
02 DE MAIG 2018



Taula de contingut

Premsa escrita

Romànic a l’aire lliure
El Punt Avui - 25/04/2018

Les fites de Lluís Lleó a Barcelona
Ara - 26/04/2018

Lluís Lleó, Trump i l'art públic
El Periódico de Catalunya - Catalán - 25/04/2018

Un Lleó a laDiagonal
La Vanguardia - Catalán - 21/04/2018

TVRàdio

Esta mañana se han acabado de instalar en la entrada de los jardines de Pedralbes, en Barcelona, seis
grandes pinturas convertidas en esculturas que el artista catalán Lluis Lleó creó para las calles ....
TV3 - TN MIGDIA - 24/04/2018

Desde ayer por la mañana, están instaladas en la entrada de los Jardines de Pedralbes cinco pinturas
convertidas en esculturas que el artista catalán Lluís Lleó creó para las calles de Nueva York.
TV3 - ELS MATINS (INFORMATIVO) - 25/04/2018

Desde esta semana, en la avenida Diagonal de Barcelona se exhibe una colección de piedras única.
TVE1 - INFORMATIU MIGDIA - 21/04/2018
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Les fites de Lluís Lleó a Barcelona
@ ARA.CAT - 25/04/2018

La obra de Lluís Lleó 'Morpho's Nest in a Cadmium House' se instala en los jardines de Pedralbes
@ AJUNTAMENT.BARCELONA.CAT - 25/04/2018

Una instal·lació formada per sis monòlits de Lluís Lleó s'instal·la a l'entrada dels jardins de Pedralbes
@ LA VANGUARDIA - 24/04/2018

Romànic a l’aire lliure
@ EL PUNT AVUI - 24/04/2018

Escultura "Morpho's Nest in a Cadmium" de Lluís Lleó se instala en Barcelona
@ LA VANGUARDIA - 24/04/2018

El artista Lluís Lleó instala seis esculturas en Barcelona para "democratizar el arte"
@ EUROPA PRESS - 24/04/2018

Una instal·lació formada per sis monòlits de Lluís Lleó s'instal·la a l'entrada dels jardins de Pedralbes
@ Directe!cat - 24/04/2018

El artista Lluís Lleó cede seis esculturas abstractas a los jardines de Pedralbes
@ LA VANGUARDIA - 24/04/2018

El artista Lluís Lleó instala seis esculturas en Barcelona para "democratizar el arte"
@ ELECONOMISTA.ES - 24/04/2018
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Quan l’artista Lluís Lleó
(Barcelona, 1961) visita-
va de petit les col·leccions
d’art romànic del MNAC
amb el seu pare o amb el
seu avi –tots dos pintors, i
aquesta nissaga de crea-
dors ve de més lluny i tot–,
tenia una fixació: escrutar
la part posterior dels fres-
cos per saber què amaga-
ven i com s’aguantaven.
Aquest record infantil va
ser l’estímul per presen-
tar-se, l’any passat, a un
concurs d’escultures a la
Park Avenue de Nova
York. Una convocatòria
que va guanyar, i això que
no va projectar pas cap es-
cultura, perquè ell, d’es-
cultor, no n’és. Lleó va fer
una proposta de pintura
sobre pedra: sis monòlits
de vora quatre metres
amb crostes de color en
l’anvers i el revers. La seva
idea era atrevida: portar a
l’illa de Manhattan, és a
dir, en ple carrer, els se-
crets que custodiaven ben
endins les esglésies medie-
vals catalanes en la seva
plenitud colorista. Tant
pel davant com pel darre-
re.

Un dels colors que Lleó
va triar pertany a la papa-
llona més espectacular del
món, la Morpho, que té els
seus dominis en el tròpic i
que vesteix d’un blau que
fa embadalir. Aquesta es-
pècie, tan bella com fràgil
perquè no viu més de cent
dies, donava nom a la ins-
tal·lació a la Park Avenue,
Morpho’s nest in a cadmi-
um house, que en va tenir
una mica més, de recorre-
gut, a la ciutat dels grata-
cels: sis mesos. Després va
ser desmuntada i els blocs
de pedra es van separar:
Banc Sabadell en va com-
prar tres per incorporar-
los a la seva col·lecció
d’art, i l’artista es va que-
dar l’altra meitat, que va
desar en el magatzem.
Fins ara, que ha sorgit la
iniciativa de tornar-los a
reunir i, amb el vistiplau
de l’Ajuntament de Barce-
lona, d’exposar-los davant
de l’entrada dels jardins de
Pedralbes, a l’avinguda
Diagonal.

I aquí s’estaran un bon
temps. L’acord és per qua-
tre anys, prorrogable qua-
tre anys més. El desig del
pintor és que la seva obra
s’integri, tant o més que
en el paisatge exterior, en
els racons més profunds
de l’ànima de les persones
que en fan ús, els universi-
taris que s’hi reclouen per
llegir un llibre o els petits
que hi van a jugar a pilota
–com ell mateix, que hi va
aprendre a anar en bicicle-
ta–. “Els meus quadres
sempre són llocs per ama-
gar-se. Són refugis pel cap i

el cos”, afirma.
Ahir va acabar el mun-

tatge de la monumental
peça amb l’ajuda d’una
grua –cada monòlit pesa
3.000 quilos–. No hi va ha-
ver cap complicació, a di-
ferència del que va passar
a Nova York, on les esteles
s’havien de situar a la ma-
teixa vorera de la residèn-
cia del president Donald
Trump. “Només ens dona-
ven permís per treballar
en els moments que ell no
tenia previst sortir al car-
rer”, revela Lleó. Si a la
mansió de Trump tot van

ser problemes, la proximi-
tat d’un altre edifici, el
Seagram, projectat per
Mies van der Rohe, va tra-
çar una emocionant con-
nexió amb Barcelona.
L’arquitecte alemany va
concebre a Montjuïc una
de les obres mestres de la
modernitat per a l’Exposi-
ció del 1929, mostra que
també va llegar l’edifici del
Palau Nacional, on al cap
de pocs anys s’obririen al
públic els murals romà-
nics, l’embrió de l’actual
MNAC. “Poder posar els
frescos al costat de Mies a
Nova York em va semblar
fascinant”, explica Lleó. Va
ser el seu gest de comiat
amb la ciutat on es va esta-
blir el 1989. El setembre
passat va decidir tornar a
Barcelona, compartint-la,
això sí, amb l’Empordà.

No hi ha trencat del tot,
amb Nova York, de fet ara
hi té una exposició, però se
n’ha cansat. “Fa 29 anys,
era una ciutat i avui n’és
una altra. Quan jo hi vaig
arribar era aventura, avui
és economia.” No és pas
que a Barcelona vegi un pa-
norama gaire entusiasta,
però caldrà lluitar-ho. Amb
el seu galerista Marc Do-
mènech ja preparen una
futura exposició. ■

Maria Palau
BARCELONA

Lluís Lleó instal·la sis grans monòlits a l’entrada dels jardins de
Pedralbes inspirats en els secrets més ocults de l’art medieval

Romànic a l’aire lliure

Montserrat Corominas, directora adjunta de la Col·lecció
d’Art Banc Sabadell, Lluís Lleó i Marc Aureli Santos ■ M.P.

A Lluís Lleó l’ha fet feliç que
l’estrena de la seva obra coin-
cidís, ahir, amb el primer ani-
versari de la mort de l’escultor
Xavier Corberó, el seu men-
tor. En la Barcelona olímpica,
Corberó, ben connectat, va
ser la persona en qui va con-
fiar l’alcalde Pasqual Maragall
l’embelliment de les vies de la
ciutat amb escultures d’artis-
tes de renom. L’actual consis-
tori vol recuperar aquest lide-
ratge en l’art públic. “Els dar-
rers temps, l’Ajuntament no
ha tingut la iniciativa, la seva
actitud ha estat més reactiva
que proactiva”, destaca Marc
Aureli Santos, director d’Ar-
quitectura Urbana i Patrimo-
ni. “Hem encarregat un estudi
a Carme Grandas per saber
d’on venim i ara n’encarrega-
rem un altre per saber cap a
on hem d’anar”, avança San-
tos. Aquest document serà
determinant per triar l’autor
del memorial de les víctimes
de l’atemptat del 17 d’agost i
per decidir amb què s’omplirà
el buit que ha deixat la retira-
da de l’estàtua del negrer An-
tonio López.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Nova política 
en l’art de
l’espai públic
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Les fites de Lluís Lleó a Barcelona

paper. L’artista també les vincula 
amb els murals romànics. La seva 
obra i les pintures conservades al 
MNAC potser estan vinculades per 
una raó tan primària com que al-
guns dels pigments dels pintors 
medievals s’extreien de minerals, i 
ell pinta damunt la pedra. De fet, 
crida l’atenció la força del blau, el 
vermell, l’ocre i el rosa de les peces 
de Lleó. “Em va inspirar que molts 
matins a Nova York passava en bi-
cicleta per davant d’una escultura 
d’Alexander Calder, que va ser molt 
agosarat amb el color a l’espai pú-
blic –recorda–. Tots els colors que 
puguem imaginar són a la natura. 
Però per alguna raó l’escultura a 
l’espai públic s’ha limitat molt al 
ferro, l’acer patinable, el coure, el 
bronze i la pedra”. Per a Lleó cada 

vegada és més “essencial” acostar 
l’art a la gent, que sigui tan popular 
i pròxim com ho eren els murals de 
les esglésies romàniques. “Per a mi 
és molt important la convivència 
amb l’art, sobretot en un moment 
en què pateix una especulació tre-
menda i només es parla dels preus, 
les subhastes i que és una inversió 
segura”, afirma. 

La proximitat de les peces no vol 
dir que una obra no pugui suscitar 
preguntes. “Quan anava de petit al 
MNAC, el meu pare i els meus ger-
mans em deien que mirava què hi 
havia darrere els murals. Es tracta 
de crear la curiositat pel que hi ha 
al darrere, no de la pintura, sinó 
també de les coses i les persones. 
L’explicació sempre està amagada”, 
conclou l’artista.e

Lluís Lleó amb dues de les peces de Morphos nest in a cadmium house, 
durant el muntatge de l’obra als Jardins de Pedralbes. PERE TORDERA

Els Jardins de Pedralbes reben les pintures sobre pedra de l’artista

ART

Lluís Lleó va canviar de vida l’estiu 
passat, quan va tornar a Catalunya 
després de viure a Nova York durant 
29 anys. La seva obra Morphos nest 
in a cadmium house es pot veure 
com un símbol d’aquest canvi: la va 
exposar a Park Avenue, com si mi-
rés enrere per última vegada abans 
de marxar, i dimarts la va inaugu-
rar a l’entrada dels Jardins de Pe-
dralbes, com si anunciés el seu re-
torn o posés una marca al territori 
per tornar-se’l a fer seu. “Jaume 
Collboni va dir que endavant, i el 
Consell d’Art Públic de l’Ajunta-
ment de Barcelona va donar l’apro-
vat –diu l’artista–. Em pregunto 
com és que encara no hi havien po-
sat cap escultura”.  

Morphos nest in a cadmium hou-
se està composta per sis pintures 
monumentals sobre pedra de qua-
tre metres d’altura. Tres pertanyen 
a la Fundació Banc Sabadell, que va 
col·laborar en l’exposició a Nova 
York, i les altres són de la seva 
col·lecció. L’obra es podrà veure a 
l’espai públic durant un termini de 
quatre anys, prorrogable a quatre 
més. La inauguració va coincidir 
amb el primer aniversari de la mort 
de Xavier Corberó, mentor de Llu-
ís Lleó i impulsor de l’escultura pú-
blica a Barcelona. 

Els monòlits de Lluís Lleó són 
una crida a la introspecció i també 
una evocació de la natura, i en el fu-
tur li agradaria combinar-los amb 
obres de grans dimensions damunt 

BARCELONA
ANTONI RIBAS TUR
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A
hi va ser dia d’escultura 
pública a Barcelona. La Di-
agonal va acollir una 
megainstal·lació de Lluís 

Lleó. També va ser dia d’aniversari. 
Trist. Es complia un any de la mort 
de Xavier Corberó. I escultura públi-
ca i Corberó van units a la ciutat. 
L’artista no solament té obra als car-
rers, sinó que va ser un dels promo-
tors de l’arribada de la modernitat 
en les tres dimensions a la Barcelona 
preolímpica. Ja ho saben, la peça Mis-
tos, de Claes Oldenburg, i la Cara de 
Barcelona, de Roy Lichtenstein. Coses 
del destí. 

Però hi va haver més atzar. Lleó 
considerava Corberó com un pa-
re, així que a la col·locació de la pe-
ça hi va assistir també Midu Rica, la 

Lluís Lleó, Trump i l’art públic
seva viuda. Més coincidències: Lleó 
va aprendre a anar en bicicleta i va 
navegar amb barquets de piles on 
ara llueixen les seves sis escultures 
que ell considera pintures, que no és 
cap altre lloc que la gran zona verda 
que hi ha a l’entrada dels jardins de 
Pedralbes, els que envolten el Palau 
Reial. Així, la plaça debuta en temes 
d’art públic.

Art públic, sí. Perquè la instal-
lació és l’avançada del que l’ajunta-
ment vol i espera del tema a la ciu-
tat. La cessió de l’artista i del Banc 
Sabadell (meitat i meitat) juntament 
amb la donació per part de la Fun-
dació Vila Casas dels Guardians de 
Xavier Mascaró, col·locats al gener 
al Poblenou, han obert l’espoleta de 
la reflexió sobre el tema al consisto-

ri. «La qüestió de l’art públic fins ara  
era més una cosa reactiva que pro-
activa. Ens arribaven propostes i les 
acceptàvem o no. Ara estem estudi-
ant com des de l’ajuntament hau-
ríem de tornar a liderar la qüestió». 
Paraula de Marc Aureli Santos, di-
rector d’Arquitectura Urbana i Pa-
trimoni. I referència en l’època dau-
rada, la preolímpica. Així que hi ha 
hagut radiografia. L’ha fet la histo-
riadora Teresa Grandas. Se sap d’on 
venim i ara hem d’esbrinar cap on 
anem. Per a això hi ha un altre estu-
di en marxa. I una cosa clara: «No tot 
s’hi val».

D’entrada, l’anàlisi haurà d’abor-
dar dos temes importants. El memo-
rial dels atemptats del 17 agost i el 
buit deixat per la retirada de l’escul-

Una megainstal·lació 
cedida pel pintor llueix
a l’entrada dels jardins 
del Palau Reial

RICARD FADRIQUE

33 Una grua col·loca una de les sis pedres pintades de Lluís Lleó davant de l’entrada dels jardins del Palau Reial, ahir. 

NATÀLIA

FarréBARCELONEJANT

L’any passat va estar
a Nova York davant la 
Trump Tower i va costar 
déu-n’hi-do col·locar-la

tura d’Antonio López. El memori-
al és clar on anirà: al Pla de l’Os. Pe-
rò està per veure com s’incorpora en 
l’espai i com ha de ser. És diferent el 
cas de la plaça dedicada a l’indià es-
clavista: «Hem de reflexionar sobre a 
qui dediquem els monuments i amb 
quin sentit ho fem». De moment, la 
peanya que ha sobreviscut anirà fo-
ra. La resta és encaixar art i espai 
públic. Però mentre el procés intel-
lectual va tirant milles, hi ha una al-
tra instal·lació prevista: el bust ho-
menatge al doctor Moisès Broggi als 
jardins de Sempronio. Amb firma de 
Marta Solsona.

Rosa per vermell
Però el que toca ara és disfrutar de 
la peça Morpho’s nest in a candium hou-
se, que abans que a Barcelona va llu-
ir a Nova York i va incomodar Do-
nald Trump. Per passos. Lleó va gua-
nyar un concurs anual d’escultura 
per instal·lar-la a Park Avenue. I allà 
van estar les sis peces de març a se-
tembre del 2017. Davant de l’edifi-
ci Seagram. Una metàfora. Vegem-
ho. A Lleó sempre l’han fascinat els 
frescos romànics del MNAC i la pro-
ximitat i convivència amb el pave-
lló de Mies Van der Rohe. I el que va 
fer és col·locar a Nova York els seus 
frescos (les pedres estan pintades) al 
costat de Mies van der Rohe (seu és el 
Seagram). 

Això d’incomodar Trump va ser 
un camí bidireccional. La possible 
presència del president dels EUA a 
la Trump Tower, situada davant de 
l’obra, va alentir i va complicar la 
instal·lació. Però Lleó va ser entre-
maliat i va canviar el vermell del re-
vers d’algunes de les pintures (l’an-
vers és blau) pel rosa. I en una de les 
pedres va quedar la forma del trian-
gle d’Act Up, el grup activista en de-
fensa dels drets dels afectats per la 
sida. I allà anaven molts a fotogra-
fiar-se. Una petita entremaliadura, 
que potser va molestar Trump però 
que no va desmillorar gens el bosc 
de pedres pintades el creador del 
qual espera que la gent l’utilitzi per 
«amagar-se, fer la migdiada, llegir 
un llibre o jugar a pilota». H

DIMECRES 3525 D’ABRIL DEL 2018
SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

GRAN BARCELONA

416000

72662

Diario

777 CM² - 73%

18690 €

35

España

25 Abril, 2018

P.7



36 LAVANGUARDIA DISSABTE, 21 ABRIL 2018

UnLleó
a laDiagonal

El pintor planta a Barcelona la instal·lació
que va crear per a Park Avenue aNova York

TERESA SESÉ
Barcelona

D
es de fa anys, a
Lluís Lleó (Bar-
celona, 1961)
l’acompanya com
a estímul persis-
tent un sentit de

l’aventura i la idea de treure la pin-
tura al carrer. També la d’habitar
elsseuspropisquadres. “L’art, com
lagent, comles ideesocomels cos-
tums, s’ha d’exposar fora de la car-
cassa protectora dels museus, que
per ami són com dipòsits de cadà-
vers... M’interessa veure què passa
amb lameva obra en contacte amb
lavida, si es transformao,nosides-
apareix o perdura, com hi deixa
l’empremta el pas del temps”, diu
l’artista, que mesos enrere va tor-
naraBarcelona, lasevaciutatnatal,

desprésde29anysaNovaYork.
Fruitd’aquestabarrejad’audàcia

i tenacitat, Lluís Lleó es va conver-
tir la primavera passada en el pri-
merpintorquehaaconseguitexpo-
saraParkAvenue,unespaid’escul-
tura a l’aire lliure aManhattan que
les últimes dues dècades ha acollit
mostres de Jean Dubuffet, Robert
Indiana oNiki de Saint Phalle. Allà
va exposarMorpho’s nest in a cad-
miumhouse, una instal·lacióenquè
l’artista remetia al romànic català
amb uns frescos que donaven a la
seva obra pictòrica una tercera di-
mensióescultòrica iquecompliael
seu somni de fer-la habitable. “Els
meusquadresm’agradenquansen-
to que hi puc viure”, confessa. Per
això, va utilitzar com a tela cinc
blocs de pedra sorrenca de pedre-
resde l’Empordà, pintats a l’anvers
ial revers,envermell iblau,queara
tornen a creuar l’Atlàntic per que-
dar-se almenys quatre anys a laDi-
agonal,davantelPalauReial.

Cultura
La capital catalana enriqueix amb art l’espai públic

Elscincmonòlitsdegairebéqua-
tremetres d’altura que van formar
part de la instal·lació deNovaYork
s’hanplantatal llargde lasetmana i
aquest dimarts, quan tingui lloc la
inauguració, s’hi afegirà el sisè en
homenatgeal seuamic l’artistaXa-
vier Corberó, un dels grans impul-
sors de l’escultura pública a la Bar-
celonapreolímpicaqueeldia24fa-
rà un any qua va morir. “Ens vam
conèixer el 1989 quan va venir a
veure la meva mostra a la galeria
Alejandro Sales. Emvadir: ‘Si vens
a Nova York, t’ajudaré, m’agrada
molt el que fas’. Li vaig contestar
que ja hi vivia. Vamagafar junts un
avió de tornada i ens vam fer molt
amics. Va complir la seva paraula,

VIATGE D’ANADA I TORNADA

Els blocs de gres de
l’Empordà que es van
exhibir als EUA
tornen a Barcelona

DAVANT EL PALAU REIAL

L’obra es quedarà
quatre anys a la capital
catalana, prorrogable
quatre anysmés

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

611000

106084

Diario

1236 CM² - 109%

32046 €

36-37

España

21 Abril, 2018

P.8



DISSABTE, 21 ABRIL 2018 C U L T U R A LAVANGUARDIA 37

#tuitsdecultura
@Y_Strahovski
Yvonne Strahovski Actriu

Ahir a la nit vam dir adéu
al nostre bonic Chazzy.
Ell era el meumillor amic
i el meu àngel. T’estimo...

@LeticiaDolera
Leticia Dolera Actriu

Amigas, de la
operación bikini
también se sale.

@AlejandroSanz
Alejandro Sanz Cantant

Emocionado por la gran acogida que ustedes, mi familia,
le han dado a la película en su primer día de vida. Ymuy
pendiente de sus comentarios. Qué parte les ha gustado
más? #SanzLaPelícula #LoQueFuiEsLoQueSoy

@BelOlid
Bel Olid Escriptora

La profe de llatí del meu fill és tan
genial que em fa venir ganes de
tornar a l’institut i aprendre’n de
debò #aixísí

Màrius Serra

Col·lectivitza la ficció

Enelmón literari, l’encàrrec témala premsa. Sovint és
percebut com un fet espuri que mena a la prostitució
del creador.Aixònopassaenaltresdisciplines.Ningú
no pot obviar que les millors obres del Renaixement

són fruit d’encàrrecs. També en les arts escèniques l’encàrrec
actua de llavor. A cap músic li repugna que li encarreguin una
peça, els guionistes pràcticamentnomés treballenper encàrrec
i els festivals de teatre (o dansa) nonomés actuend’aixopluc de
projectes preexistents, sinó que en susciten de nous. Pel que fa
al cinema, productor i director formenuna parella equiparable
a la del clàssic dilema temporal entre l’ou i la gallina. Als llimbs
del parnàs, tanmateix, l’encàrrec no agrada. Els editors el prac-
tiquen, però l’acostumenacircumscriure als llibresdeno ficció
sobre temes d’actualitat, escrits per periodistes o polítics, o bé
sobre les especialitats de moda: psicòlegs, cuiners, economis-
tes,meteoròlegs, pedagogs... Cada època té el seu gremi. De ca-
ra a la temporada d’estiu s’albira un repunt dels llibres sobre
temes jurídics signats pels penalistes que, des de fa setmanes,
acumulen minuts d’exposició pública que podran bescanviar
en un futur immediat per uns bonus de popularitat que cotit-
zen a l’índex Libridata, la llista de llibres més venuts. La ficció
literària, en canvi, sembla refractària a l’encàrrec. Una part de
la indústria editorial només sembla capaç de crear aparadors
refulgents, en forma de premi literari, perquè després les veus
narradores del moment els omplin amb novel·les que respon-
guin, més omenys, a uns cànons homologables. Pot ser que al-

gun editor suggereixi al-
gun tema, o posi el focus
en algun personatge his-
tòric, però en general és
l’èxit estratosfèric d’algu-
na novel·la la que actua de
detonant per a l’autoen-
càrrec d’un determinat ti-
pus d’autor que viu ama-
tent a les últimes tendèn-
cies del mercat. Quan Eco

va triomfar amb El nom de la rosa els jurats de premis literaris
es van fer tips de llegir novel·les situades a l’edat mitjana, i el
mateix va passar amb la Guerra Civil quan Soldados de Salami-
na va tornar a posar-la a les taules de novetats.
Per això és tan remarcable que l’editorial Comanegra s’hagi

llançat a practicar l’encàrrec literari des de la incitació artísti-
ca. Partint d’una idea d’Alba Cayón i Jordi Puig, dos alumnes
(no sé pas si de cap màster) del professor Francesco Ardolino,
ha nascut “Matar el monstre”, una sèrie de set novel·les d’en-
càrrec que commemoren, d’una manera molt creativa, els
200 anys del Frankenstein de Mary Shelley. Les tres condici-
ons de l’encàrrec són que passin a Barcelona, en un any prede-
terminat i que continguin un personatge relacionat amb Fran-
kenstein. Els tres primers títols són La primavera pendent
d’Ada Castells (1818), Els vulnerables de Julià de Jòdar (1929) i
La fugidad’Urània (1888)deSusannaRafart.Elspropersmesos
s’hi afegiran les novel·les de Núria Cadenas, Jordi Coca, Mar
Bosch iMiquel de Palol.

De cara a la temporada
d’estiu s’albira un
repunt dels llibres
sobre temes jurídics
signats per penalistes
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emva ajudar sempre i en tot. Jo te-
nia un pare pintor que em va ense-
nyar coses decisives per viure i en
Javier va ser un altre pare enunal-
tre lloc que em va ajudar a viure la
mevavidadegran.Devegadespen-
so que a la meva obra hi ha l’amor
per lapinturadelmeupare i l’amor
per lespedresd’enJavier”.
Morpho’snest inacadmiumhou-

se, el títol, fareferènciaa lapapallo-
naMorpho, espècie que viu aAmè-
rica Central. Amb el color blau co-
balt d’aquesta papallona ha pintat
les pedres. “M’interessa l’arquitec-
tura perquè és l’art que té més im-
pacte en la gent, el que defineix la
teva manera de viure: el lloc on et
despertesoet fiquesal llit téun im-
pacte tremend en la dignitat de la
teva vida. I d’alguna manera vaig
imaginar que això podia ser un niu
per a papallones a la casa de cadmi
del títol,queésunvermellambuna
mica de blanc. Semprem’han inte-
ressat lespapallonesperlasevafra-

gilitat, em meravella que un ésser
tan efímer, que viu 115 dies, tingui
aquesta potència, però així són
també els sentiments i els pensa-
ments, efímers”.
Tres de les sis peces de la ins-

tal·lació a la Diagonal formen part
de la col·lecció del Banc Sabadell.
MiquelMolins,elseudirector,elva
desafiarquaneranomésunprojec-
teperaNovaYork: “Si aconseguei-
xes exposar les teves pintures a
ParkAvenuete’ncomprotres”, i va
complir la seva paraula, cosa que li
va permetre poder crear les obres
que ara formaran part del paisatge
barceloní per unperíode de quatre
anys,prorrogablesaquatremés.
Per a Lleó és important que l’art

surtialcarrer.Elseubesavidecora-
va els sostres de les mansions bar-
celonines.Elseuavieraaquarel·lis-
ta i dissenyador publicitari que va
dissenyar cartells de propaganda
republicanaalaGuerraCivilielseu
pareerapintor. “I josocpintorper-
quèvoliasercomelmeupare.Quan
ell era a casa era el meu pare, però
quan entrava a l’estudi era un nen
jugant, barrejant colors i somiant. I
a mi m’agradaria que algú volgués
ser pintor perquè ha vist aquestes
pedres.Vivimenvoltatsdetecnolo-
gia, però la tecnologia no imagina,
no fracassa, no somia... Aquestes
obres han passat pel meu cap, no
pelmeutelèfon.Commésapropsi-
gui l’artde lagent,més impactetin-
drà”.
Lleóvadecidirfamenysd’unany

tornar a Barcelona i deixar Nova
York.“Ésunaciutatmoltbèstia, in-
humana”, considera. “No m’hi po-
dia quedarmés temps. S’havia tor-
natperami insuportable i solitària.

És extremadament competitiva i
els llocs tan competitius també són
molt frustrants perquè mai res no
és suficient, facis el que facis. Vaig
aprendre a ser pintor allà, he cone-
gut gent meravellosa com el crític
Robert Hughes, un altre pare. He
cuinat moltes paelles per als seus
amics, per a Salman Rushdie, Lu-
cienFreud,RichardRogers...Nova
York m’ha donat l’oportunitat de
veure coses que no hauria vist mai
aquí.Perònoetpots fergranallà.A
més ara mateix van maldades als
EUA. Trump n’és el símptoma, no
el problema. Entres al metro i està
ple de Trumps. I aquí també.
Quants coneixem encara que no
portinels cabellsgrocs?”.

IM RIBAS

Jardins de Pedralbes
Lluís Lleó fotografiat

aquesta setmana davant la
seva instal·lacióMorpho’s
nest in a cadmium house;
al costat, al seu estudi,

amb un dels blocs de gres
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Aquest matí s'han acabat d'instal~lar a l'entrada dels jardins de Pedralbes, a l'avinguda de la Diagonal, b grans pintures,
convertides en escultures, que l'artista català Lluís Lleó va crear per als carrers de Nova York, on ha viscut durant 3 dècades, Lleó,
que ara torna a viure i treballar a Catalunya, les ha ced it d u ra nt 4 a nys a la ciutat de Barcelona, que augmenta, així, la presència
d'escultures d'autors catalans a l'espai públic, Lluís Lleó, un dels artistes catalans amb més projecció internacional, sempre havia
tingut el desig que les seves obres poguessin sortir de les galeries i museus, Que el públic pugui veure que l'exterior no només és
el ferro, el bronze i I'acer, Que el blau o el vermell, que són una cosa delicada, també poden estar a l'exterior i formar part de la vida
quotidiana,

Esta mañana se han acabado de instalar en la
entrada de los jardines de Pedralbes, en

Barcelona, seis grandes pinturas convertidas en
esculturas que el artista catalán Lluis Lleó creó

para las calles ....
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aquest és l'aspecte de l'entrada dels jardins de Pedralbes, a l'avinguda de la Diagonal, Sis grans pintures, convertides en
escultures, que l'artista català Lluís Lleó va crear per als carrers de Nova York, on ha viscut durant tres dècades, Estan cedides
durant 4 anys a la ciutat de Barcelona, que incrementa, així, la presència d'escu Itu res d'autors catalans a l'espai públic, Lluís Lleó,
que ara torna a viure i treballar a Catalunya, és un dels artistes catalans amb més projecció internacional,

Desde ayer por la mañana, están instaladas en la
entrada de los Jardines de Pedralbes cinco

pinturas convertidas en esculturas que el artista
catalán Lluís Lleó creó para las calles de Nueva

York.
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Desde esta semana, en la avenida Diagonal de Barcelona se exhibe una colección de piedras única. Se trata de las creaciones del
artista catalán Lluís Lleó. 6 monolitos de piedras de l'Empordà que han estado durante meses expuestos en medio de Park Avenue
en Nueva York.

Desde esta semana, en la avenida Diagonal de
Barcelona se exhibe una colección de piedras

única.
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Les fites de Lluís Lleó a Barcelona
Les fites de Lluís Lleó a Barcelona : Els Jardins de Pedralbes reben les pintures sobre pedra de l’artista Lluís Lleó amb
dues de les peces de Morphos nest in a cadmium house,durant el muntatge de l’obra als Jardins de Pedralbes. / PERE
TORDER...
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La obra de Lluís Lleó 'Morpho's Nest in a Cadmium
House' se instala en los jardines de Pedralbes
La obra de Lluís Lleó 'Morpho's Nest in a Cadmium House' se instala en los jardines de Pedralbes : 04/25/2018 - 11:37
La instalación está formada por seis bloques de piedra arenosa cortados a modo de grandes lienzos, pintados en el
anverso y el...
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Una instal·lació formada per sis monòlits de Lluís Lleó
s'instal·la a l'entrada dels jardins de Pedralbes
Una instal·lació formada per sis monòlits de Lluís Lleó s'instal·la a l'entrada dels jardins de Pedralbes : ACN
Barcelona.-La instal·lació de Lluís Lleó 'Morpho's Nest in a Cadmium House' s'ha instal·lat aquest dimarts a l'Avinguda
Diagonal, a l'e...
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Romànic a l’aire lliure
Romànic a l’aire lliure : Lluís Lleó instal·la sis grans monòlits a l’entrada dels jardins de Pedralbes inspirats en els secrets
més ocults de l’art medieval - Quan l’artista Lluís Lleó (Barcelona, 1961) visitava de petit les col·leccions d’...
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Escultura "Morpho's Nest in a Cadmium" de Lluís Lleó
se instala en Barcelona
Escultura "Morpho's Nest in a Cadmium" de Lluís Lleó se instala en Barcelona : Barcelona, 24 abr (EFE).- Los seis
monolitos de la escultura "Morpho's Nest in a Cadmium House", del artista catalán Lluís Lleó, se encuentran instaladas
desde hoy en l...
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El artista Lluís Lleó instala seis esculturas en Barcelona
para "democratizar el arte"
El artista Lluís Lleó instala seis esculturas en Barcelona para "democratizar el arte" : BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA
PRESS) - El artista Lluís Lleó ha instalado este martes un conjunto "escultorico-pictorico", formado por seis monolitos
pintado...
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Una instal·lació formada per sis monòlits de Lluís Lleó
s'instal·la a l'entrada dels jardins de Pedralbes
Una instal·lació formada per sis monòlits de Lluís Lleó s'instal·la a l'entrada dels jardins de Pedralbes : Dimarts, 24 d'abril
de 2018 14:04 h L'artista explica que "no són escultures, sinó pintures sobre pedra" ACN Barcelona.-La instal·lació ...
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El artista Lluís Lleó cede seis esculturas abstractas a
los jardines de Pedralbes
El artista Lluís Lleó cede seis esculturas abstractas a los jardines de Pedralbes : El conjunto "escultorico-pictorico" lo
forman seis monolitos de 3.000 kilos cada uno, con el anverso y el reverso pintados El artista barcelonés Lluís Lleó ha
cedi...
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El artista Lluís Lleó instala seis esculturas en Barcelona
para "democratizar el arte"
El artista Lluís Lleó instala seis esculturas en Barcelona para "democratizar el arte" : El artista Lluís Lleó ha instalado
este martes un conjunto "escultorico-pictorico", formado por seis monolitos pintados en el anverso y el reverso, en la
entr...
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