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1-. INTRODUCCIÓ  
El procés creador d’un artista a través del temps està marcat per elements de caràcter 

històric i biogràfic.  Entre els primers hi ha el moment que viu la disciplina artística que 

ha triat, i naturalment, d’altres que hi puguin estar associats, com la ciència, la 

societat, l’economia, la moda i d’altres disciplines artístiques. Entre els segons, són 

molt importants el caràcter, l’entorn social i familiar, la cultura i, per damunt de tot, la 

formació, el talent i la voluntat de transcendir al desenvolupar l’obra artística que ha 

decidit dur a terme. Dit altrament i de manera més sintètica, l’obra d’un artista és 

sempre el resultat de la conjunció d’un moment històric objectiu amb el d’un subjecte, 

sent la suma de tots dos el que decidirà el resultat i l’abast de la seva aportació 

creativa.  

Donat que la creació artística és un procés mental, la ciència de l’art ha de ser psicologia. Serà 

també altres coses, però de ben segur que de psicologia ho és. 

Max J. Friedländer, Von Kunst und Kennerschaf.1 

Estem parlant d´algú que es pren seriosament la seva tasca. D´algú que pretén 

quelcom més que exercir com a simple afeccionat o prendre’s l’obra sense compromís, 

com un  hobby. Estem parlat d´algu conscient de l’estat de coses que l’envolta, té  un 

projecte i vol aportar quelcom de nou, si més no, diferent, als territoris que formen el 

que s’entén com l’espai de l’art. Aquest projecte no està sempre clarament definit i 

delimitat, pot ser, fins i tot, que pel camí hi hagi desviacions o que s’emprenguin falsos 

camins que en lloc condueixen a l’hora de donar forma i solució als interrogants o als 

reptes formals i simbòlics que van apareixent. Però l’artista conscient i compromès 

sempre avança cap al nucli de les seves preocupacions estètiques, amb resultats 

parcials i amb fites que l’apropen a la sempre inassolible meta final. Per això diu 

Walter Benjamin que l’obra d’art és la mascareta mortuòria de la idea( Konzeption). 

Així com un lector( un contemplador o un oïdor) no sempre és conscient del total de 

les implicacions estètiques d’una obra, l’artista tampoc no pot veure i, encara menys, 

preveure quin és el sentit del que acaba de fer en el conjunt de la seva creació, però ha 

                                                           
1
 Gombrich, E.H. Gombrich esencial. Editorial Phaidon. London. 2010. Pàg.83. Traducció pròpia. 
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de tenir prou perspicàcia per discernir que és l’essencial en el desenvolupament del 

seu treball.  

Un cop dit això, és el moment de preguntar-nos el lligam que hi ha entre l’obra que  

Jaume Ribas ha desenvolupat i les seves circumstàncies vitals. No es tracta d’una 

relació de causa-efecte en un sentit determinista. No podem pensar que donades 

aquestes dades i tenint en compte el seu caràcter el resultat havia de ser forçosament 

el que ha estat. No és aquest el sentit del resum biogràfic que fem, a partir de les 

converses amb ell i d’altres fonts documentals. En les decisions humanes, sempre hi ha 

un fons d’inexplicable( de vegades fins i tot pel propi subjecte que decideix) i una 

intervenció de l’atzar, que hi juga un paper difícilment computable. 

El primer que volem destacar és el lloc, l’entorn geogràfic. Jaume Ribas va néixer i va 

viure els primers anys de la seva vida a Palou, un poble del Vallès Oriental, al sud de 

Granollers, en una plana situada entre dues serres de contorns amables, que s’estiren 

de nord a sud en direcció al mar, a l’altra banda de la serralada del litoral. Jaume Ribas 

ens ho descriu així: “Planúria, llum transparent i càlida, correus fèrtils. Els colors 

dominants, ocres i sienes amb un cel ultramar i cian que testimonia el reflex del mar a 

l’altra banda de la serralada litoral. Els verds de primavera i l’esclat de colors 

esdevenen daurats i marrons de tardor. L´hivern gris i trist”.  Aquest paisatge i aquest 

clima els recorda com una transició de l’espai i del temps en què preval l’ordre i 

l’harmonia, que es podien trencar per una sobtada tempesta d’estiu o per una boira 

matinal, a l´hivern, amb els arbres i els camps gebrats. Aquell entorn rural feia possible 

viure de ple els cicles de la naturalesa amb els seus rituals de la sembra, les collites i les 

celebracions que es repetien puntual i inexorablement , amb el rerefons seqüenciat 

per la geometria dels conreus, dels camins, dels recs, dels solcs traçats per l’arada. I 

l’aigua, l’aigua que inundava els camps, amb aquell gairebé inaudible xipolleig. 

Recorda, també, les nits amb aquell negre tancat, perquè llavors gairebé no hi havia 

llums als pobles, ni als carrers. Només una petita claror, Barcelona, més enllà de la 

muntanya de Collserola. Recorda especialment les nits d’estiu amb el camí de Sant 

Jaume, que aleshores es distingia perfectament i era com una guixada immensa en la 

pissarra del cel. 
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Aquesta relació idíl·lica es va interrompre sobtadament quan, tot just havia fet els deu 

anys i va ser internat en un col·legi religiós, els Salesians d´Horta. Va ser un canvi 

important, perquè va entrar en un sistema de convivència amb una disciplina 

col·lectiva rígida com corresponia  a l’època( era l’any 1954) i amb una educació 

rigorosa i exigent.  Va ser un canvi, a més, que va marcar el seu futur, perquè set anys 

més tard, als 17, va entrar al noviciat d’aquesta congregació. 

Fixem-nos que fins ara no hem esmentat cap tret ni cap activitat que pogués presagiar 

una futura carrera com a pintor. Podríem haver esmentat el seu interès i habilitat pel 

dibuix, però considero molt més important el fet que escollís una “ professió” en la que 

es formaria en la pràctica de la vida de l’esperit, de la meditació i d’una rigorosa 

formació filosòfica i teològica. En aquest sentit, considero que s’han de destacar dos 

trets que després seran presents en la seva activitat com a pintor. El primer, viure el 

propi treball com una activitat rigorosa. Com una vocació de representació de 

l’absolut. El segon, concebre la superfície pictòrica com el lloc a on s’hi estableix un 

ordre, un joc de jerarquies delimitades per línies i superfícies de color, responent a 

aquell lema de Sant Agustí que deia que “ no hi ha res ordenat que no sigui bell”( De 

Vera Religione, XL. 76). No hi ha cap forma de coneixement que no cerqui l’ordre. Així, 

és ben evident, ho van entendre els primers pensadors. Dels presocràtics, de Pitàgores, 

d´Euclides ens ha arribat que l’aritmètica i la geometria  eren formes d’explicar el 

funcionament i l’essència de les coses. En l’obra de Jaume Ribas hi veiem el ressò 

d’aquesta preocupació per avançar cap el que Aristòtil considera que és l’essencial de 

l’art, l’ordre i la nitidesa( claritas). 

Tinguem en compte que la filosofia que aleshores s’ensenyava als seminaris era el 

pensament d´Aristòtil adaptat i interpretat per Sant Tomàs d´ Aquino( aristotèlico-

tomisme). I això ha marcat la trajectòria de Jaume Ribas. Diu St. Tomàs(Summa 

Theologica, I . 39 a8): “La bellesa requereix la satisfacció de tres condicions: La primera 

és la integritat o perfecció de l’objecte. La segona, la proporció deguda o l’harmonia. 

La tercera és la claredat”. Aquestes i d’altres descripcions del que és la bellesa,  

empreses sobretot a partir del Renaixement fins avui, són vàlides per qualsevol obra 

d’art.  
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Què és, no obstant, allò que té d’específic l’obra de Jaume Ribas, i com hi són presents   

tots aquests aspectes en el resultat final del seu treball? 

Això serà el que intentaré  respondre en aquest treball . En aquesta introducció hem 

esmentat aquells  aspectes més rellevants que ens poden ajudar a comprendre  la seva 

trajectòria artística. I quan emprenem aquesta tasca, hem de ser conscients que la 

gènesi d’una obra d’art, el seu origen primordial i els seus resultats no es poden 

diseccionar i exposar a la llum com es faria en una lliçó d’anatomia, perquè en art  

sempre hi ha un fons invisible, que és l’ànima, l’ànima en aquest cas, de l’artista. Així 

és com ho expressa Stefan Zweig a El misterio de la creación artística2: 

“La concepción de un artista es un proceso interior. Tiene lugar en el espacio 
aislado e impenetrable de su cerebro, de su cuerpo. La creación artística es un 
acto sobrenatural en una esfera espiritual que se sustrae a toda 
observación.(..)Toda nuestra fantasía y toda nuestra lógica no pueden 
facilitarnos sino una idea insuficiente del origen de una obra de arte”.  

 

Afegiré que nosaltres només podem jutjar a partir dels resultats i que ens és 

impossible refer tot el camí  fins a l’origen i aclarir-ne totes les dades. Això no ho pot 

fer ni el mateix artista. Ja Edgar Allan Poe es preguntava perquè cap artista no ho havia 

fet i la resposta és perquè a l’estar immers en la seva pròpia obra no veu, per manca 

de perspectiva, els mecanismes que, en un moment d’inspiració, es desfermen. 

Això no treu que, tenint en compte no només les aportacions de la moderna crítica 

d’art i els avenços més recents de la neurobiologia, intentem descobrir perquè fa servir 

unes determinades formes i colors i l’efecte que produeixen en l’espectador. Dit 

altrament, cercarem quins són els trets essencials de la seva obra i l’alè espiritual i 

simbòlic que hi batega i que a través d’ells ens arriba. 

 

                                                           
2
 Zweig, Stefan. El misterio de la creación artística. Editorial Sequitur.Madrid.2010. Pàg.16 
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2-. PLANTEJAMENTS METODOLÒGICS  
2.1  Hipòtesi inicial. Tres són les qüestions que em plantejo alhora de afrontar 

aquest treball: 

• Dins de quin corrent artístic inclouríem l’obra de Jaume Ribas?. 

Per donar resposta a aquesta primera qüestió partim de la hipòtesi de que, com deia  

André Malraux, “ darrera un quadre sempre hi ha un altre quadre”. Un pintor culte i 

conscient d’estar empeltat en una tradició de la que no és possible sostreure’s. No la 

repeteix, simplement, sinó que hi ha una aportació personal i íntima, adequada als 

seus interessos i obsessions. Tractant-se d’una obra abstracte en la que hi destaca una 

forta presència de la línia, hauríem de considerar l’obra de Jaume Ribas dins d 

l’abstracció geomètrica.  

• El contingut simbòlic de la seva obra deriva de la seva formació filosofico-

teològica,  i de la seva trajectòria vital  ? 

Aquest punt parteix de la hipòtesi que tot procés creatiu és el resultat d’un conjunt de 

factors, històrics, biogràfics, i trets de personalitat. El que volem esbrinar és quin pes té 

en el cas de  l’obra de Jaume Ribas cadascuna d’elles. Partint de l’afirmació de Cezanne 

de que tot es resumeix en el cub, el con i el cilindre podem considerar que l’abstracció 

és el camí més curt cap a formes elementals que han estat utilitzades, soles o formant 

un conjunt, amb la intenció de representar idees i conceptes religiosos. Seria aquest el 

sentit amb què ens referim al contingut simbòlic o, en l’obra de Jaume Ribas 

simplement no hi és o bé sí però d’una altre manera?. 

• Com encaixa el seu treball dins del context de l’art actual? 

Vivim un món que funciona a gran velocitat, tot està interconnectat i el progrés 

tecnològic ha afectat tots els àmbits de les nostres vides: la feina, la llar, les relacions. 

L’art com a reflex d’una societat no n’és aliè. Visitar un museu d’art contemporani ens 

permet percebre l’evolució  produïda en els últims 50anys. En ocasions, quan parlem 

d’art contemporani , la pintura i l´ escultura poden arribar a semblar-nos 

completament desfasats  ja que mitjançant les noves tecnologies se’ns mostren 
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instal·lacions , vídeos, efectes d’imatge virtual que pretenen sacsejar l’espectador 

provocant noves sensacions i reflexions. Partint d’aquesta realitat intentarem esbrinar 

si l’obra de Jaume Ribas hi encaixa i com.  

2.2  Objectius i metodologia de treball 

L’objectiu d’aquest treball és el d’analitzar l’obra del pintor Jaume Ribas. No des d’una 

perspectiva de crític d’art especialitzat, sinó de  l’òptica multidisciplinar en la que ens 

hem  format en els estudis d’humanitats. És per això que els diversos apartats del 

treball ens mostraran les diferents parcel·les que ens han d’ajudar a donar resposta a 

les qüestions plantejades. 

Un primer recorregut per la història de l’art, tant a nivell internacional com de l’art 

contemporani per situar l’obra de Jaume Ribas en el seu context. En segon lloc, 

analitzarem el seu treball des del vessant psicològic i de la percepció. La importància 

de la forma i del color a partir de les anàlisis de diferents teòrics tant pel que fa a la 

part simbòlica com a la  neurofisiològica de les formes . En tercer lloc, tractaré la part 

biogràfica i de com encaixa la seva obra en el context actual. El que persegueix aquest 

TFC és fer una lectura transversal  de l’obra de Jaume Ribas. No pretenc una 

observació com si és tractés d’un fenomen aïllat, el que busco és una reflexió sobre un 

treball artístic dins del seu context. Com diu José Luis Pardo al seu llibre La Regla del 

juego, i que aquí ho podrirem aplicar al quadre3:” Un libro no comienza nunca por la 

primera línea ni acaba con la última. (..). Un libro comienza siempre antes de haber 

empezado o después de haber terminado, siempre va adelantado o retrasado con 

respecto a sí mismo”. 

L’obra de Jaume Ribas i tants d’altres pintors del seu temps com poden ser: Broto, 

Campano, Chancho, Grau,  Scully, no són elements aïllats són uns artistes hereus d’una 

tradició que arrenca al segle XX,  treballen al ritme del segle XIX , però viuen i conviuen 

a la velocitat del segle XXI. 

                                                           
3
 Pardo, José Luís. La regla del juego. Sobre la dificultad de aprender filosofía. Barcelona. Galaxia Gutenberg. 2004. 

Pág.13. 
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Per dur a terme aquest treball sobre l’obra de Jaume Ribas he valorat una metodologia 

d’investigació qualitativa donat que l’objectiu és la comprensió de significats i la 

immersió en el seu món simbòlic i real que m’han de permetre l’anàlisi de la seva obra. 

Per la seva elaboració he escollit  diferents tècniques de recollida de dades: En primer 

lloc, com si es tractés d’una treball etnogràfic, i certament sense voler-ho, he fet ús de  

l’observació participant. Com admiradora i coneixedora de l’obra de Jaume Ribas he 

experimentat i compartit  el sentit espiritual i gairebé religiós del seu treball. Les  

col·laboracions puntuals com en l’edició de dos dels seus llibres d’artista: El primer 

Núvol4 i Les hores de l’or5 m’han permès observar tant el procés creatiu com el 

perceptiu.  

Una segona tècnica  és, sens dubte, l’entrevista personal a Jaume Ribas. Aquesta 

entrevista em permetrà aprofundir en el procés creatiu de l’artista: les motivacions i 

significacions personals, el sentit de la seva obra i d’altres trets de personalitat 

significatius. Per complementar-ho tinc guardades dues entrevistes fetes a Miquel 

Barceló, una per La Vanguardia i l’altre per Time Out6, que penso que podrien ser 

interessants per establir comparacions, també de personalitat, ja que tot procés 

creatiu és el resultat d’una personalitat concreta. L’obra d’un artista és el reflex d´ell 

mateix. Tractant-se d’un treball d’anàlisi d’una obra gràfica, penso que les fotografies 

seran una eina imprescindible que exemplifiquen el treball escrit . Tant per reflectir 

l’espiritualitat de l’obra com per mostrar-ne l’evolució i trajectòria dels ja gairebé 30 

anys de treball artístic. En darrer terme i com a pal de paller d’aquest treball arribem a 

les fonts documentals.  Un recull de documentació escrita,  facilitada per el propi 

artista, formada per un conjunt de catàlegs de les seves exposicions, articles de premsa 

i escrits diversos tant en format paper com en línia. Tots ells són mostra de les 

opinions dels crítics i de la trajectòria i evolució( a nivell artística i de mercat) de l’obra 

de Jaume Ribas. 

                                                           
4
 Llibre amb textos del poeta Josep-Ramon Bach en el que se´ns narra la creació del món segons Kosambi. 

5
 Llibre amb textos de Vicenç Altaió en el que els poemes tenen com a fil conductor les hores de pregària. 

6
 Sesé, Teresa. Magazine de La Vanguardia.4 de juliol del 2010. I l´entrevista de Pons, P.Antoni. Revista Time Out. 

Barcelona. 28 de novembre del 2010 
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3-. REFERÈNCIES I PRECEDENTS DE L’OBRA DE JAUME RIBAS   

3.1 El pes de la tradició i els corrents internacionals. 

Per esbrinar els autors  i/o corrents estètics que han influït en el llenguatge pictòric de 

Jaume Ribas han calgut llargues converses en el seu estudi  en les que hem fet  un 

repàs intens de la seva obra i de la història de l’art. Hem observat quines han estat les 

seves prioritats i les seves referències plàstiques, una observació que ens porta a 

destacar-ne quatre aspectes. 

1-. La presència de grans espais tonals dominants amb variants de to i llum, fonent-se 

amb d’altres en harmonització i/o contrast. Aquí veiem la influència de Monet, de l´All- 

over Painting7, de Rothko, Cézanne i Matisse. Tinguem present també Barnett 

Newman. 

8 9 

2-. Predomini de la construcció pel color, com ja va observar el crític i filòsof Arnau 

Puig. Hi hem d’introduir en aquest sentit la petja de Mondrian, de Reinhardt, de 

Motherwell i Diebenkorn. Hi ha també influències més antigues, gairebé citacions i 

recuperacions d´una tradició abstracte-geomètrica recurrent en gairebé totes les 

                                                           
7
 Aquest terme es refereix a un tipus de pintura en la qual la superficie total del suport és utilitzada de 

manera uniforme trencant amb les idees tradicionals de composició en les que el quadre ha de tenir 

centre, part superior  i inferior. 

8
 Rothko, M. sense títol.n1.1954. 

9
 Henri Matisse. 1953. 
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èpoques de la pintura, no només l’occidental d’arrel cristiana, sinó també de la 

japonesa i de la islàmica. 

10   11 

3-. La presència constant de formes geomètriques soles o en diàleg entre elles i amb 

l’espai format del quadre, que ens remeten a l’obra dels constructivistes i 

suprematistes rusos: Rodchenko, Malèvitx. El Lissitzky, principalment. El to i 

l’atmosfera de la seva obra, pels colors, per les transparències i pel joc intern d’espais 

ens fa present Paul Klee. 

12 13 

                                                           
10

 Robert Motherwell. Obert n.54(finestra gris).1967. 

11
 Piet Mondrian Lozenge Composition with Yellow, Black, Blue, Red, and Gray. 1921. 

12
 El Lissitzky.1922. 
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4-. Per últim, la línia, el dibuix. Aquesta línia que pot actuar com a connectora d’espais, 

d’accent o recolzament, ha adquirit en la fase última del seu treball, independència i 

protagonisme propi. Les seves referències són només els marges del suport i el color(s) 

del fondo. Ara veiem la presència, a més de certs autors ja esmentats, de Picasso, de 

Matisse, i de Léger. Perquè son artistes que, com Miquel Àngel, sempre “tancaven “ les 

formes. També hem d’esmentar Piero della Francesca. Com aquest,  l’obra de Ribas 

sempre és construïda i sòlida, com la bona arquitectura. 

Hi ha d’altres presències, naturalment, que no hem esmentat, que s’endevinen com a 

pertanyents al mateix camí que Jaume Ribas ha continuat, com ara Brice Marden, 

Joseph Albers o fins i tot referències a imatges de formes geomètriques que la ciència 

ha descobert, generades tant en el món orgànic com en l’inorgànic. Un dels lemes del 

seu treball és la frase del científic Philip Ball que diu: “ We shall see that nature´s 

artistry is spontaneous, but is not arbitrary”14. 

15 16 

 

                                                                                                                                                                          
13

 Paul Klee. Fire in the Evening. 1929 

14
 Ball, Philip. Shapes. Oxford University Press. New York, 2009. Pàg.9. 

15
 Malevitx. Quadrat negre.1913. 

16
Joseph Albers. Study for Homage to the Square. 1964. 
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4-. ART I PSICOLOGIA.   
4.1 Forma, sentit i significats. 

1-. El llenguatge és la referència última i indefugible quan parlem de comunicació. I 

l’art, en les seves diferents manifestacions, ho és, fins al punt que el podem comparar 

a un sistema de signes que, com els lingüístics, s’ordena de tal manera que en resulta 

un missatge amb un significat. Roland Barthes17 ens adverteix que: 

 “ La imagen es un sistema muy rudimentario en relación con la lengua(..). Ahora bien, 

incluso si consideramos a la imagen, en cierto modo, como límite del sentido, y 

precisamente por esta razón, ésta nos permite remontarnos hasta una auténtica 

ontología de la significación. ¿Cómo entra el sentido en la imagen? ¿Dónde acaba ese 

sentido? Y si acaba, ¿qué hay más allá? Esta es la pregunta que aquí querríamos 

proponer sometiendo a la imagen a un análisis espectral de los mensajes que puede 

contener”. 

Barthes parla de la imatge figurativa i l’obra de Jaume Ribas és abstracte, però les 

preguntes que ens fem són les mateixes, ja que la presència de formes no referencials 

o abstractes ens continua interrogant, si volem amb més força, què vol dir, quin sentit 

té “això” que l’artista ens proposa. 

Mai no hi ha una única resposta. El que sí que hi ha és un doble camp de referència. 

També pel que fa , naturalment, a l’obra de Jaume Ribas. Per una banda, una tradició 

icònica i crítica anterior o contemporània de l’artista i, per l’altre el desenvolupament 

d’un llenguatge propi, en el que es consoliden certes presències formals o 

compositives. La seva obra per tant, l’hem de veure dins d’aquest context, hereva, 

receptora i, després , reformuladora d’unes propostes artístiques anteriors, com ja 

hem explicat a l’apartat 3, i a la vegada com un camp de signes i recursos formals que 

s’enriqueix i creix formant part del que diem el seu estil i la seva personalitat. No 

podem esbrinar quin és el sentit de la seva proposta artística si no tenim en compte 

aquests tres elements que hem esmentat: els seus referents històrics, la literatura 

                                                           
17

 Barthes. R. Lo obvio y lo obtuso, imágenes, gestos, voces. Editorial Paidós. Barcelona.1986. pàg. 30. 
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crítica entorn seu i  de la seva pròpia obra i les aportacions plàstiques que ha introduït 

en el procés i desenvolupament del seu treball. 

2-. La percepció visual no és mai neutra, perquè el cervell està organitzat de tal manera 

que només en l’acte de mirar ja classifica i ordena. Com diu Zecki18 :“ La visión es un 

proceso activo y no ese proceso pasivo que se creyó durante un tiempo. Hasta la visión 

más elemental como la de un árbol, un cuadrado o una línia recta, es un proceso 

activo”. Ja sigui la forma, el color, el volum o el moviment. Si com diu Semir Zecki, es 

pot definir l’art com a recerca de constants, podem afirmar que la mirada humana és 

per ella mateixa poètica, perquè quan contempla una imatge no la rep passivament, 

sinó que reconeix en ella aquells elements essencials que ja havia après d’imatges 

anteriors i les aplica en un context nou. I si, pel motiu que sigui, aquest acte no es pot 

acomplir, el subjecte queda neguitós i amb sensació de fracàs. L’ull humà busca un 

sentit en tot. Es famosa la teoria de Leonardo da Vinci de que fins i tot en les coses més 

caòtiques i informes hi ha imatges latents. Això és important per entendre l’art, l’art 

dit abstracte, i en concret l’obra de Jaume Ribas.  

Aquesta necessitat d’ordenar, de donar forma al que percebem a través dels sentits, 

aquest procés que va del caos a l’ordre està perfectament descrit en l´inici de  2001. 

Una odissea de l’espai de Stanley Kubrick. I el curiós és , i això passa també, al 

contemplar una obra d’art, que el misteri resulta de l’ordre, no del caos primordial. 

Aquest provoca desconcert i paralització, més si resulta d’una destrucció d’un ordre 

anterior. La imatge de la destrucció natural pot ser la d’un Tsunami, que amb empenta 

irreductible destrueix sense pietat la geometria que els humans han edificat per viure-

hi. El caos, que en el fons és una forma d’ordre diferent, ens bloqueja i ens deixa 

corpresos. L’ordre ens allibera i ens protegeix. 

 Aquesta necessitat d’ordre, aquest desig, de vegades enervant, de trobar significat als 

missatge icònics, té el seu origen en el fet que tota imatge és polisèmica i aquesta 

polisèmia provoca una interrogació sobre el sentit i aquesta interrogació apareix 

sempre com una disfunció.  

                                                           
18

 Zeki, Semir. Visión interior. Editorial Antonio Machado Libros. Madrid.2005. pàg. 24  
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3-. Lévi Strauss en El pensament salvatge va (de)mostrar com no hi ha cap diferència 

essencial entre la visió del món d’una tribu primitiva i la ciència més avançada tal com 

la coneixem ara. L’home per conèixer, classifica, dóna un nom a les coses, les ordena i 

els dóna una forma que les faci comprensibles. I això és el que fa un artista. Amb eines 

diverses i amb finalitats diferents però sempre per comunicar un missatge. Sense 

missatge no hi ha art. 

Aquesta activitat humana de fronteres incertes que en diem art no és unidireccional, ni 

progressiva, ni sistemàtica en el seu conjunt, però sí que ho pot ser en la trajectòria 

d’un artista en el conjunt de la seva producció o en determinats moviments o grups. 

Aquest és el cas de Jaume Ribas, ho veiem quan n´estudiàvem les arrels i així ens ho 

mostrarà l’evolució del seu treball. Un cop hem deixat clar aquest punt, el de la 

pluralitat i la multidireccionalitat de l’art en el seu conjunt, també es pot defensar una 

tendència a la sistematització i a la síntesi, com si en art hi bategués el mateix neguit 

que en la ciència o en la filosofia. Tota mena de coneixement voldria fixar un corpus 

definitiu fruit de la destil·lació de pràctiques disperses. Certs artistes moderns i certs 

grups han treballat, de vegades inconscientment, en aquesta direcció. Han volgut 

atènyer la forma “suprema”(cubistes, futuristes, suprematistes, etc.) i, com qui diu, 

tancar la Història de l’art. Cézanne va ser el primer a reivindicar el mètode de les tres 

figures geomètriques( euclidianes) essencials: el con, el cilindre i l’esfera. Aquest 

procés, després de molts avatars, conclou amb  Mondrian defensant la legitimitat, 

gairebé religiosa, de només dues línies: La horitzontal i la vertical. I com a colors, el 

negre que dibuixa i algunes superfícies amb diversos colors primaris. Tot aquest procés 

de reducció i síntesi, amb derivacions i interrupcions també es dóna en l’obra de 

Jaume Ribas.  

4-. L’actitud racionalista que hem heretat ens fa pensar que amb constància i les eines 

adequades podem disseccionar l’obra d’un artista com qui examina un cos o un àtom. I 

no és així, perquè l’art ens endinsa, per definició, o si es vol per essència, en el 

simbòlic. El que veiem, el que sentim no és mai “només” allò, sinó que hi ha quelcom 

més enllà que cadascú “ endevina” o imagina segons les seves aptituds( personalitat, 

cultura, etc.). 
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La història del simbolisme, tal i com exposa Aniela Jaffé19, ens fa palès que tot el que 

envolta a l’home porta implícita una càrrega simbòlica. El ventall va des dels objectes 

naturals: com el sol, la lluna, o l’aigua fins als objectes manufacturats: cases, cotxes, 

tot passant per el territori de les formes abstractes. Tots aquests objectes són sovint 

transformats inconscientment per l’home en símbols. I aquella casa, o aquella pedra 

passa a ser un temple o la imatge d’una deessa. Per Mircea Eliade20, tant el producte 

brut que trobem a la natura, com l’objecte fet per la indústria de l’home, trobaran la 

seva “realitat” i la seva “identitat” en la mesura en que són partícips d’una realitat 

transcendent, és a dir quan constitueixen una hierofània i esdevenen representació. 

Art i religió entrecreuen doncs el seu camí en la història ja des dels inicis dels temps. 

Un camí que creiem manté vigents els seus lligams en les diferents manifestacions 

artístiques. 

En la història de l’art,  i ja des de les pintures rupestres, observem el caràcter simbòlic 

de les representacions. També en la mitologia grega, on sovint els deus són 

representats per animals, i en la religió cristiana, on per exemple Crist apareix 

simbòlicament com l’anyell de Déu. Aquest simbolisme tan estès al llarg dels segles, 

tant en la religió com en l’art, és per els psicoanalistes la mostra de “ com n’és de  vital  

per els homes integrar en la seva vida el contingut psíquic del símbol: l´instint”21. Uns 

instints que sovint se´ns mostren misteriosos però que tenen el seu paral·lel a la vida 

humana. 

Però lluny de tractar les representacions figuratives en l’art aquí el que volem analitzar 

són les representacions abstractes: cercles, quadrats i triangles, símbols universals en 

l’art de tots els temps i que aquí ens han de servir com a eina d’estudi de l’obra de 

Jaume Ribas. 

El cercle, segons la Doctora M.L. Von Franz, no només és la representació de la relació 

entre l’home i la natura sinó que expressa la totalitat de la psique en tots els seus 

                                                           
19

 Jung, Carl. El hombre y sus símbolos. Paidós. Barcelona.1995. Pàg. 230. 

20
 Eliade, Mircea. El mito del eterno retorno. Alianza. Madrid 2002. Pàg.15. 

21
 Jung, Carl. El hombre y sus símbolos. Paidós. Barcelona.1995. Pàg. 238. 
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aspectes. Forma simbòlica primitiva del culte solar la trobem present en moltes 

representacions de diferents cultures; des de les mandales tibetanes fins a les formes 

abstractes de les primeres il·lustracions cristianes.  

            

Mandala de Sitâtapatrâ. Museu Guimet. París.     Imatge del Beatus Facundus 117v.  

El cercle ja ens apareix com a símbol de la psique per Plató i  el quadrat és interpretat 

com a símbol de matèria terrenal, del cos i de la realitat (Jung ; Jaffé,1995: 249), jo hi 

afegiria el triangle com a representació simbòlica de l’aspecte sexual. Aquestes  formes 

simbòliques són molt presents en l’obra de Ribas. Les formes rodones, quadrades i 

triangulars es combinen especialment en les obres dels primers anys. Jugant 

capriciosament amb la forma de les teles.  

        

ESPAI-GEOMETRIA 4. mides: 170X170. Oli s.tela.1980       SENSE TÍTOL. mides200X200. Oli sobre tela. 1992 
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Com molt bé recull una crítica de Daniel Giralt-Miracle, amb motiu de l’exposició l’any 

1994 de les obres de Jaume Ribas a l’hotel Arts de Barcelona, on diu:  

“Detrás de la serenidad pictórica que usa Jaume Ribas, a través de la composición, la 

forma y el color, hay un mundo intenso, vibrante, que conjura lo racional y lo sensorial 

en perfecto equilibrio. Espacios abiertos, atmósferas, composiciones bien encajadas 

que forman un mundo plástico donde el instinto y la inteligencia buscan un punto de 

encuentro tan elegante como bien formulado.” 

Després entra en una etapa que durarà uns 20 anys. El seus quadres tindran un 

aspecte, d’acord amb la psicoanàlisi, molt més terrenal, on fa us únicament de les 

formes quadrades constituint un tot ordenat que juga amb el perímetre geomètric de 

la tela creant una imatge plàstica bàsicament de color. Un ordre intern, que sense línia 

estableix els límits mitjançant els rastre que ens han donat la pròpia pintura en córrer 

per la tela. Com escriu el periodista Juan Bufill,22 , l’obra de Jaume Ribas:  

“Concilia dos aspiraciones complementarias. Por una parte el deseo de armonía y de 

serenidad, que se aprecia en sus composiciones ortogonales, y por otra el deseo de 

expresar también lo más vital i existencial”. 

    

KNOSOS. Mides 190X210cm. Oli sobre tela.2005                 DRESDEN. Mides 120x120. Oli sobre tela. 2006.                   

És en els dos últims anys en els que les formes primigènies dels seu treball han tornat a 

reaparèixer i per tant podríem dir que novament ment i cos conflueixen en el treball 

                                                           
22

 Bufill, Juan. Espacios y tiempos. Article de La Vanguardia. Barcelona, 2001. 
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de Jaume Ribas, ara però més reposades que les dels primers anys i amb tècniques 

pictòriques renovades. 

       

EL PERÍMETRE DEL LABERINT XX. 2010 EL PERÍMETRE DEL LABERINT XXXIII. 2010.Mides 170X170.  

Tècnica mixta sobre fusta. Mides 100x100cm.        Tècnica mixta sobre tela 

  

4.2 Espai, figura i  color. 

 He fet una introducció una mica llarga en l’anterior apartat que em sembla necessària 

per emmarcar l’obra de Jaume Ribas i entendre el sentit de la seva proposta. He de 

distingir tres èpoques. A la primera, que abasta aproximadament de la segona meitat 

dels anys vuitanta fins a principis dels noranta, hi trobem uns elements geomètrics 

bàsics dispersos en un espai sense perspectiva, absolut, transparent, profund. Aquets 

elements( triangles, rectangles, quadrats i cercles) tenen una funció compositiva en la 

mida que ordenen i marquen l’espai, una funció lèxica, perquè conformen un 

vocabulari abstracte i una funció simbòlica, perquè s’empelten amb formes comunes a 

totes les cultures quan volen expressar la divinitat o el misteri de la transcendència. 

Fins a quin punt aquesta intenció de l’artista no és pas el més important, sinó la lectura 

que se’n desprèn de la seva contemplació, que podria ser com la d’un Pantocràtor 

medieval o la d’una cantata de Bach. Inviten al silenci seré , la detenció del temps, la 

contemplació extàtica, tot el que, normalment recorda l’experiència “religiosa”, la 

meditació que resulta de l’eco interior de l’univers íntim que tothom porta a dins. 
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Jaume Ribas ha expressat clarament que la intenció de la seva obra és commoure més 

que no pas moure.   

La segona època, com hem dit, arrenca a principis dels 90. Hi ha un element bàsic que 

roman, l’espai de fons, el que Jaume Ribas anomena “l’atmosfera”, però  hi ha un canvi 

important. Desapareixen els dibuixos de línia i apareixen formes estructurals amples i 

sòlides que al principi són en colors foscos( negres i ombres de diversos matisos). 

Aquestes estructures les podem comparar a elements arquitectònics(murs, columnes) 

que contrasten amb la transparència del fons. El contrast que aquestes estructures 

provoquen amb l’espai del fons ens permet penetrar dins del quadre un cop ja ha estat 

ordenat. Fixem-nos que tornem a parlar d’ordre i de diàleg entre espai de fons i 

“forma”, tot i que la figura geomètrica com a tema independent ha desaparegut. A 

mida que avança l’obra, paulatinament, aquestes formes constructives ocupen més 

decididament la superfície i es van tenyint de color. S’entrecreuen, es limiten i es 

juxtaposen en capes transparents, gairebé sempre, que donen com a resultat una 

xarxa d’una trama simple, ortogonal, de lectura ràpida, en un primer moment, però 

plena de subtileses. Moltes d’aquestes formes, bàsicament reduïdes a quadrats i 

rectangles, si es prenen aïlladament són quadres dins del quadre. Per això cal dir que 

hi ha dos moments o estadis de lectura el conjunt i les peces particulars. Jaume Ribas 

no pretén crear formes planes i opaques, sinó transparents, vibrants amb vida pròpia, 

però que no trenquin l’harmonia del tot. Una vegada més hem de parlar d’un sentit 

còsmic, d’univers amb vida pròpia, del simbòlic de l’horitzontal i el vertical, del simple i 

del complex, del viatge del cosmos al món microscòpic, de l’opac al transparent, de la 

presència del no-visible o dels més enllà del que es percep.  Es pot objectar que l’art és 

això, i és cert, però també és cert que cada obra incideix en un aspecte amb més força 

que un altre. Qui recorda més l’orgànic i l’orgiàstic, Barceló o Donald Judd? Qui és més 

metafísic, el Malevitx suprematista o Matisse? Qui és més teoritzador i conceptual 

Duchamp o Picasso? Doncs bé, de Jaume Ribas es pot dir que assumeix la simplicitat de 

la geometria en un intent de guiar l’espectador cap a un impuls despulladament 

ascètic, atenuat sempre per la presència del color en una gama de contrastos, però 

harmònica que accentuen la tensió entre el sensible -terrenal i l´espiritual-lleuger. Els 
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seus colors es mouen sempre en una gama de tons dominants, que serien la melodia, 

amb contrapunts equilibrats de games complementàries. Els contrastos més intensos 

són de color, no de llum. Si dominen els blaus, sempre hi ha presència de terres, sienes 

i taronges. Si dominen els terres, sempre es disparen en direcció de grocs i taronges 

per atenuar-se amb fons més freds. Poques vegades hi haurà pintures amb dominants 

de secundaris( violetes o verds), mentre que és freqüent la presència de vermells i 

blaus. Què ens diu aquest ús del color? Que vol que el color comuniqui un estat 

d’ànim, que sigui ordenat, que enriqueixi la simplicitat de la composició, que creï un 

ritme, i en últim terme, un missatge de calma, de tensió continguda, de vida interior. 

Fa no gaire més de dos anys, el 2008,  Jaume Ribas sent la necessitat de trencar amb 

certs aspectes del seu treball per tornar a la línia, a la forma geomètrica lineal, 

dibuixada i explícita, però amb un sentit, com ja hem dit, d’ocupació de tot l’espai del 

quadre. Ara hi ha un diàleg a tres nivells:  primer amb la forma en ella mateixa, després 

amb l’espai i el format de la superfície i, per últim, amb el sentit que adquireix el color. 

En aquets canvi hi ha una reflexió sobre tota l’obra anterior, una nova voluntat de 

síntesi i un propòsit deliberat d’emprar unes formes geomètriques tancades, amb 

línies de diferents colors i un fons bàsicament uniforme, amb poc accidents, més com 

un mur o una pissarra que no pas un camp atmosfèric indefinit. Les línies dialoguen 

amb tota la superfície, però també amb els seus límits subratllant-ne la presència, 

convertint-los a ells mateixos en dibuix. Aquí es torna a plantejar el tema del 

simbolisme i novament hem de dir que no es tracta de cercar directament un significat 

religiós, com si es tractés d’un Mandala budista o d’una creu, un xai o un peix d’una 

catacumba cristiana. El missatge no pretén fer referència a cap codi que parli d’un 

heroi, d’un déu o d’un episodi mític, sinó que cerca més un estat mental i anímic. Diu: 

aquí estic, sóc línia viva, recorre el traç de la mà que m’ha creat, mira que sóc petja de 

la seva vibració, observa com canvio de color i em confonc amb una altra que creix per 

continuar-me, per interrompre’m, sóc ordre i nego el caos, sóc raó i finitud en l’infinit, 

sóc escrit sense paraula, vibració pura.  
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6-. ENTREVISTA PERSONAL  
6.1 Entrevista a Jaume Ribas. 

Per realitzar aquesta entrevista hem quedat amb Jaume Ribas al seu taller de Poble 

Nou. És dins d’un edifici industrial, a la planta baixa, és un espai on hi regna la llum i 

l’ordre. Les calaixeres de paper a l’entrada, els quadres perfectament apilats a la paret 

de l’esquerra, tots cara a la paret, de manera que no és possible veure cap de les peces 

acabades que té a l’estudi. Dues grans taules i una llibreria formen el cos central del 

taller i al fons, al costat del gran finestral hi trobem l’espai de pintar. A mà dreta té una 

prestatgeria amb tots els pigments en pots que fan un bonic passadís de color que ens 

acompanyen juntament amb la flaire penetrant dels dissolvents fins a la zona de 

treball. Fem l’entrevista al migdia cap a les 13h i després a la tarda cap a les 16h vindrà 

el seu galerista de Basel per enllestir l’organització de l’exposició inaugurada el passat  

mes de novembre a Suïssa. Aprofito per fer algunes fotos mentre treballen. No entenc 

gairebé res de la conversa ja que tota és en Alemany.  
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L’ENTREVISTA
23

:  

En una entrevista que li van fer a Barceló explicava com en els seus anys de joventut 

havia flirtejat amb el món de les drogues. Jaume que feies  en els teus anys de 

joventut, com vas viure aquells anys? 

 En aquella època, els anys 60, jo estava tancat en un món a part, aïllat estudiant 

Teologia a Salamanca. La nostra percepció del món era irreal, no teníem accés a la 

premsa, la ràdio o la televisió. Precisament per això, quan en vaig ser conscient, en vaig 

sortir i la topada amb el “món real” va ser contundent. El que si que tenia clar és que 

em volia expressar com a pintor. I vet aquí que aquell tancament anterior va ser 

important, perquè vaig enfocar aquesta voluntat de pintar com un destí i amb una 

capacitat de concentració i unes eines culturals molt sòlides. 

Així que consideres que aquest passat t’ha influït? 

Si, i molt. Perquè la solitud d’un pintor exigeix uns hàbits d’horari i de disciplina. Perquè 

l’espai religiós em va fer entendre la pintura com una forma de catarsi i de contacte 

amb un espai indefinit de bellesa, que transcendeix la visió directe per conduir a l’àmbit 

del simbòlic i de l’emoció de l’esperit. L’art és una mena de litúrgia, és allò que poc o 

molt ens col·loca en un estat diferent al quotidià. Jo venia d’aquest món: estava 

familiaritzat amb tota una sèrie de litúrgies, d’espais de culte, de música i 

escenografies destinats a entrar en contacte amb el més enllà. Participàvem  en una 

idea de mediació entre el món terrenal i el de l’esperit.  Tot això et marca i et fa sentir 

responsable de les teves accions i de que el que dius i el que fas té un sentit que afecta 

la vida i la conducta de la gent. Vol dir que el llenguatge pictòric no te’l prens com una 

activitat neutre, sinó carregada de sentit. 

On vas passar la teva infància? Van condicionar la teva manera de llegir el món? 

Jo vaig néixer a Palou, entre el Montseny i el Mediterrani. Allà vaig passar la meva 

infantesa fins els 10 anys. El record que en tinc és el d’un lloc amable, de turons suaus, 

                                                           
23

 L’entrevista ha estat realitzada el 14 d’octubre del 2010, posteriorment algunes de les respostes han 

estat ampliades i/o modificades a primers de març del 2011 i la segona 
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d’una llum de molts matisos, tant al marcar  el pas de les hores com  les estacions de 

l’any. Ambient rural, rerefons de guerra civil. Res d’especial. Però després vaig 

descobrir que allò ha estat el nucli dur de la meva personalitat, el que ha donat 

l´ensems, versatilitat i duresa, tendresa i resistència. 

L’Arnau Puig diu que ets un constructivista del color. Els teus colors són resultat del 

teu record?  

El color és el resultat del record però també de la necessitat d’expressar un estat 

d’esperit i el sentit de l’harmonia, de l’equilibri o bé, contràriament, la revolta contra el 

bon gust i l’ordre establert, igual que en música es poden donar acords dissonants que 

fereixen l’oïda. El color és el so de la pintura.  

Al principi la teva obra era figurativa i després va passar a ser abstracte, com va ser? 

La meva referència primer va ser el món exterior, després va ser el món exterior passat 

per el sedàs de la memòria i finalment vaig pensar que m’havia de posar en contacte 

directe amb abstraccions universals, però que d’alguna manera també són figuratives, 

com ara, el cercle, el quadrat, el triangle...Un triangle, en el fons, és tant objectiu com 

una poma, des del punt de vista representacional. 

Dins de quina tradició s’empelta la teva obra? 

Es dedueix del que t’he dit abans, hi ha una cadena de noms que són els graons de 

referència. Malevitch, Mondrian, Matisse, Rothko, i Pollock. És a dir , els pintors de 

l’absolut, en el sentit literal de deslliurament i totalitat.  

La feina de l’artista és molt solitària, tens  qui t’aconselli sobre els teus quadres, qui 

t’orienti sobre el teu treball creatiu? 

No ho faig metòdicament, però de tant en tant, m’agrada repassar un grup d’obres 

amb algú,  siguin del món de l’art o  d’altres àmbits,  que m’ajudi a descobrir aspectes 

que a mi se’m poden escapar. Sempre escolto l’opinió dels altres, tot i que tinc molt clar 

quin és el camí que haig de seguir. Un artista ha d’aprendre a conèixer-se ell mateix i a 
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saber escoltar la seva veu interior, que és el seu qui més segur. Ens els moments de 

dubte  has de mirar cap endins.  

Pintar és una forma de viure?, És una necessitat vital? 

S’han d’evitar els excessos romàntics que identifiquen vida i obra, que poden dur a 

l’autodestrucció o a uns nivells d’impostació i d’escenificació ridículs i patètics. Amb 

això no vull negar que hi ha un compromís i un lligam amb la teva obra, que la 

converteix en l’eix i la referència de la teva vida. La teva obra és la teva dèria. Tot el 

que perceps i sents t’influeix i et sents responsable del nivell artístic del llegat que 

deixes als altres. L’art és una forma de vida, cert, però també una forma de guanyar-se 

la vida. 

En quant a ser una necessitat vital, penso que sí que ho pot ser. Però hi ha nivells, com 

en tot. Ser artista no és una tria, és un destí, és una llavor que creix. Com a tal, s’ha de 

conrear i desenvolupar i se n’ha de ser conscient. Hi ha grans talents que es perden 

perquè ni tan sols no se n’han  adonat que ho eren. D’altres neixen fora d’època. Però 

el que sent la necessitat de dir i de fer el que porta a dins, sinó ho fa, pot arribar a 

destruir-se com a persona, sentir-se fracassat. Jo no m’he imaginat mai com a res més 

que no com a pintor. Per altra banda, també cal el coratge i l’empenta per assumir el 

repte d’acceptar-ho amb totes les conseqüències. També aquí podria dir que de tots els 

que són cridats no tots en resulten escollits. 

Has tingut mai la sensació de fracàs? 

Cada dia i en un doble sentit, perquè mai no arribes a donar el que et sembla que 

podries fer i mai no et sents prou entès i valorat per els altres i no em refereixo només  

als crítics o especialistes, sinó que no arribes a un públic que et sembla que s’ho 

mereixeria. De vegades et sents com un escriptor que no li editen la seva obra. El fracàs 

però no el visc com a tal, no em tallaré l’orella. El que m’ha importat més sempre és 

donar el que haig de donar. Escolto la meva veu interior i miro de respondre. No dono 

per bo tot el que he fet, però en cada moment he fet el que he considerat adequat. El 

que passa és que la meva capacitat de judici ara és més afinada i la perspectiva més 

ampla i miro d’actuar d’acord amb aquesta maduresa que només donen els anys. 
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6.2 Entrevista a Miquel Barceló. 

A continuació presento un extracte d’una entrevista feta a Miquel Barceló i publicada a 

la revista Time out24 i d’una altre publicada a La Vanguardia25. Aquestes entrevistes 

em serveixen per establir un paral·lelisme entre les personalitats dels dos pintors i 

potser ens permetran entendre els  treballs artístics resultants. 

  

Barceló al taller de Farrutx, Artà. Fotografiat per Jean Marie del Moral de l’any 1987
26

. 

L’entrevista realitzada per Pere A. Pons es realitza a la teulera que Barceló té prop de 

Manacor. El periodista la descriu així: 

 “La teulera de Barceló és un edifici mig desballestat, d’atmosfera 

 rematadament caòtica. Tot just travessar la barrera de l’entrada, el visitant té 

 una impressió de desori industrial: hi ha munts de grava, de totxos, de troncs, 

 de sacs amb materials diversos... També hi ha repartits per tot el recinte blocs 

 grossos de fang humit, protegits per un plàstic transparent, restes d’obres 

 fallides que l’artista, insatisfet, va destruir, i que ara té la intenció de reutilitzar. 

 (...) Sense haver acabat de fer la volta completa a la nau principal, Barceló en fa 

 entrar per una porta que condueix a una altra nau igualment enorme, però amb 

 parets esbucades, plena de runa i d’andròmines.” 

 

 

                                                           
24

 Pons, Pere Antoni. Revista Time Out. Barcelona. 28 de novembre del 2010. 

25
 Sesé, Teresa. Magazine de La Vanguardia del 4 de juliol del 2010. 

26
 Font web de l’artista: http://www.miquelbarcelo.info/ 
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Quins horaris duus? 

B- A Europa m´aixec tard perquè me’n vaig a dormir tard. Dedic el matí i el migdia a 

tenir cites a resoldre compromisos, i faig feina a s´horabaixa i al vespre, normalment 

fins molt tard, fins vers les quatre. També puc dedicar els vespres a llegir o mirar 

pel·lícules, Depèn. A l´Africa o a l’índia, en canvi, m´aixec molt dematí i faig feina tot el 

dia. 

Els horaris també varien en funció de l’obra que tens entre mans en aquell moment? 

B- Si. Però aquí faig la feina els horabaixes i els vespres perquè són les hores que no em 

molesta ningú. M’agrada molt estar sol dins del taller, fer feina sense ningú al meu 

voltant. Encara que de vegades tenc gent que m’ajuda a realitzar algunes tasques. 

Traslladar els quadres de la teulera cap al taller de Sa Devesa és delicat. És com dur 

nitroglicerina: no exploten però s’han de dur molt amb bones perquè si freguen o 

toquen enlloc, es fan malbé. M’agrada molt aquesta part, no tant de crear, com de 

pensar i inventar noves tècniques i després explorar-les. Amb aquesta tècnica dels 

quadres fumats, hi ha obres que he fet amb uns pocs segons, només amb un parell de 

gestos del dit. I d’altres que fins i tot ja estaven fetes sense jo saber-ho. Quan estic al 

vespre dins del taller m’agrada mirar amb calma allò que estic treballant, pensar-hi... 

T’ha pesat mai la responsabilitat d’estar a l’altura de tot el que has fet? 

B- No sé si m’ha pesat mai. Això és una qüestió que cadascú ha de resoldre ell mateix. I 

jo no em veig a una gran altura. EL que de veres m’importa és estar a l’altura de la 

meva inquietud. Ser capaç de fer cada dia el que crec o sent que he de fer. JO me’n don 

compte quan veig que faig coses bones, noves prometedores. El que compta és no estar 

mai en stand-by, mantenir sempre una actitud en tensió. 

De bloqueig creatius no en deus haver patit gaires, o si? 

B- Potser el fet d´estar treballant sempre en tantes coses i tan diferents és només una 

estratègia per despistar el bloqueig creatiu. Jo procur tenir sempre moltes zones o 

camps d’exploració, que retroalimenten les unes a les altres. No establesc jerarquies 

entre les diferents tècniques que faig servir. Això també passa amb els quadres . Des de 

retrats fins a coses experimentals, amb termites de l´Africa, o les calcificacions, o les 
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àmfores falses que sumergesc al fons del mar i esper que el temps les transformi. 

També faig dibuixos fregits, que ja feien n´Opisso, en Nonell, en Picasso...Eren dibuixos 

damunt paper que venien als turistes com si fossin obres de grans artistes del 

Renaixement. Eren dibuixos amb carbó que després fregien en paelles, ho eixugaven i 

ho venien.(..) Bé jo també he fet servir aquesta tècnica culinària: he fregit dibuixos, els 

he posat al forn...Son com pintures cuinades. El foc és increïble. Dominar el foc ve a ser 

com recuperar un lligam i una força que vénen de molt lluny. Creativament 

m’interessen molt els processos de transformació. Tenia uns retrats que no 

m’agradaven i que ja havia mig tirat, però els vaig fumar i, abans de la desaparició 

total, els vaig rescatar, i ara el resultat em sembla magnífic. Només pel fum...De 

vegades, els quadres que han estat a punt de fracassar són els millors. 

Tens gent de confiança a qui mostres les obres abans d’exposar-les i de qui et fies del 

seu criteri? 

B-. Si. No són molts, però en tenc. 

D’una altra entrevista, feta amb  anterioritat per La Vanguardia, en traiem  les 

següents preguntes més de caire biogràfic i personal de la vida de Barceló: 

A muchos de sus admiradores les sorprenderá saber que un día fue camello. 

B-. Vendía chocolate, si. Pero por poco tiempo, dos, tres años como mucho. Por suerte 

para mí, porque no era muy bueno y en aquella época el trapicheo era una actividad de 

mucho riesgo, muy peligrosa. En Barcelona también vendí en alguna ocasión ácidos, 

pero no es que tuviera vocación de narco ni nada de eso. Me sacaba lo justo para 

comprar pintura y comer. Cada vez que reunía 100 pesetas dalia corriendo a comprar 

telas y látex. 

Y explicaba, también que el consumo de droga le llevó a una suerte de psicosis. 

Es que en aquella época iba colocado todo el día, fumaba porros desde la mañana a la 

noche. Pero lo dejé de forma radical. A mí alrededor empezó a morir mucha gente. Mis 

amigos yonquis...Daba miedo. Y no sólo en Palma o Barcelona, también en París o 

Nueva York. Fue durísimo. Alguna vez he dicho que mi generación dio poquísimos 
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poetas, pocos pintores, bastantes guitarristas pop y muchísimos yonquis. La droga fue 

devastadora para la gente de mi quinta. Y luego vino el sida. Los muertos a causa de la 

droga y el sida entre la gente de nuestra generación equivalen a los que en otro 

momento se cobró la Segunda Guerra Mundial. Pero este es un tema muy cruel: hay 

que tener cuidado y no frivolizar. 

A usted, ¿Qué le salvó? ¿La pintura? 

Hace mucho dije, o escribí en uno de mis libros, no recuerdo muy bien, que pintamos 

porque la vida no basta, y luego en Cuadernos de África añadía: “Aquí en Gao, la vida si 

basta. Es casi excesiva. Un buen lugar para parar...” Me he preguntado muchas veces 

por qué pinto. Pero cada respuesta es una nueva pregunta, y ni siquiera sé si hay una 

respuesta definitiva. Está claro que pintar es mi forma de vida: no hago otra cosa y 

nunca he tenido tentaciones de dejarlo. He pensado a menudo en gente como Oteiza o 

Rimbaud, que en un momento de sus vidas decidieron detenerse, o en Antonio Saura, 

que dejó de pintar durante un tiempo. Yo tengo ante mí cosas que quiero hacer. Y en 

todo caso pintar es una forma de vivir. De vivir apartado, pero de vivir intensamente. 

¿Cómo vive el fracaso? 

Como algo necesario. Un artista ha de poder permitirse cualquier osadía. Cada cuadro 

es como un milagro. Siempre hay un momento donde todo se derrumba, ves venir el 

desastre, y ese vértigo, esa sensación de fracaso asusta, pero al mismo tiempo me 

resulta necesaria para seguir trabajando. 
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6.3 Paral·lelismes i trobades entre artistes 

Començàvem aquest treball dient que “El procés creador d’un artista a través del 

temps està integrat per elements de caràcter històric, biogràfic i dels trets de la seva 

personalitat”. L’objectiu d’aquest darrer apartat és mostrar-nos què hi ha al darrere de 

l´obra de dos artistes que són contemporanis. Com a contrapunt a l’obra i a la 

personalitat de Jaume Ribas he triat Miquel Barceló. Ribas realitza un treball més de 

contemplació individual i d’endinsament en un estat d’aïllament mentre que Barceló 

és un  artista  més matèric que no pas espiritual.  No és una tria capriciosa ni a l’atzar. 

Barceló és un representant genuí d’una altra tendència pictòrica situada a les 

antípodes de Jaume Ribas i que per contrast ens fa entendre millor el seu missatge 

plàstic. Aquell està en una línia de celebració de la matèria, de l’acumulació d’imatges, 

del garbuix barroc i orgànic del modernisme que s’empelta en Gaudí, en Tàpies i amb 

un cert Miró. 

Per l’entrevista realitzada a Jaume Ribas he pres com a referència algunes de les 

preguntes que van estar fetes amb anterioritat a Barceló, per d’aquesta manera saber 

què  responen cadascun d’ells. Només les primeres línies ja ens mostren la diferències 

entre un i l’altre. Mentre que Barceló rep a l’entrevistador a la teulera prop de 

Manacor,  “un edifici mig desballestat, d’atmosfera rematadament caòtica”, la trobada 

amb en Jaume Ribas és, també, en un espai industrial “on hi regna la llum i l’ordre”. 

Mentre un amuntega grava, trossos de fang, troncs i obres fallides, l’altre té 

perfectament alineats els pots de pigment i tots els quadres d’esquena, tant si estan 

acabats com sinó. Res en l’estudi de Jaume Ribas escapa de la tirania de l’ordre, 

mentre que res a l’estudi d’en Barceló s´hi sotmet. Un Ribas estructurat, racional, i 

emocionalment contingut, contrasta amb un Barceló que, “ha tallat trossos de quadres 

llençats a la brossa i els ha incorporat als seus bodegons, la dispersió dels objectes 

forma, malgrat tot, un nou disseny que intrigaria els psicòlegs de la Gestalt”.(Ashton,D: 

2008,189). Coincideixen en ser ànimes solitàries, nocturnes, i treballadors incansables, 

que tenen pautat un horari de feina, suposo que per allò que deia Picasso ” quan 

t’arribi l´inspiració que et trobi treballant”. Però mentre que Barceló  és terrenal i 

visceral que masega amb les mans el fang per fer peces de ceràmica, fregeix quadres i  
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els fuma treballant  el foc. En Jaume Ribas fa lliscar la pintura per la tela, la treballa 

gairebé sempre sense pinzell, deixant-la regalimar i acompanyant-la amb moviments  

controlats a dreta i esquerra, i només intervenint amb els seus traços de llapis d’oli per 

crear els espais. Un Barceló figuratiu, d’ampolles, plantes, àmfores i animals, de fulls 

de paper que potencien la seva expressivitat. Tots dos treballen amb pigments i làtex, 

en Ribas espolsant-lo com qui sembra suament sobre el lli, convertint el quadre en un 

núvol de cotó fluix de color. Barceló arremolina color,  forma i textura. Mentre que els 

quadres de Ribas et transporten al seu interior, els de Barceló et proposen un viatge 

per la seva superfície, com Moisés, caminem per el seu oceà de pasta. Per Ribas el 

color és el so de la pintura, per Barceló n’és la matèria. 

Tot i que de vegades despullen la seva ànima a d’altres mostrant, abans d’una 

exposició, els seus quadres en petit comitè a gent de confiança. Barceló i Ribas ho 

tenen molt clar: el millor crític que poden tenir és la seva veu interior. Són 

personalitats potents, ho han de ser, per tenir la força suficient per buscar i treure del 

seu interior una veu pròpia que queda reflectida en un treball artístic. Les experiències 

viscudes, el pes de la biografia, també hi tenen el seu paper. Els mateixos anys que 

Jaume Ribas era al seminari estudiant teologia, Miquel Barceló, com diu a l’entrevista, 

venia droga i anava col·locat tot el dia. Un experimentava amb el seu cos mentre l’altre 

treballava la seva ànima. Però per tots dos pintar és una necessitat, més aviat una 

dèria resultat de tot plegat. És el resultat d’un procés personal , que com diu Ribas, no 

és una tria sinó un destí, al qual no tots els que hi són cridats en surten escollits.  
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7-.DADES BIOGRÀFIQUES I EXPOSICIONS  
Jaume Ribas neix a Granollers, ciutat propera a Barcelona, el 1944. Podríem dir que en 

el seu primer període de formació hi ha dos fets que poden explicar el que és 

l’essència del seu treball, el d’una geometria apassionada. Per una banda el paisatge 

mediterrani de la seva infantesa, obert, pla i amb una càlida llum transparent que 

anuncia la proximitat del mar. Un dia el mar se li apareixerà com un mirall de cobalt 

que en una línia invisible, es fon amb el cel. Un segon fet, uns anys més tard, és el 

descobriment de l’obra de Gaudí. El color, les formes que es cargolen en nusos, les 

voltes com coves, les columnes com palmeres, els ferros retorçats. L’arquitectura com 

un cos que creix orgànicament, que es fa tot sol des de dins, com una planta.  

Més endavant es llicenciarà en filosofia i Teologia i de forma autodidacta comença a 

pintar paisatges i natures mortes. A Girona li encarreguen un mural per una capella. 

Per aprofundir en la teoria i les tècniques pictòriques estudia art i pintura a l’escola 

EINA. El 1980, fa la primera exposició. En aquesta etapa que durarà fins el 1988, és la 

figura humana, el paisatge o la natura morta, com a excusa per composicions que 

deriven de Cézanne, Matisse i beuen del neoclassicisme de Torres Garcia i Puivis de 

Chavannes. No hem d’oblidar que a Europa triomfen moviments com la 

transavantguarda i el neoexpresionisme alemanys que pregonen la recuperació d’estils 

històrics. 

En aquest moment es produeix un trencament i enceta una via que el durà, amb el 

temps, i després d’un llarg procés, a l’obra actual. És una opció deliberada per la 

introspecció. Decideix descobrir, en el sentit també de desvelar, la imatge interior que 

s’ha anat sedimentant en la memòria a través del llarg procés de filtració del que és la 

vida i la cultura. És així com l’estiu del 1988 comença a treballar en aquesta nova sèrie 

de pintures a Berlín. El resultat d’aquest treball s’exposa l’any següent a la Galerie 

Edition Schöen de Berlín. A la dècada dels 90 treballa entre Berlín i Barcelona i exposa 

a diverses ciutats d’Alemanya i Suïssa. Són quatre les galeries que han mostrat 

regularment el seu treball al llarg d´aquests anys. A Barcelona: la Galeria Pèrgamon4( 

obra gràfica i originals sobre paper), Galeria Barcelona i Galeria Trama. A Alemanya: la 
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Galerie E:P de Düsseldorf, Galerie Schöen a Berlín. A Suïssa, la Galerie Am Spalenberg, 

de Basilea.  

Es a partir d’aquesta segona meitat dels 90 fins ara que la seva presència continua i 

s’estén a d’altres països( Holanda, Anglaterra, EUA) i a fires internacionals d’art ( Arco, 

Art Cologne, Art Expo), a col·leccions públiques i privades. Cal esmentar, també, la seva 

activitat en el camp de l’obra gràfica i en la realització de diversos llibres d’artista en 

edicions de bibliòfil. N´ha publicat 4: Expiatòria amb textos d´Odile Arqué, Dèdal amb 

poemes de Antoni Clapés, Les hores de l´or amb Vicenç Altaió, El primer núvol amb 

Josep-Ramon Bach. 

DETALL DE LES SEVES EXPOSICIONS 

1980    Galeria La Tralla, Vic 

             Espai 2, Sabadell. 

 Simposi d´Art Contemporani. Angulema 

1981   Atracció. Pintura al Tibidabo. Barcelona. 

 Galeria Cadaqués. Cadaqués 

 Homenatge a Picasso. Barcelona 

1982  Obra Gràfica. Fundació Miró. Barcelona. 

1983  Qui és Barcelona. Born. Barcelona 

1984    Centre cultural Caixa de Terrassa, Terrassa. 

1985   Galeria Nomen, Barcelona. 

1986  Galeria EP. Düsseldorf 

1987   Galeria Gràfica 4. Barcelona. 

 Galeria EP. Düsseldorf. 

 Carrefour Inter. De Gravure. La Tour d´Aigues. França. 

 Galeria Espais. Girona. 

 Galeria La Línia. Colònia.  

1988   Espai R.B. Barcelona. 

1989   Galerie Edition Schöen, Berlín. 
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 Galeria Pèrgamon. Barcelona. 

 Centre d´Art Otto Nagel. Berlín. 

 Saga, Fira Internacional del Gravat, París. 

 Pintura Catalana. Galeria Adriana. Stuttgart.  

 Fünf Katalanen. Berlín. 

1990   Galeria 4 Art. Barcelona. 

 Galeria Rayuela. Madrid. 

 Saga Fira Internacional del Gravat, París. 

 Galeria Pèrgamon. Barcelona. 

 Schloss Reinbeck. Hamburg. 

 Ignacio de Lassaleta. Barcelona. 

 New Art Promotion. Munic. 

1991   Galeria Schöen. Berlín. 

 GràficArt 91. Barcelona. 

 The Galleries, Londres 

1992   Galeria Rayuela. Madrid. 

 Galeria Carlemany. Girona. 

 Galeria Made In. Barcelona. 

 Galeria Casrey. Barcelona. 

 Galeria Gràfica 4. Barcelona. 

 Galerie EP. Düsseldorf. 

 Pintura Catalana, Berlín. 

 Galeria Pèrgamon. Barcelona. 

 Galeria Schöen Nalepa, Berlín 

1993  Galeria Telax. Reus. 

 Galerie EP. Düsseldorf. 

 Galeria Barcelona. Barcelona. 

 Saga, Obra Gràfica. París. 

 Galeria Pèrgamon. Barcelona. 
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 Art Cologne. Colònia. Alemanya 

1994   Espai Dadà. Granollers. 

 Galeria Era Bauró. Andorra la Vella. 

 Col·lecció Testimoni , La Caixa. Barcelona. 

 Col·lectiva  Galeria Barcelona. 

 Art Cologne. Colònia. Alemanya. 

1995   Galeria Pèrgamon. Barcelona. 

 Galeria EP, Düsseldorf. 

 Galerie Am Spalenberg, Basilea. 

 ARCO amb la Galeria Barcelona. Madrid. 

 “L’espai, el límit, el gest, el silenci” , Galeria Barcelona. Barcelona 

 Galeria Tres Punts, Barcelona. 

 Art Cologne. Colònia. Alemanya. 

 Estampa, Madrid. 

1996   Galeria Barcelona. Barcelona 

 Fira Internacional ARCO’96, amb la galeria Barcelona. Madrid. 

1997   Galeria Am Spalenberg. Basilea. 

 Fira Internacional Artexpo’97 Barcelona, amb la Galeria Barcelona. 

1998   Col·lectiva  10è aniversari, Galeria  Pèrgamon. Barcelona. 

 Galeria Gràfica 4. Barcelona.  

 Fira Internacional Artexpo’98, amb la Galeria Barcelona. 

1999   Galeria Barcelona. 

 Fira internacional Artexpo’99 Barcelona, amb la Galeria Barcelona. 

2000   Galeria EP, Düsseldorf. 

 Galeria Am Spalenberg. Basilea. 

 Fira Internacional Artexpo 2000 Barcelona, amb la Galeria Barcelona. 

2001   Fira Internacional Artexpo ’01 Barcelona.  amb Galeria Barcelona. 

 Galeria Barcelona. 

2002   Galeria Pèrgamon. Barcelona.  
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 Fira Art Cologne. 

 Arco, Madrid 

2003  Galeria Am Spalenberg, Basilea.  

 Fira de Bologna amb la Galeria Barcelona 

 Galeria Barcelona 

2005   Galeria Trama. Barcelona 

  Galeria Am Spalenberg, Basilea.  

2006   Galeria Trama. Madrid. 

2007   Col.lectiva Galeria Nomésart. Girona. 

 Col·lectiva de llibres d’artista. VisualKultur.cat, al Museum für Angewandte Kunst de 
 Frankfurt. 

 Galeria Pèrgamon4. Barcelona 

 Galeria Trama. Barcelona 

 Galeria Nomésart. Girona. 

 Exposició Fundació Banc de Sabadell. 

2008   Fira Internacional Art Basel. Basilea. Suïssa. 

2009   Fundació Niebla. Casavells. Girona. 

2010   Galeria Am Spalenberg. Basilea  . 

 Galeria Mera. Schaufhausen. Suïssa  
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8-. CONCLUSIONS  
L’art no dóna respostes a res sinó que genera preguntes. En tot cas l’art és l’espai de la 

perplexitat davant del fet d’existir, neix de la necessitat de dir alguna cosa allà on tots 

els altres llenguatges( el llenguatge) arriben al seu límit i suggereixen que en el que ha 

estat dit hi ha un plus del (no) sentit que no es pot conceptualitzar, perquè entra en 

l’espai del simbòlic o del que queda fora de la comprensió racional. 

En aquest treball hem volgut fer palès que l’obra de Jaume Ribas compleix aquest 

aspecte genèric de l’obra d’art i que, a més, vol incidir directament en el que podríem 

dir-ne el món de l’espiritual i del religiós. Ho podríem comparar, en el camp de la 

música, al que seria una sonata de Mozart en contrast amb al seu Rèquiem. O l’esperit 

que respiren les cantates de Bach, o certes peces de Gorecki. Jaume Ribas vol fer 

visible la música de les proporcions, de les correspondències i dissonàncies 

harmòniques entre els colors. El crític d’art P.Hopf27 ho va expressar així: 

” Es planteja la pintura com una invitació a entrar en l’àmbit a on el càlcul i l’ordre, les 

petges que han quedat sobre la superfície pictòrica, vénen d’una tradició, d’un llegat 

simbòlic que es perpetua de formes diferents a través de la història. Vol ser una 

paràbola o un poema, que canta un misteri profund amb verb humil, però vibrant, 

convençut de ser el llindar cap a un territori mai no vist però pressentit, Aquesta 

podria ser una manera de definir-ho: el pressentiment”. 

Ens hi hem atançat des de diferents punts de vista. Per comparació amb l’obra d’altres 

artistes, tant per semblança com per contrast. Hem seguit les pautes de certs 

moviments de la crítica d’art, especialment dels fenomenòlegs, estructuralistes, 

formalistes i historicistes. També hem tingut en compte els avenços més recents de la 

fisiologia de la percepció. Hem parlat amb ell mateix, mirant d’esbrinar el rerefons del 

seu treball. De tot això en podem concloure que: 

1-. L’obra de Jaume Ribas està empeltada amb una tradició que entén la pintura com a 

número, proporció i construcció espiritual. 

                                                           
27

 Hopf, Peter. Barcelona besucht Berlin. Berlín 1992. 
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2-. Que la vida, la formació humana i intel·lectual formen un tot indestriable de l’obra 

d’aquest artista formant tot plegat un conjunt coherent. 

3-. Que el traç de la línia, la disposició i les transparències dels colors i la seva 

integració poden donar a l’obra el qualificatiu de meditatiu i transcendent. 

4-. Constatem que hi ha un interès minoritari per el món de l’art malgrat l’intens 

treball i els esforços d’artistes  com Jaume Ribas i d’altres agents relacionats. Aquest 

interès cada cop més minvat fa prou evidents les dificultats que tenen els artistes no 

subvencionats per viure dels seu treball.  

5-. Un món que pateix la sobreestimulació, i que fa apologia de la novetat i de les 

impressions contundents necessita més que mai  trobar l´espai de silenci entre l’ordre i 

el desordre de la vida. Una vegada Elaine de Kooning va dir: “ El silenci és molt 

precís!”28. L’obra de Ribas ens hi apropa 

Hem fet amb aquest treball un intent d’analitzar l’obra de Jaume Ribas. Hem volgut 

investigar , el sentit i el significat del seu treball i certificar el que dèiem en el títol 

d’aquest assaig: La geometria i el color com espai de l’esperit en l’obra de Jaume Ribas. 

Ara, arribats al final del trajecte, no ens queda sinó donar-li la raó a Goethe29 quan 

deia: 

“Una auténtica obra de arte, en no menor medida que una obra de la 

naturaleza, seguirá siendo siempre infinita para nuestra razón: puede ser 

contemplada i sentida, nos afecta, pero no puede ser comprendida 

plenamente, menos aún de lo que es posible expresar en palabras su esencia y 

sus méritos”.  

 

 

                                                           
28

 Vega Esquerra, Amador. Sacrificio y creación en la pintura de Rothko. Ediciones Siruela. Madrid. 

2010. Pàg. 119. 

29
 Goethe citat per Gombrich, E.H. Gombrich esencial. Editorial Phaidon. London. 2010. Pàg 588. 
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