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Vídeo Spanish festival, de Josefa Hernández

Plaça de Josep Bordonau i Balaguer, 6
Telèfon: 93 338 13 96
Fax: 93 260 04 66
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Horari de visita de les exposicions:
De dimarts a divendres, de 17 a 20 h
Els dissabtes i diumenges, d’11 a 14 h
Els dilluns i festius, tancat
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XO.... Tècnica mixta sobre paper. 30 x 21 (2012)

Del 26 de juny al 31 d’agost de 2014
Inauguració: dijous, 26 de juny, a les 19.30 h

Ferran Soriano és un dels nostres artistes locals
més internacionals. Si bé és conegut per les seves escultures —la seva obra és present a molts
països—, ha explorat i continua treballant altres
disciplines com ara la pintura, el dibuix i el gravat.

“[…] ser fill d’una família humil; tot plegat ha imprimit en Soriano caràcter i una vocació social, no
només en el seu tarannà personal sinó en la seva
obra”

Nascut a Barcelona, viu des de fa molts anys a
Bellvitge, barri on ha desenvolupat bona part
de la seva trajectòria artística. Molt vinculat a
L’Hospitalet, la ciutat té el privilegi de comptar
amb diverses escultures seves a l’espai públic
i la seva obra també està molt ben representada
al fons d’art hospitalenc.

L’exposició que presenta Ferran Soriano a l’espai l’Harmonia la podríem considerar molt especial, ja que abraça dos etapes creatives ben
diferents, com són el passat i el present, o el que
és el mateix, els anys 70 i el moment actual. De
totes maneres, no sembla que hagin transcorregut quatre dècades, segons es pot apreciar a
Spanish festival, que pretén demostrar que la
llibertat al nostre país es troba en un moment
difícil i complex, tenint en compte que som al segle xxi. Precisament el pensador Montesquieu, a
meitat del segle xviii, considerava que l’origen de
la societat no era resultat d’un pacte, sinó més
aviat una necessitat de l’ésser humà. Per tant,
l’objectiu de l’Estat és garantir la llibertat dels
ciutadans dins del benestar col·lectiu. Això que
podria semblar lògic i normal, avui dia no ho és
tant, sobretot per les moltes dificultats existents.

En Ferran és també un ciutadà molt compromès
en la lluita per les llibertats i la justícia social
i un referent ineludible si volem explicar el període democràtic encetat a final dels anys 70.
Aquest conjunt de valors és molt present en el
missatge de la seva obra artística i en les seves
actituds personals com a activista cultural i com
a ciutadà.
El Museu de L’Hospitalet ens presenta ara el
seu darrer treball, obra estretament vinculada a
aquests difícils moments que viu el nostre país
i que en Ferran interpreta i vol compartir amb
tots nosaltres aquí.

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

Francesc Candel. Llibre Ferran Soriano. 1988.

Ferran Soriano mitjançant les escultures, les
pintures i els dibuixos, s’endinsa en un univers
ple de paradigmes i reflexions, amb un clar contingut de denúncia social i política, i del qual el
món de l’art no es pot mantenir al marge. Per
això, l’artista de L’Hospitalet relaciona les escultures realitzades a mitjan dels 70 —tal com
ho reflecteixen títols com Deslligant-se, Atrapats dins del gris o Repressió, entre d’altres, on
les siluetes de personatges anònims apareixen
en moviment o aturats tractant de deslligar-se
dels nusos que els subjecten, o simplement volen desenganxar-se del terra que els oprimeix
i no els deixa desplaçar-se—, amb les pintures i dibuixos creats recentment, on relaciona

els jocs de cartes, concretament la baralla espanyola, amb els personatges que apareixen habitualment en les seves obres. Uns personatges que semblen sorgits del més enllà, amb un caire entre surrealista
i conceptual. Els rostres d’aquests individus denoten preocupació i indignació: criden, observen, parlen, reflexionen, però també, a través de les
seves boques, expulsen trossos de cartes com si fossin paraules de denúncia o reprovació a causa de la situació que experimenten.
El recurs del collage o de la pròpia matèria en les seves creacions pictòriques i dibuixístiques implica un realisme quasi exponencial respecte a
les escultòriques. Per això, peces com Sagrada forma i Vòmit de sempre,
o bé Somnis d’Ors i Llengua silenciada, tenen diverses lectures, tot i que
se centrin en el tema de la manca de llibertat de l’Espanya actual —encara
que sembli contradictori—, tenint en compte que estem en una democràcia. Per això, a Ferran Soriano el preocupa tot allò relacionat amb el seu
entorn, tant si és proper —el seu barri o la seva ciutat— com si és llunyà.
Aquesta exposició representa un punt d’inflexió en el seu treball i en la
seva trajectòria plàstica, la qual, a diferència de la poètica, més emotiva
i emocional, cerca aspectes i situacions que es van produir en els seus inicis creatius. Per això ens trobem en una mena de cercle en què el passat
i el present es donen la mà. Si es tractés d’una antològica, el públic veuria
el desenvolupament de la seva tasca creativa, fruit de més d’un centenar
d’exposicions individuals que s’han pogut contemplar en diferents indrets
del món, amb un gran nombre d’escultures presents en infinitat d’espais
urbans del nostre país.
Ferran Soriano, amb “Spanish Festival”, recupera l’essència de l’art, que
és raonar i reflexionar sobre els temes que preocupen la nostra societat. No hem d’oblidar que l’artista és el principal testimoni del que ocorre
en cada instant de la vida. És un testimoni que es permet la llibertat de
denunciar o encobrir el que contempla, expressant-lo mitjançant les seves obres. Gràcies a aquestes, l’espectador coneix com vivien i pensaven
cadascuna de les societats representades.

Ramon Casalé
Associació Internacional de Crítics d’Art

