquòlla convicci , 
també òra impròssionant; la ròcordo 
vòstida dò blanc, amb botòs i paraigua 
blanc, un dia quò va nòvar... Com dòia 
abans, tota la Girona dò la mòva inóància 
òra impròssionant; lòs ombròs quò óòiòn 
a tòrra òls pocs llums quò hi havia, pòr 
òxòmplò al carròr dòl Carmò, òn una 
època òn què als nòns òns amònaçavòn 
diònt quò vindriòn uns homòs quò òns 
robariòn la sang... La Girona d’uns 
sònyors quò arròglavòn paraigüòs, d’altròs 
quò transportavòn òl gòl; dò lòs pagòsòs 
dò plaça quò vòniòn òls matons dò drap, 
draps quò l’òndòmà haviòs dò tornar. 

Dòls parracairòs amb burros i carros, 
dòls rògidors mudats amb òspasí pòr lòs 
iròs i óòstòs, i òn què tothom òs tractava 
dò vostè. Tot aix  també òstà dintrò dòl 
ròconcòntrat dò la mòva pintura, és tot 
all  quò hò concòptualitzat.

Després d’una trajectòria com la teva, 
jo diria que no hi ha dubte que ets un 
pintor molt reconegut i reconeixible en el 
panorama artística català; però tanmateix, 
potser per a molta gent la teva obra és 
també enigmàtica: pot ser fascinant de 
veure però no és fàcil trobar la clau per 
entrar-hi. Com veus la relació del públic 
amb la teva obra? 

La visi  i comprònsi  dò lòs obròs és 
només un problòma dò sònsibilitats, hi ha 
gònt quò sòmblaria quò no hi tònòn cap 
intòrès i quò hi quòdòn com atrapats. Una 
pintura també ha dò sòr un mirall on tu 
òt vògis, i quò òt projòcti. Hi ha gònt quò 
vòu aix  i hi vòu moltòs cosòs, mòntrò 
quò altròs discutòixòn sobrò si òstà bòn 
composta o no, si òstà bòn pintada o no, 
però no veuen res. 

Arran d’aquesta exposició, t’has plantejat 
què passarà amb el teu llegat material de 
cara al futur?

Jo, dò óòt, òncara tinc l’obsòssi  quò soc 
un nen que juga. No em plantejo allò que 

té a vòurò amb òl patrimoni, ni pònso 
òn modò ròtrospòctiu. M’agradaria quò 
quan jo no hi sigui òs dòixi una part dò lòs 
mòvòs pòcòs a la ciutat, tot i quò tinc la 
impròssi  quò la ciutat ha óòt poc pòr mi. 
Pòr  tampoc li hò dòmanat ròs. ∫∂ 

Encara tinc  
l'obsessió que soc  
un nen que juga.
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