
Sobre una exposició homenatge a La Provença 
 
Prosseguir l’empremta del mestre, respirar l’aire que desprèn el paisatge ja vist, ja 
filtrat per la mirada d’altri. No són pocs els artistes que han resseguit les traces dels 
seus predecessors en la recerca del color que desprenen els objectes quan són 
acariciats per la llum. Només des del reconeixement i l’estudi minuciós de la natura 
l’artista s’acosta al copsament de l’ànima de l’objecte. Objecte que pot ésser cosa, 
vegetal o ésser humà. D’aquí també la voluntat d’auto-representació, arribar a copsar 
en la tela la pròpia ànima.  
 
Les teles què García Anton ens brinda aquests dies contenen una doble cita, un doble 
tribut. Per un costat, i en consonància a la seva trajectòria, ret homenatge a la pintura 
en el sentit més literal de la paraula. Cada una de les seves composicions esdevenen 
un do particular a l’acció de pintar. Les seves imatges són fragments de realitat 
continguda, són presències d’un moment suspès, un instant plàstic que clama 
directament a la mirada. El seu art es desplega a través de la disposició acurada del 
color en la tela, a través d’una introspecció cromàtica que anhela conèixer l’enigma de 
la llum. Cada un dels seus quadres és sempre un present aturat, un temps passat que 
ateny al futur. No és gratuït titllar a algunes de les seves peces com a cròniques 
d’impressions viscudes.  
 
García Anton reconeix també l’heretatge dels grans mestres, no hi han mancat en les 
seves representacions, ja sigui implícita o explícitament, aquelles dedicatòries 
plàstiques que dialoguen des del silenci de la imatge. En segon terme, el tribut que 
aquests dies inaugura cita literalment les passes d’una de les mirades maleïdes. 
García Anton ha deixat que la Provence francesa impregnés la seva ànima fins 
retrobar-se amb el mal anomenat boig del cabell roig. Recorregut que a efectuat a 
consciència, i en són fruit les cinc teles que presenta en l’exposició d’enguany: Maison 
de santé de Paul de Mausole, Camps de la Provence, Cafè Van Gogh, Arlés de nit i 
Oliveres. Totes cinc ubicades en els mateixos indrets en els què Van Gogh va 
concebre les seves pintures. El camí iniciat no té aturada, anar a la recerca 
inesgotable de la llum i les ombres, tàndem de contraris agermanat. Només així 
aconsegueix germanor i respecte, al·lusió subtil a la pintura i al pintor. Però fill del seu 
moment, García Anton efectua la seva pròpia interpretació, el seu esguard no omet la 
contemporaneïtat en la què es subscriu.  
 
Casualment, o no, Van Gogh començava a ésser captivat per la realitat des d’una altra 
òptica, i aquesta, per primera vegada, podia ser reproduïda mitjançant la fotografia. 
Aquest fet va propiciar que els artistes del tombant del segle XIX s’allunyessin de la 
realitat, l’esperit creatiu de l’època no anava en busca de la mimesi. García Anton ha 
efectuat una primera captura  dels indrets que varen inspirar a Van Gogh mitjançant la 
reproducció tècnica, i a partir de la fotografia, i utilitzant tècniques digitals, ha elaborat 
una lectura personal.  

Imma Prieto 
 



Sobre l’obra social d’en García Antón 
 
… Però la realitat no és solament amable. La vida és un complex poliedre per les 
imperceptibles arestes per les que camina García Antón sense perdre l’equilibri. Cada 
fràgil segon que ocupa un parpelleig, ell ho utilitza per a passar d’una a l’altre cara 
amb naturalitat, detenint-se en cadascuna d’elles el temps necessari per a robar-les la 
seva essència. En algunes l’aroma és subtil; unes altres saben amargues. És llavors 
quan centra la seva mirada per a mostrar imatges que possiblement ningú espera, que 
descol·loquen i inquieten per igual. Escenes que despullen a l’espectador i li deixen 
cara a cara amb la realitat més crua; imatges carregades de compromís amb la 
societat, d’implicació amb la veritat adormida pel fum opiaci de qui viu a costa de 
l’atordiment general.  
 
García Antón llança un crit de protesta contra el poder del poder, manifestat en rostres 
envilits per la cobdícia, la prepotència i la hipocresia. Aposta per la seva personal 
reflexió sobre el paper dels líders polítics, econòmics i religiosos al llarg de la història i 
en el món actual; dóna forma als seus malsons sobre la pestilència de l’avarícia; 
retrata els mals del sistema vigent amb la sensibilitat que li defineix i amb l’elegància 
de saber que la truculència no afegeix fermesa a les crítiques.  
 
Directa i reposada, sense caure en imatges fàcils i manides, així és la seva denúncia. 
A mig camí entre el sarcasme i el dolor compromès de qui vol manifestar la seva 
reprovació cap a injustícies que formen part de la vida diària perquè així ho han volgut 
els seus padrins, García Antón cedeix la seva veu al llenç perquè parli per ell i llanci la 
seva queixa, la seva indignació en nom d’una societat ferida perquè com a l’antic, sent 
home, tot d’humà li afecta. Pels seus quadres passegen ambients indiscutibles de la 
memòria col·lectiva: rostres, cossos, o al·legories de valors, de conceptes tan 
imposats i arrelats en el cor d’infinites generacions que s'han convertit en indiscutibles, 
absoluts i irrevocables. 
 
La guerra, la fam, les lluites de poder, els jocs d’interessos, la intolerància ideològica, 
els principis de la religiositat més falsa i radical, la violència… els components del verí 
que aniquila la voluntat personal, que atordeix la ment confonent a l’home per a fer 
d'ell una marioneta de tres fils. Mentides, hipocresia, enganys i somriures 
maquiavèl·liques d’aquells que van llegir El Príncep i van memoritzar “més que ser 
noble, el que importa és semblar-ho”.  
 
La doble moral que envaeix la societat des de temps llunyans és la fletxa emmetzinada 
i mortífera llançada des d’alguna gran cúpula per l’arquer més salvatge i 
deshumanitzat de tots: l’ànsia desmesurada de poder. La fletxa que García Antón 
intenta detenir amb les seves pintures, amb el seu clam sincer i nu com arma 
invencible.                                                                                                    

                                                                                                      María Álvarez Domínguez 
 
 



El realisme intencional de Jaume Garcia Antón. (resum) 
 
Quan vaig visitar per primera vegada el taller de Jaume Garcia Antón als defores de 
Camallera, va ser tot un descobriment. De sobte, voltada de la seva pintura, em vaig 
veure jo mateixa, temps enrere, discutint amb l’amic Tomàs Llorens sobre quina mena 
de realisme practicaven els Crònica. I vaig demanar-me, si Jaume seria valencià 
encara que cap mena d’accent el traicionava.  
 
Malgrat aquestes coincidències, jo veia una diferència substancial entre l’obra del duo 
Solbes / Valdés i la pintura de Jaume Garcia Anton que tenia davant els ulls. En primer 
lloc semblava com si a aquest tampoc li interessés el concepte “qualitat” però en canvi 
treballava el cromatisme amb minuciositat fins a aconseguir matisacions i jocs de llum 
que no es troben en l’obra dels Crònica i que, quaranta anys després reafirmaven la 
seva modernitat. D’altra banda Garcia Anton gaudia d’un registre més ampli. Malgrat 
certes coincidències temàtiques com els homenatges als pintors del passat que ell 
resolia sempre de manera més plàstica o si es vol més pictòrica, el ventall de registres 
podia anar de la tendresa de Niñas en el jardín a la virulència sarcàstica de La pandilla 
o un cita del povera com a ¡Valencia! ¡Valencia!  I això sense parlar de la nombrosa 
sèrie de paisatges urbans tan característics, ni l’extensa galeria de retrats. 
 
El pintor assentava la composició sobre l’ordenat suport d’un bon dibuix que la seva 
mirada intel·ligent situava en el  lloc just amb la seguretat de qui se sent dominar un 
ofici que no te secrets per a ell. Llenguatge de síntesi com si més aviat anès a la 
recerca de l’expressió d’emocions i de sensacions que no pas els efectes d’una 
determinada realitat objectiva. Les teoritzacions sobre els medis de comunicació de 
masses, el coneixement del pop, l’aplicació de la semiòtica, eren factors superats als 
que no parava esment.  
 
La pintura desplegada en el taller acusava  l’adscripció, no se fins a quin punt 
conscient,  a un realisme intencional, és a dir, a aquella mena de realisme en que els 
continguts ètics que l’artista proposa es corresponen amb les línies directrius dels 
desigs i les aspiracions socials del poble. Cal ajustar i matisar el concepte de 
“realisme” d’acord amb les veritables intencions de l’artista, perquè el terme es usat de 
forma generalitzada en un sentit molt lax i obert en referència a totes les tendències 
figuratives, com oposat o contrari a las imatges abstractes… El realisme ve definit 
principalment  per la intencionalitat amb la qual s’ aborden els problemes del model o 
la realitat, no pas tant perquè l’estil sigui un estil fotogràfic; el realisme te més a veure 
amb la intencionalitat que amb la pura traducció fidel d’allò que reflecteix. 
 
La pintura de Jaume Garcia Anton situa els fenòmens culturals de consciència 
col·lectiva, com una  dimensió bàsica de la comunicació, directa (sense passar de la 
mediació de la intersubjectivitat), l’experiència individual (la del artista i la del 
espectador) apareix en darrer terme com una conseqüència de la consciència 
col·lectiva i la seva configuració no és no és en definitiva un objectiu directe de 
l’activitat artística.  
 
En  termes de la vella retòrica, el seu art a mig camí entre el lirisme i la èpica acusa 
una estètica realista absolutament “Intencional”. 

 
Maria Lluïsa Borràs 

 
 
 


