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PRESENTACIÓ 
 

Aquest book pretén donar una vista a la trajectòria d’un treball pictòric que durant 
anys s’ha mantingut apartat del sorollós món artístic que molt sovint s'ha mostrat, 
per exemple, més interessat en propostes d’origen conceptual. El treball que es pre-
senta és una reflexió del que és una vivència creativa viscuda des del llenguatge de 
la pintura, entesa des de la submissió als seus preceptes formals però atenent que 
segueix tenint camp d’actuació com a medi de coneixement. Un coneixement que 
balla en les praxis comunicatives des d’un interior no excent de referències trobades 
pel camí de la vida. L’amic Angel Millàn, els admi-
rats Frank Auerbach, Cy Twombly o els paisatges d’Ortega Muñoz, poden ser 
exemples del vèrtex visible d’unes arrels més profundes que és connectaríem sense 
remissió al dubte a tota la tradició pictòrica occidental que circumscriu tota la cir-
cumstancia. Sense més ànim que mostrar una mica el treball que dia a dia va mar-
xant cap algun lloc tan indiferent com excitant, presento aquest book com un petit 
recull d’obres que van des dels inicis un cop acabada l’etapa d’estudis de pintura a 
l’Escola Massana de Barcelona, cap a finals dels 80, fins ara. Així mateix es presen-
ten una mostra d’escrits que acompanyen l’evolució de l’obra en un “diari de taller” 
que va complementant les reflexions que de l’experiència pictòrica en flueixen dia a 
dia. Un agraïment d’entrada a tota persona que tingui la voluntat de donar-hi una 
ullada. 
 

Toni Riera 
Sallent, 1 de novembre del 2013 
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Diari de taller 
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Diari de taller 1-6-13_Les emo-
cions transitòries 
 

La consciència de què tota acció 
pictòrica pot ser esmenada, es mesu-
ra de forma inversament proporcional 
a la intensitat de l’emoció transmesa. 
El valor més intens d’una acció 
pictòrica es basa en la consciència de 
l’acte incorregible. 
 

Certes propostes pictòriques on el 
procès creatiu, penso amb Frank 
Auerbach, es basa en l’addició d’ac-
cions com a resultants d’una determi-
nada dialèctica amb la circumstància 
plàstica, estimula la recerca d’un mo-
ment d’equilibri sobre l’aresta d’un 
instant emocionalment complet, per-
fecte o veritable. L’obra es percep 
sota una sensació de risc permanent 
on el conjunt queda pres en un estat 
d’estabilitat provisional. L’abans i el 
després s’estructuren com a puntals 
necessaris a una última acció, per tal 
de mantenir-la en perpetua quietud i 
oberta a una quasi inapreciable llum 
de veritat. 
 

Una emoció transitòria pot ser l’ori-
gen d’una següent emoció transitòria 
i així successivament, configurant 
una mena de reacció en cadena sen-
se control i impossible de parar, 
doncs no existeix cap motiu real per 
donar fi a aquest moviment uniforme 
de deriva al no res. El resultat és una 
addició d’impulsos emocionals que, 
com diu Cy Twombly, “ poden teixir 
durant el procès de realització del 
quadre tota una ret d’estats”, que 
poden no representar en el seu con-
junt cap emoció major com a resultat 
de la suma, sinó que es pot donar 
l’anul·lació entre totes les parts gene-
rant un joc de perpètues contradic-
cions materialitzades en forma d’un 
sense fi de retocs inconclusius amb 
un resultat incomplet i d’interpretació 
relativa. 
 

El treball pictòric que fonamenta la 
seva força en la reiteració sobre la 
forma va acumulant accions que van 
forjant una tensió superficial creixent 

a mida que es va intuint el final. Tota 
aquella calma inicial on l’acció es tro-
bava confiada en la seva constant 
revisió es va transformant de mica en 
mica en un marge d'escàs error. El 
diàleg cada cop és més intens, i l’ac-
ció acumula major densitat emocio-
nal. Aquesta sensació del pintor com-
porta que l’obra li ofereix un inter-
canvi de cops i que cada emoció tran-
sitòria no és mes que una resposta al 
que l’obra li demana. A les hores, 
esdevé un bucle on sorgeixen totes 
les il·lusions, imaginacions i fantasies 
i que porten a entendre que dins el 
bucle l'única escapatòria és l’abando-
nament de l’obra. 
 

L’obra no és un cúmul infinit d’emo-
cions transitòries. Tota obra té un 
final. I aquesta consideració és fona-
mental a l’hora d’entendre que les 
accions del pintor s’esdevenen dins 
d’aquest interval emocional i que la 
decisió de treballar en intervals curts 
o llargs respon únicament a cada for-
ma de pintar. Aquella forma que li 
definirà millor la manera d’aproximar
-se a una veritat que es troba incrus-
tada en algun interval d’un temps 
infinitesimal i que caldrà ser-hi i estar 
alerta per tal de visualitzar’l i per fer-
ho palès tal com un miracle. Un mo-
ment on en la situació final de tot el 
conjunt hi conflueix l'harmonia entre 
matèria, espai i temps. 

 

Sallent a 1 de juny del 2013 a  
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Al taller 23-8-13_Reflexions sobre F. 

Auerbach 
 
Frank Auerbach resolt els seus quadres 
en un magma de pintura que s’estruc-
tura a la recerca d’un final misteriosa-
ment harmonitzat sobre un referent 
temàtic. Amagat rere una última veri-
tat que emergeix de forma incompren-
sible i que flueix en el fonament d’una 
única conclusió tant pictòrica com vi-
tal. Un resultat final fill d’un instant 
tan curt que sura del moment previ i de 
la matèria que s’ordena. 
 
El meu treball beu d’aquesta idea, eli-
minant el referent i simplificant tota 
finalitat cap l’últim moment d’ordena-
ció matèrica i prenent com a vehicle 
una única acció gestual. Una acció de 
recerca cega que es punteja sobre la 
transformació de l’energia gestual en 
aprenentatge. 
 
En els paisatges de Frank Auerbach, 
l’ús de la línia com element estructural 
de les composicions compromet una 
recerca que vincula el referent a una 
forma de pintar una mica més equili-
brada amb el pensament, vers com 
quan treballa el retrat. Des d'unes pin-
zellades incisives es reordena el movi-
ment de la matèria pictòrica que des-
criu forma i color, i penetra en el gruix 
sedimentat d’un mètode estrictament 
experimental. La seva lluita se sotmet 
a l’experiència pictòrica com una ac-
ció que deambula entre l‘encert i l’er-
ror a l’espera de ser tocat per una me-
na de sort que faci possible un nou 
ordre de coneixement i comprensió 
personal del caos que el referent li 
aporta des de l’origen de la seva expe-
riència sensible. Sota l’incapacitat 
d'entendre la cosa en si, sembla no 
quedar altre remei que intervenir com 
a voluntat aliena per tal de cercar un 
cert estat d’harmonia en els equilibris 

del referent i la seva forma de pintar; 
dit d’una altra forma, entre ell i l’altre. 

 
La clau d’Auerbach, al meu entendre, 
la veig en el mètode del magma pictò-
ric. Una tècnica que li permet compas-
sar el seu gest a l’ordenació global de 
l’obra. 
 
El final del trajecte és l’instant on tot 
s’aguanta. On la imatge és capaç de 
sodomitzar el cúmul d’angoixes sobre-
vingudes en el procés creatiu. On cal 
aguantar la respiració per no destorbar 
el silenci que s’acurruca entre el mo-
ment anterior i el posterior al miracle. 
Glaçat, quiet, indiferent, mut, intempo-
ral, perpetu, immortal, indefinible, 
irrepetible i únic. Ho ha tornat a fer!! 
 
Tècnicament podríem definir-ho com 
gestualitat negativa, doncs, no aporta 
sinó que extreu la seva força del que ja 
existeix amb anterioritat. 
 
Jean Mitchel, Ives Klein, i quasi tots 
els expressionistes serien exemples de 
propostes gestuals positives. En canvi, 
Auerbach extreu la seva gestualitat de 
forma negativa; removent la condició 
inicial o prèvia que es troba en el límit 
del moment anterior. Una ret de condi-
cions i circumstancies que convertei-
xen l’obra, en última instància, tant en 
una il·lusió complaent com en una 
sentència. 
 
Cada instant posa les condicions a 
l’adveniment d’una sentència en quan 
que és premonició d’un final irrepeti-
ble en un cos individual. 
 
En aquest mètode pictòric m’hi sento 
també molt còmode i en aquest sentit 
em sento molt humilment proper a un 
dels grans mestres de l’Escola de Lon-
dres,  Frank Auerbach. 

Toni Riera 
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Diari de taller 5-9-13 (I) 

 
Existiria una forma de pintar que es 
podria definir com la visualització 
d’un instant pictòric. Una acció huma-
na on una mena de tot es concreta en 
aquell precís moment. Un moment on 
s’espera que una comunió de circum-
stàncies resolguin la veracitat d’un fet. 
La reunió d’uns factors, com a mem-
bres imprescindibles, que són el motor 
necessari per harmonitzar la presencia, 
la matèria i el temps. I una representa-
ció d’una realitat coherent dins el marc 
convencional en el qual es porta a ter-
me l’obra. Els agents matèrics que for-
malitzen l’obra, han de coincidir de tal 
forma que el conjunt aporti un poten-
cial que atrapi al receptor en el revers 
de la mateixa moneda. 
 
Existiria una forma de pintar que ex-
pulsi de si mateixa qualsevol rectifica-
ció. Allò que permet conviure en una 
falsa solvència dins el tou estadi emo-
cional on floreixen les emocions tran-
sitòries. Tot i que en la meva contra 
trobaríem les consideracions de Cy 
Twombly quan accepta sense disgust 
la possible configuració formal d’una 
ret d’emocions sorgides i justificades 
unes sobre les altres basant-se en un 
sentit emocionalment estètic del con-
junt de l’obra. Aquesta forma de pintar 
planteja aspectes subjectius vinculats a 
les satisfaccions o insatisfaccions que 
produeixen els valors plàstics derivats 
de sí mateixos i que caminen somnàm-
bulament sobre el procés de l’obra 
buscant un final que actuï de placebo 
quan ja tot s’ha descarregat de subs-
tància. 
La forma ha de sorgir de manera con-

tundent, directe i amb definició mos-
trant-se tal com és en realitat, el resul-
tat d’una forma de pintar. A les hores, 
el conjunt de l’obra pot arribar a ser un 
objecte que harmonitzi voluntat, 
matèria i temps d’exposició. Quan 
això s’ordena, és quan l’obra pren una 
força i un cos que li permet sobreviure 
per si mateixa. 
 

Toni Riera 
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Diari de taller 5-9-13 (II)

_insinuacions sobre la conservació 

de l’emoció. 

 
L’instant no és qüestionable en quan 
que la relació entre l’acció pictòrica i 
la reacció matèrica, en termes abso-
luts, és verídica. La correlació d’acci-
ons que es duen a terme en cada obra 
per separat, disposa els agents que hi 
participen sobre la seva constant, per 
produir resultats lligats per la semblan-
ça. Aquesta semblança penja d’una 
manera pròpia de fer a l’hora d’aplicar 
l’acció, sobretot quan aquesta intenta 
fugir de qualsevol imposició anímica. 
L’acció és un encarament a una mena 
d’abisme psicològic que incorpora a 
l’escena la percepció d’un llindar que 
activa la consciència d’un domini tem-
poral localitzat entre un abans i un 
després. Es percep que l’abans deter-
mina la circumstància que és gènesis i 
ocàs de la realitat tangible sobrevingu-
da en el després. 
 
La circumstància és el conjunt de fac-
tors físics i emocionals que s’agrupen 
al voltant de cada moment de la nostra 
vida. Si, podria assegurar que l’emoció 
és pura circumstància i que l’acció 
sobreviu com a realitat verídica només 
en la mesura en què es troba lliure de 
la seva influència. 
 
La certesa de l’obra com a valor de 
veritat relatiu és  l’aproximació del 
moment pictòric al punt més baix de la 
resistència matèrica. L’acció es desen-
volupa dins d’una funció on la variable 
és la circumstancia. Fent un símil a 
una funció matemàtica aquesta en se-
ria la variable que determinaria els 
punts de la corba representada. I en el 

seu punt més baix la recta tangent 
s’aplanaria per senyalar que la matèria 
hi ha copsat el mínim d’influència 
plàstica. 
 
Entre un màxim i un mínim es troba 
l’interval d’un domini on conviuen 
circumstancies i veritats. La matèria 
plàstica, l’ofegament emocional, l’es-
tat físic, la temperatura ambient, etc. 
són aspectes que el subjecte transporta 
a l'acció des de la seva màxima ex-
pressió fins a la seva anulació. Només 
quan la circumstancia sigui zero, po-
drem parlar d’innocència com a sím-
ptoma de l’existència d’una essència. 
Però mentrestant el joc es troba en la 
dissipació de l’acte pictòric en movi-
ment, llenguatge plàstic adquirit, força 
de reacció de la matèria i 
les flaqueses pròpies. Encara que res 
és perd, només queda un paisatge de 
transformació d’uns fragments incon-
trolables. 
 

Toni Riera 
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Diari de taller 5-9-13 (III)

_insinuacions sobre l’estat parabòlic 
 
Quan es fa una acció tot ja està decidit 
i el resultat està condicionat únicament 
al moment inicial escollit. Quina im-
portància pot tenir el fet de què el re-
sultat sigui un o un altre, quan l’únic 
que importa és la falsa obvietat de 
constatar que sota similars circumstàn-
cies, cada instant és diferent 
del seu infinitesimal anterior i al 
seu infinitesimal posterior. 
 
El moment escollit és un temps 
de consciència que tendeix a l’instant 
de l’acció. És un límit dibuixat a l’es-
pai aritmètic on tendeixen equidistants 
tots els moments anteriors i tots els 
moments posteriors de l’acció. Els dos 
extrems de dues corbes parabòliques 
simètriques que participen d’un mateix 
punt de trobada en l’infinit del seu lí-
mit. Però sense caure en la ingenuïtat 
de convertir l’experiència sensible en 
una il·lusió eleàtica, l’acció es produ-
eix sobre l’energia del canvi i de la 
mutació, en una transició contínua en-
tre un abans i l'esdevenir d’una acció 
concreta i caduca. 
 
La irrealitat d’aquesta veritat ens apro-
xima al concepte matemàtic dels límits 
viscut com la sensació emotiva d’un 
traspàs a un temps tancat entre el llin-
dar d’entrada a l’acció i el llindar per 
sortir-ne. En ell. el moviment és qui 
expulsa la consciencia deixant la ment 
oberta al que no pertany a l’home sinó 
a una “no existència” que no és la 
mort. 
 
L’acció necessita ser tan curta, que 
quina maldat, quina arrel cultural, què 
de què, puc estar transportant a la tela 

en aquell precís moment, si ni tan sols 
el subconscient tindria temps a reco-
nèixer’s. Aquesta acció respon al con-
cepte de “estat parabòlic”, un lloc on 
no existeix res més que el moviment 
corporal en si mateix com a derivada 
d’un espai i d’un temps en termes ab-
soluts i que despullen la veritat sobre 
una realitat tan palpable com ho és 
l’ínfim alè d’una mínima naturalesa 
humana.  
 

Toni Riera 
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Obra  
1992-2010 
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Pintura  
oli sobre tela, 162X130 cm 

1992 
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Pintura  
oli sobre tela, 162x130 cm 

1992 
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Pintura 
oli sobre tela, 162x130 cm 

1992 
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Pintura  
oli sobre tela, 162x130 cm 

1992 
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Pintura 1001 
oli sobre tela, 162x130 cm 

2007 
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Pintura 1013 
oli sobre tela, 100X100 cm 

2008 
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Pintura 1014 
oli sobre tela, 130x97 cm 

2008 



 

                                                           tonirieraratera.blogspot.com.es                                                  21 

Pintura 1029 
oli sobre tela, 162x130 cm 

2010 
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Pintura 1030 
oli sobre tela, 162x130 cm 

2010 
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Obra  
2011-2013 
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Pintura 1031 
oli sobre tela, 100x100 cm 

2011 
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Pintura 1036 
oli sobre tela, 162x130 cm 

2011 
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Pintura 1038 
oli sobre tela, 100x81 cm 

2011 
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Pintura 1043 
oli sobre tela, 162x130 cm 

2011 
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Pintura 1044 
oli sobre tela, 162x130 cm 

2011 
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Pintura 1045 
oli sobre tela, 61x50 cm 

2011 
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Pintura 1058 
oli sobre tela, 100x100 cm 

2011 
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Pintura 1059 
oli sobre tela, 100x100 cm 

2011 
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Pintura 1060 
oli sobre tela, 116x97 cm 

2011 
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Pintura 1062 
oli sobre tela, 195x130 cm 

2011 
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Pintura 1063 
oli sobre tela, 116x97 cm 

2011 
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Pintura 1065 
oli sobre tela, 162x130 cm 

2011 
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Pintura 1070 
oli sobre tela, 162x130 cm 

2011 
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Pintura 1071 
oli sobre tela, 100x81 cm 

2011 
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Pintura 1073 
oli sobre tela 130x97 cm 

2011 
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Pintura 1074 
oli sobre tela, 195x130 cm 

2011 
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Pintura 1075 
oli sobre tela, 130x97 cm 

2011 
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Pintura 1078 
oli sobre tela, 162x130 cm 

2011 
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Pintura 1079 
oli sobre tela, 100x81 cm 

2011 
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Pintura 1081 
oli sobre tela, 162x130 cm 

2012 
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Pintura 1090 
oli sobre tela, 120x80 cm 

2012 
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Pintura 1091 
oli sobre tela, 120x80 cm 

2012 
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Pintura 1093 
oli sobre tela, 120x80 cm 

2012 
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Pintura 1099 
oli sobre tela, 120x80 cm 

2012 
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Pintura 1114 
oli sobre tela, 120x80 cm 

2012 
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Pintura 1117 
oli sobre tela, 120x80 cm 

2012 
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Pintura 1126 
oli sobre tela, 130x97 cm 

2013 
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Pintura 1132 
oli sobre tela, 116x97 cm 

2013 
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Pintura 1137 
oli sobre tela, 116x97 cm 

2013 
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Pintura 1138 
oli sobre tela, 130x97 cm 

2013 
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Pintura 1140 
oli sobre tela, 116x97 cm 

2013 
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Pintura 1141 
oli sobre tela, 100X81 cm 

2013 
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Pintura 1142 
oli sobre tela, 130x97 cm 

2013 
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Pintura 1143 
oli sobre tela, 162X130 cm 

2013 
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Pintura 1144 
oli sobre tela, 116x97 cm 

2013 
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Pintura 1145 
oli sobre tela, 130x97 cm 

2013 
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Pintura 1146 
oli sobre tela,162x130 cm 

2013 
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Pintura 1145 
oli sobre tela, 130x97 cm 

2013 
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Pintura 1146 
oli sobre tela,162x130 cm 

2013 
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BIOGRAFIA 

Nascut a Sallent (Barcelona), realitza els seus estudis de pintura a l'Escola Massana de 

Barcelona (1983-1988). Ha realitzat exposicions individuals i col · lectives per Espanya, 

França i els Estats Units. Així mateix ha estat guardonat amb diversos premis de dibuix i 

pintura on es destaca el premi "Amics del Musée de Cotlliure" a França. Durant els anys 90 

realitza estudis d'Enginyeria Industrial i Filosofia aspecte que aporta una síntesi d'anàlisi 

conceptual i metodològic en la seva proposta pictòrica definida dins d'un expressionisme 

abstracte no líric  que cataloga com a "materialisme de les sensacions pictòriques". 

EXPOSICIONS: 

1984 Exposición “Lo importante es naufragar” en el Café la Rambla 

(Barcelona). 1985 Exposición colectiva en la Sala del Balç, Manresa 

(Barcelona). 1986 Exposición colectiva en la Sala Busquets (Barcelona). 1988 Exposición 

“La Sala estaba desconocida” en la Sala Busquets (Barcelona). Premio de dibujo Rexel 

Cumberland España. Premio Pintura Joven de Tarrassa (Barcelona). Exposición colectiva 

en la Sala Busquets (Barcelona). Premio “Amics del Museé de Collioure” Fran-

cia. Exposición colectiva “Prix de Collioure” Francia. 1989 Instalación urba-

na “Raval” (Barcelona). Exposición en el Museé de Collioure (Francia). Exposición en la 

Sala Hispano 20 (Barcelona). Exposición colectiva “Dolça espera” Sala Caja Madrid 

(Barcelona).1990 Exposición Sala Arsénic (Girona). Exposición colectiva “Barceloba” 

Sala Picasso en Casa de España en Nueva York (USA). 1991 Exposición colectiva “Desprès 

de la màquina” en el Casal Pere Quart. Sabadell (Barcelona). Exposición en la Sala Santa 

Magdalena. Anglès (Girona). Exposición colectiva “A quatre mans” en la Casa Museu To-

rres Amat a Sallent (Barcelona). Instalación colectiva “Agnus Day” en la Sala Transforma-

dors (Barcelona). Exposición en la Galeria Cacte (Madrid). 2011 Colectiva La Mirada Ex-

pandida (Barcelona) 2013 Colectiva La Mirada Expandida Galeria Arauco (Nuremberg) 

Otras actividades: 

Publicación de libro de poesías con Javier Bartumeus “Pèrdues en el temps”. 

Guión y dirección del video “El fang es crema” con Javier Bartumeus y Xavi Escobet. 

Acción urbana “El Pirata” en colaboración con Javier Bartumeus. 

Miembro de las revistas de arte “OArt” y “Duermevela”. 

Escultura urbana a la “Diada de Catalunya” en Sallent (Barcelona). 

Decoración mural timbal Iglesia Santa Maria de Sallent (Barcelona). 

Miembro del grup cultural “La Mirada expandida” 

Participación con la Mirada Expandida de decorado para el cantautor Pedro Sosa. 
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to be continue... 


