
GLÒRIA MUÑOZ
CAMINS ASTRALS Inauguració  17 de desembre, a les 6 de la tarda, al Palau de l’Abadia

Exposició fins el 27 de febrer de 2012 
Horari: de dilluns a dissabte de 10 a 14h i de 16 a 19h. Diumenges de 10 a 14h.



AJUNTAMENT                                                                          

DE LA BARONAL VILA DE                                                 

SANT JOAN DE LES ABADESSES

A l'hivern, Glòria treballa en un espaiós pis de l'eixample barceloní, també

més carregat que higienicorracional, on l'aire del coneixement se espessa

de referents.

Ella disposa altars amb gots de vidre, fruits de tardor i rostres alexandrins

que sotmet a un procés de purificació líquida, a través de la tradició de la

pintura a l'oli. Dibuixa i desdibuixa. La memòria de la representació viu

aquí un procés de combustió semblant a la lloa de la putrescibilitat prèvia

a tota elevació i transcendència.

Molts artistes l'abandonen tot per seguir el profeta i al dogma de la

modernitat.

La majoria han deixat els pinzells. Glòria, al contrari, és algú que,

despreocupat pel futur, senzillament crea múltiples punts de vista des on

la pintura pugui ser acte de creació, és a dir, d'inestabilitat. Com els físics i

els poetes, explora infinits i intuïcions.

M'ha mostrat diversos paisatges nocturns. La llum està darrere i, no

obstant això, la matèria s'il·lumina per davant. De paisatgista a

cosmòleg. Tot creador ha de saber que és capaç de commoure a la

matèria, per això l'autèntic lluita contra la permanència i la simple

transposició de la realitat.

Discernir la cadena de traspassos que van de la religió a l'art, en

pretenguda espiritualitat, no hauria de privar-nos d'analitzar la pèrdua de

fiabilitat dels dogmes en l'art d'avui, el descrèdit d'estructures jeràrquiques

humanes i els rituals de oci i consum que se'ns imposen. ¿Deu, l'art,

buidar la pintura?

Es diu de l'arquitectura que, com el disseny, uneix forma i funció, però

hem vist buidar de sentit espais que conformaven una regla. A més, la

representació i el protocol de la història mai ocupen el mateix espai. Les

imatges se'ns escapen sovint del seu emplaçament. No és el mateix

pintar en una paret en blanc.

Voldria creure que, morta la història, la substància canvia de closca en

una mena de panteisme, paganisme i universalisme. Pintura, això.

Vicenç Altaió


