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Xano Amenter: 
"No recomanaria 
a un fill meu que 

ano Armenter fa, ais 
seus 33 anys, la seva 
primera exposició indi-

vidual a la Sala Parés sense ser 
un artista de l'única tradició 
fins ara imperant a la Sala Pa-
res. Però tampoc no se n'allu-
nya del tot. És un artista mjg fi-
guratm, que jugá dç /^lent^- . .Lá Sa la P a r é s de Ba rce lqua acull el p in tor X a n o Ar-
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fes de pintor'' 
que toca els tres temes clàssics 
de sempre —la figura, el paisat-
ge i el bodegó—, i que no tren-
ca amb el passat. Xano Armen-
ter posa el passat al dia. Tradi-
ció i actualitat. Nova York i 
Barcelona. 

—¿Qué heu après a Nova 
York? 

—Amb nou anys, s'hi apre-
nen moltes coses. En primer 
lloc, em vaig adonar que a Bar-
celona havia après molt. I des-
prés, hi vaig anar amb voluntat 
de fer-me una pintura i en 
aquest sentit aquesta és la cosa 
més gran que m'hi ha passat, 
fer-me la meva pintura. També 
he après a treballar sense cabò-
ries, sense pensar massa les co-
ses. He après que l'activitat ma-
nual ha d'anar al davant de la 
mental. Abans pensava massa i 
feia poc, i llavors et trobaves 
amb dificultats per poder reali-
tar la idealitació que t'havies 
empescat. 

—La vostra pintura no rene-
ga del passat. ¿Aquestfet és vo-
luntari? 

—Sí. No em vull fer el sord a 
les fites pictòriques. Inventar, 
en pintura, costa molt. De totes 
formes, una de les meves preo-
cupacions és que la pintura 
s'integri al moment present, a 
la sensibilitat del moment. Jo 
diria que a la meva pintura hi 
ha una acumulació d'inten-
cions: dibuix, color, pintura ex-
pressionista, abstracte... Fins i 
tot, aspectes literaris. L'acumu-
lació, en el mateix quadre, de la 
taca abstracta fins a la realista, 
la practico convençut que així 
puc augmentar la riquesa ex-
pressiva. 

—Cada quadre vostre té un 
color molt personalitzat, dife-

menter per primera vegada en solitari, un pintor que 
forma part dels grup d'artistes moderns amb els quals 
la sala del carrer de Petritxol vol completar i enriquir 
la seva línia tradicional. L'any passat ja va exhibir 
obra seva a la Parés dins d'una col·lectiva, 5 artistes 
d'Eina, i poc després va ser seleccionat per formar 
part de l'exposició inaugural de la galeria Catalunya 
de Tòquio, Catalan's Latest ArtExhibition. Xano Ar-
menter, català nascut accidentalment a Las Palmas de 
Gran Canaria, viu i treballa des del 1980 entre Barce-
lona i Nova York. 

LLUÍS BONADA 

rent de quadre a quadre. ¿Quin 
valor li doneu al color en la 
vostra feina? 

—El color és una part molt 
important dels quadres. He es-
tudiat amb Ràfols-Casamada la 
teoria del color i a més he après 
l'ús intuïtiu del color, de forma 
que ara no em calen massa es-
tudis ni teories prèvies per arri-
bar a llocs interessants. Ara bé, 

''̂  jo no dic "faré aquest vermell". 
He de trobar l'escena que pu-
gui justificar aquest vermell. 
Una de les coses que més em 
preocupen és que cada quadre 
funcioni per si mateix i el color 
m'hi ajuda. 

—¿Heu passat moltes difi-
cultats abans d'arribar on sou? 

—L'ofici de pintor és bastant 
dur, i ara sembla que ho és es-
pecialment més que abans, tot i 
que el mercat faciliti ara més 
l'accés del pintor al públic. No 
recomanaria a un fill meu que 
fes de pintor. Jo he estat molts 
anys sobrevivint amb quatre 
duros. He hagut de fer feines 
diverses. I pots tenir sort i tam-
bé ho tenir-ne, però cal tenir 
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sempre la fe necessària per des-
envolupar la teva tècnica enca-
ra que facis una obra a contra 
corrent dels gustos del mercat. 
Quan l'any 80 vaig sortir de 
Barcelona, estava molt depri-
mit. Em trobava amb una certa 
falta d'identificació amb la 
meva obra. Eren els finals de 
l'art conceptual, experiències 
artístiques bastant interessants 
però que no van remoure el ter-
reny que havien de remoure. I 
en arribar a Nova York vaig 
trobar una ciutat més diversa i 
això em va reestimular la meva 
pintura. 

—Barcelona i/o Nova York. 
¿Ja us heu decidit? 

—No. No tinc gaire clar on 
visc. Quan has estat una mica 
fora ja no ets de cap lloc i et 
costa molt d'establir unes ar-
rels. Barcelona és una ciutat 
molt important, amb una quali-
tat de vida molt especial. No 
acostumo a comparar Nova 
York- i Barcelona. Més aviat 
aprofito el que tenen de bo to-
tes dues. Afortunadament, no 
es poden comparar. 

—¿Teniu molta obra inèdi-
ta? 

—Déu n'hi do. Bastant. S'ha 
de treballar molt, i quan les co-
ses comencen a funcionar et 
trobes amb molta obra feta. He 
perdut alguns quadres amb els 
canvis d'estudi o també aquells 
que has enviat a una col.lectiva 
i no te'l tornen, que això passa. 
D'altres, els he destruït o hi he 
pintat a sobre. A sota de cada 
quadre sempre hi ha bastants 
quadres. Ara bé, un dels meus 
anhels és treure'm els quadres 
del damunt, perqué així treba-
llo més bé. Si ja veig que he fet 
una cosa, em costa molt tornar-
la a fer, mentre que si no tinc el 
quadre al davant, és com si la 
fes de nou. 

—¿Què heu trobat a la Parés 
que no hàgiu trobat en d'altres 
sales? 

—Un entusiasme inusual. 
Moltes galeries modernes estan 
mancades d'entusiasme. Hi ha 
molta galeria moderna que 
sembla que et facin un favor. 

—T^os heu estudiat disseny a 
Eina. Això no es reflecteix en 

els vostres quadres. 
—A mi m'interessa molt el 

disseny gràfic, i n'he fet. Però 
són territoris diferents. Com el 
còmic, del qual en sóc fan. El 
disseny es basa en la legibilitat, 
i la pintura va més enllà, apella 
més a les emocions i no és ne-
cessari que el que es vol dir si-
gui clar i obvi. Es pot arriscar 
molt més. De totes formes, el 
disseny no deixa de ser un punt 
de referència, en la meva obra. 
Per exemple, tinc un gran inte-
rès a pintar les etiquetes de les 
coses i les portades de llibres. 

—¿Teniu el quadre al cap 
quan el comenceu a treballar? 

—No. Tinc una vaga idea i a 
mitja feina la dirigeixes cap a 
un cantó determinat. Quan 
pinto, sempre hi ha un moment 
que el quadre canvia el ritme. 
Els quadres no poden sortir 
exactament com te'ls havies 
imaginat. Seria molt avorrit. 
Tardes moltes hores a fer un 
quadre com per avorrir-te. I el 
que convé és arriscar-te en cada 
quadre, no tenir por. L'excés de 
por talla la creativitat. 

Xano Armenter 
exposa a la Sala Parés 

Vibrant color 
• "Xano Armenter pertany 
—traduïm del text castellà del 
catàleg de la barcelonina Sala 
Parés, text firmat per Victoria 
Combalía— a una raca de pin-
tors-pintors. Per arribar-hi, 
prendre ana primera opció '"'ï'̂ " 
dràstica: abandonar una carre-
ra de dissenyador, segura, com-
fortable i comercialment grati-
ficant, al costat d'un dels disse-
nyadors novaiorquesos més 
grans, Milton Glaser, amb el 
qual va treballar a Nova Yoric 
a principis dels vuitanta. Xano 
Armenter va triar, però, el 
cami de la pintura. I en aquest 
camí, la seva opció es podria 
dir la de la tradició revisitada, 
reinterpretada, és a dir, no aca-
dèmica." 

EI novembre de l'any passat, 
Xano Armenter havia exposat 
a la Galeria Pèrgamon del car-
rer del Duc de la Victòria al-
guns dels seus treballs fets du-
rant els dos últims anys a Nova 
York, junt amb dos pintors 
més residents a Nova York, 
Victòria Calvo i Santi Moix. 
La col.lectiva es titulava Pa-
pers del Boewry. Armenter hi 
exhibia unes peces de paisatge 
urbà, resoltes amb escenes de 
carrers i d'edifis que evocaven 
el trepidant ritme novaiorquès. 
El vibrant color dels seus qua-
dres ja va ser un dels elements 
més sobresortints de l'obra ex-
hibida a la Pèrgamon. L'any 
1989, a més de l'exposició es-
mentada i de les altres coLlecti-
ves —Parés de Barcelona, Ca-
talunya de Tòquio i Fira Inter-
nacional dè València—, va fer 
una sola exposició individual, la 
de la galeria Bisart, a Palma de 
Mallorca. Les primeres indivi-
duals les va fer els anys 76 i 78, 
al Taller Picasso de Barcelona. 
El 83 va exposar a la galeria Sa 
Llumenera de Cadaqués i a 
Eina. Tres anys després, a la 
Sala Vinçon. El 87, a la René 
Metras i el 1988 a la ciutat 
francesa de Lille. 

Aquests darrers dies, els 
mitjans de comunicació 
social no han deixat de 

donar notícies del pla de deixa-
lles industrials que la Generali-
tat pensa portar a terme —te-
nint en compte que a Catalu-
nya se'n produeixen uns 3,5 
milions de tones a l'any—. 
Amb la finalitat de donar una 
mica de llum sobre aquests pro-
blemes a nivell comunitari, vo-
lem transcriure un resum de 
l'estudi que el senyor Jorn Pe-
dersen portà a terme, per indi-
cacions del Scientific and Tec-
hnological Options Assessment 
Project (STOA) —Projecte 
d'Avaluació d'Alternatives 
Científiques i Tècniques— del 
Parlament Europeu sobre la 
gestió de les deixalles perilloses. 

Cada any, la Comunitat Eu-
ropea genera de 20 a 25 milions 
de tones de residus perillosos i, 
amb aquests residus, un volum 
important de problemes, dels 
quals se'n destaquen tots els re-
ferents a l'inadequat tracta-
ment i a les instal.lacions per 
eliminar-los. 

Davant l'emplaçament i el 
funcionament de les plantes 
d'eliminació de residus, la reac-
ció pública acostuma a tenir un 
abast local. Així, és més proba-
ble que les comunitats més pro-
peres a la planta s'oposin a la 
seva instaLlació, i que siguin les 

tribuna oberta 
La síndrome EMPNO (en el meu pati no) 

FÈLIX GATELL 

comunitats més allunyades les 
que reconeguin la necessitat 
d'aquests emplaçaments. El ca-
ràcter dual d'aquesta reacció 
ha motivat que aquesta forma 
d'oposició pública sigui descrita 
gràficament amb l'expressió 
EMPNO (en el meu pati no). 

Aquesta sobresimplificació 
ens revela que les actituds de la 
gent venen dictades per consi-
deracions egoistes i irracionals. 
De totes maneres, és ben clar 
que la majoria s'oposaria a la 
ubicació d'una planta d'elimi-
nació de residus perillosos —en 
el fons tots ho són, encara que 
uns més que altres— a la seva 
població, i l'experiència demos-
tra que, molt sovint, hi ha bo-
nes raons per oposar-se a un 
projecte d'emplaçament o per 
queixar-se d'una planta ja ins-
tal·lada. 

Tot i això, la gent sol estar 
disposada, amb reticències, a 
acceptar alguns inconvenients 
personals en benefici comú de 
la societat. En canvi, exigeix 

garanties en tot allò que con-
cerneix les normes de seguretat 
i de salut, i reclama indemnit-
zacions per les possibles pèr-
dues de valor dels séus béns. 

La reacció que es produeix 
davant l'emplaçament i el fun-
cionament de les instal·lacions 
per al tractament i eliminació 
de residus perillosos depèn, evi-
dentment, de la forma en què 
es perceben els riscos conse-
güents. Per exemple, els residus 
s'identifiquen moltes vegades 
amb problemes mediambientals 
i es comparen amb els produc-
tes químics d'elevada toxicitat. 
Greus accidents produïts a la 
indústria química, com Bhopal, 
s'associen amb els que es po-
drien ocasionar a les instal·laci-
ons de tractament de residus. 
També hi influeix el fet que les 
plantes d'eliminació de residus 
suposen un risc imposat i, per 
tant, es consideren més perillo-
ses que les instal·lacions a les 
quals la gent s'hi exposa per 
pròpia voluntat. Igualment, la 

gent prefereix que els riscos si-
guin visibles, i l'absència d'e-
quips de medició de la contami-
nació pot contribuir a augmen-
tar el sentiment d'inseguretat. 
D'altra banda, en cas de con-
flicte, les autoritats públiques i 
els experts realitzen, moltes ve-
gades, declaracions ambigües i 
incoherents, donant així la im-
pressió d'una situació no con-
trolada i més perillosa del que 
s'afirma. Finahnent, també hi 
influeix el fet que la cobertura 
informativa d'accidents greus 
(com els de Seveso, Bhopal, 
Txernòbyl) en els quals no hi 
ha hagut implicació de residus 
de cap tipus, pot afavorir l'asso-
ciació amb els riscos que pre-
senten les plantes de tracta-
ment, contribuint així a fer-ne 
una sobrevaloració. 

Es evident que l'oposició pú-
blica cada vegada fa més difícil 
la creació de la necessària capa-
ciat d'eliminació i tractament 
dels residus perillosos. La ne-
cessitat d'augmeritar aquesta 

capacitat, com és natural, varia 
d'un Estat membre a un altre. 
La investigació portada a cap 
per la fundació indica que a 
Bèlgica, República Federal 
d'Alemanya, Itàlia i Regne 
Unit es necessiten plantes inci-
neradores i de destoxificació; 
que a França i als Països Bai-
xos, la principal necessitat se 
centra en emplaçaments per a 
l'emmagatzemament a llarg 
termini; que una nova inciner-
dora a Kommunekemi, a Dina-
marca, garantirà l'adequada ca-
pacitat durant alguns anys, en-
cara que no sembla possible 
una ampliació de les instal·laci-
ons, i que a Grècia, Irlanda, 
Portugal i Espanya, tanta falta 
hi fan les plantes de tractament 
com els punts d'emmagatzema-
ment, però els projectes es tro-
ben actualment amb una crei-
xent oposició pública. 

Segons plantejaments què es 
fan, l'ampliació i l'harmonització 
de la definició i classificació d'a-
llò que s'entén com a residu peri-

llós comportarà un augment 
considerable del volum de resi-
dus classificats com a tais (supe-
rior al 50%) i, en comptes de mi-
llorar la seguretat pública i me-
diambiental, es podria elevar el 
risc d'eliminació inadequada, la 
qual cosa reforçaria la reacció 
negativa de la població. 

De tot això se'n desprèn que 
una ampliació de la definició de 
residu perillós requereix la realit-
zació de previsions més fiables 
respecte al volum dels residus i 
la formulació d'una política co-
munitària àmplia i integrada re-
ferent a la manipulació i el con-
trol dels residus, des de la seva 
generació fins a l'eliminació. 

Aquesta política hauria de va-
lorar tots els aspectes de la gestió 
de residus, com són la qualitat 
de les instal·lacions, la formació 
del personal, la planificació de 
l'accés a les instal·lacions, el 
transport dek residus, la validesa 
d'un sistema europeu de conces-
sió de llicències per als contratis-
tes, les éxportacions de residus 
dins de la Comunitat i a tercers 
països, les qüestions de responsa-
bilitat, assegurances i indemnit-
zacions, la reducció i reciclatge 
dels residus i el tema de les tec-
nologies límpides. 

Fèlix Gatell és president de 
l'Associació de Consumidors de 

la Província de Barcelona 

Arxiu Municipal de Girona. Avui. 31/1/1990. Pàgina 14


