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L’exposició	 “Óscar	 Domínguez.	 El	 ‘triple	 traç’.	 1948-1952”	 	 reuneix	 prop	 d’una	 vintena	
d’obres	 que	 l’artista	 va	 realitzar	 amb	 la	 tècnica	 coneguda	 com	 triple	 trait.	 És	 un	 dels	
períodes	més	interesants	del	pintor,	tant	per	 la	seva	coherència	estilística	com	per	 la	seva	
originalitat.	 Aquesta	 és	 la	 primera	 vegada	 que	 es	 dedica	 una	 exposició	 exclusivament	
centrada	al	voltant	d´aquest	rellevant	moment	de	l’obra	de	l’artista	Canari.	
	
Óscar	 Domínguez,	 després	 de	 la	 seva	 vinculació	 amb	 el	
moviment	 surrealista	 durant	 els	 anys	 30	 i	 d’una	 intensa	
relació	amb	Picasso	al	llarg	dels	anys	40,	engega	a	partir	de	
l’any	1948	l’etapa	del	‘triple	traç’.	Es	tracta	d’un	nou	recurs	
estilístic	definit	per	la	utilització	d’una	fina	línia	de	tinta	que	
deixa	 un	 registre	 blanc	 a	 banda	 i	 banda	 emmarcant	
d’aquesta	manera	els	diferents	elements	de	 la	composició,	
com	si	d’una	mena	d’aura	es	tractés.	Les	obres	produïdes	en	
aquest	 període	 amb	 aquest	 procés	 es	 tornen	 molt	 més	
netes,	rigoroses	i	equilibrades.	Tant	les	teles	com	els	p	apers	
es	caracteritzen	ara	pel	predomini	d’un	dibuix	de	línies	precises,	per	un	clar	augment	de	la	
gamma	cromàtica	i	per	l’ús	d’uns	colors	que	recuperen	la	llum	i	brillantor	que	havien	perdut	
anteriorment.	És,	segurament,	l’obra	més	positiva	i	optimista	que	l’artista	mai	va	realitzar.	El	
mateix	Óscar	Domínguez,	l’any	1949,	en	una	carta	dirigida	al	seu	amic	Eduardo	Westerdahl,	
va	 descriure	 aquest	moment	 en	 els	 termes	 següents:	 “Finalment,	 he	 aconseguit	 inventar	
una	tècnica	que	em	permet	fer	una	pintura	personal,	i	això	marca	el	moment	més	reeixit	de	
la	meva	carrera”.	
	

En	 termes	 generals,	 l’obra	 de	 Domínguez	 es	
caracteritza	 per	 tenir	 un	 vel	 de	 tragèdia	 i	
destrucció.	 Tant	 en	 les	 seves	 obres	 surrealistes,	
com	 en	 les	 realitzades	 durant	 el	 transcurs	 dels	
anys	 40,	 la	 seva	 pintura	 tendeix	 a	 decantar-se	
per	les	composicions	pesades	amb	colors	foscos	i	
pinzellades	 gruixudes	 per	 a	 descriure	 i	
representar,	des	d’una	perspectiva	dramàtica,	els	
seus	 temes	predilectes:	 revòlvers,	xarxes,	 tallers	
d’artista,	 toros,	 ocells,	 dones...	 A	 partir	 de	 l’any	
48,	quan	 s’inicia	el	 període	 triple	 trait,	 continua	
pintant	els	seus	temes	de	sempre,	però	ara	ho	fa	
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amb	 entusiasme,	 inclús	 amb	 certa	 ironia.	 El	 resultat	 és	 una	 pintura	 fresca,	 lleugera	 i	
lluminosa.	“M’acosto	al	problema	plàstic,	al	costat	 inventiu	que	t’obre	 la	natura	davant	 la	
llum,	 la	 forma,	 el	 color”	 escriu	 l’any	 1949.	 Aquest	 període	 es	 converteix	 doncs	 en	 un	
veritable	parèntesi	en	la	seva	carrera	artística.	
	
Óscar	Domínguez	neix	el	1906	a	 La	 Laguna	 (Tenerife)	
on	 passa	 tota	 la	 seva	 infantesa.	 Al	 1927	 el	 seu	 pare,	
propietari	 d’una	 plantació	 de	 plàtans,	 l’envia	 a	 París	
per	a	ocupar-se	dels	negocis	familiars.	Al	poc	d’arribar	
a	 la	 ciutat,	 abandona	 el	 negoci	 del	 pare	 i	 comença	 a	
freqüentar	 als	 artistes	 de	 Montparnasse,	 a	 visitar	
exposicions	i	es	matricula	en	una	acadèmia	de	pintura.	
Al	 1929	 ja	 trobem	 les	 seves	 primeres	 peces	
surrealistes	 sota	 la	 influència	 de	 Dalí,	 Tanguy	 i	 Max	
Ernst,	 i	 al	 1935	 s’uneix	 al	 grup	 Surrealista	 d’André	
Breton.	Aquest	mateix	any	organitza	amb	el	seu	amic	
Eduardo	 Westerdahl	 la	 primera	 exposició	 del	 grup	
surrealista	a	Tenerife.	Entre	1937	i	1939	participa	amb	
la	 resta	 de	 components	 del	 grup	 surrealista	 en	
exposicions	 col·lectives,	 és	 en	 aquest	 context	 que	
sorgeixen	 les	 seves	 famoses	 ‘decalcomanies’.	 A	
l’esclatar	 la	 II	 Guerra	 Mundial,	 Domínguez	 marxa	 a	
Marsella	com	molts	altres	artistes	amb	intenció	d’embarcar-se	direcció	als	Estats	Units	però	
torna	 a	 París.	 Durant	 aquesta	 etapa	 augmenta	 el	 nombre	 d’exposicions	 i	 el	 prestigi	
internacionals	 i	 es	 consolida	 la	 seva	 amistat	 amb	 Picasso.	 Diferents	 episodis	 depressius	
durant	els	anys	50	i	 l’agreujament	de	l’acromegàlia	que	patia	des	de	1939	enfosqueixen	la	
seva	vida	i,	de	nou,	la	seva	obra.	Óscar	Domínguez	es	suïcidà	el	31	de	desembre	de	1957.				
	
Aquesta	 exposició	 ha	 estat	 organitzada	 conjuntament	 amb	 la	 Galería	 Guillermo	 de	Osma	
(Madrid)	 on	 es	 podrà	 visitar	 del	 12	 de	 novembre	 al	 15	 de	 gener	 de	 2021.	 Acompanya	 la	
mostra	 un	 catàleg	 amb	 assaigs	 escrits	 per	 Lázaro	 Santana	 i	 Isidro	 Hernández	 traduïts	 al	
Castellà,	Català,	Francès	i	Anglès.		
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