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Una sèrie de converses per reflexionar sobre temes de
radical contemporaneïtat de l’escena creativa.
En cada una d'aquestes edicions hi participen cinc veus
d'àmbits diferents per creuar coneixement i compartir
diferents maneres d’imaginar, projectar i composar.
Dotze escenes per obrir mires i transvasar coneixement
entre disciplines.
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Intro

Veus
Carolina B. García
Mario Eskenazi
Yago Hortal
Arquitecturia
Olga Felip
Moderadora
Bibiana Ballbè

Carolina
B. García
Arquitecta i Historiadora

El color. Aparentment absolut, inapelable, real.
Però el color també és sentiment, és percepció, la
subjectivitat s’expressa en color. El color és molt
més que pigment i llum; és llenguatge, és expressió
i és emoció. És part intrínseca de molts processos creatius, com la pintura i el disseny. Però com
intervé el color en la nostra vida i en la creativitat? Un tema amb una gran gama de matisos per una
xerrada tranquil·la amb cinc convidats.

CBG

6

Guanyadora del Premi Extraordinari de Tesis Doctorals de la
UPC el 2014, Carolina B. García és arquitecta i Doctora en Teoria i
Història de l'Arquitectura. Forma part del Comitè Tècnic DOCOMOMO Ibèric i és professora de Teoria i Història de l’Arquitectura a
l'ETSAB a més de membre fundadora de l'Associació d'historiadors
de l'Arquitectura i l'Urbanisme (AhAU).
Ha treballat com a investigadora principal en projectes sobre
història de l'arquitectura a Catalunya i ha estat investigadora i
comissària d’exposicions per a la Fundació Joan Miró (2005), el
Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia (2008), la Fundació Enric
Miralles (2016) i el Museu ICO (2019).
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ME
Senzill, lògic, clar. Mario Eskenazi és un dels grans noms del disseny
gràfic al nostre país. Nascut a Argentina, on va estudiar arquitectura,
es va traslladar a Barcelona als anys 70 i va començar a treballar per
agències publicitàries. El 1979 funda el seu propi estudi en el que
sempre ha treballat amb un petit equip de 3 o 4 persones. Ha dissenyat per a Banc Sabadell, Barcelona Global, Grupo Tragaluz o Blanquerna entre altres. Premiat i reconegut, té més de vint premis Laus
entre or, plata i bronze.

Yago
Hortal
Pintor

Mario
Eskenazi
Dissenyador Gràfic

YH
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Colorista, intens, gestual, dinàmic. L’obra de Yago Hortal respira
optimisme, energia i vitalitat per tots els costats. Interessat en l’art
abstracte des del seu pas per la Universitat de Sevilla, va rebre el
49è Premi a la Pintura Jove només un any després de graduar-se.
Amb 25 anys, ja exhibia tant a Espanya com a Europa i als Estats
Units. Considera la seva obra com una forma d’autoconeixement,
d’alliberació, íntima i personal. Obsessivament perfeccionista, mai
fa esborranys però cada traç molt pensat.
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BB
Periodista, directora creativa, presentadora de televisió. Bibiana
Ballbè és una entusiasta professional, agitadora incansable, una
fàbrica d’idees oberta 24/7. Pura curiositat i passió per la creació,
pel pensament, per la comunicació. Fundadora de TheCreativeNet, TheCreativeAgency i TheCreativeFest, la seva preocupació pel
present i futur de la cultura i els artistes de la ciutat de Barcelona
es nota en cada entrevista que fa, cada programa de televisió que
presenta, cada intervenció que fa en tots els mitjans.

Olga
Felip
Arquitecta

Bibiana
Ballbè
Periodista

OF
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Delicadesa, elegància, sobrietat. Llum i harmonia. Arquitectura,
disseny i urbanisme. Des de peces efímeres, a edificis de gran escala.
Olga Felip és cofundadora de l’estudi Arquitecturia Camps Felip. Per a
ella, la vida i la gent, l’espai, l’entorn, la cohesió urbana, és el que dóna
sentit i raó de ser a l’arquitectura d’un lloc concret. Nascuda a Girona,
és una de les figures amb més projecció internacional del panorama
arquitectònic català. El 2012 va exposar a la Biennal de Venècia. El
2013, va ser escollida Young Architect of the Year. Tot i els premis,
publicacions, exposicions i reconeixements, l’Olga no perd el nord ni
les ganes de seguir aprenent.
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Restaurant
La Camarga

La Camarga és natura, llum, calidesa i color. I així es reflecteix en
el restaurant de la família Vidal Blanco al carrer Aribau. Espais
oberts i diàfans combinats amb racons reservats, recollits i íntims i una terrassa de luxe on s’ofereix cuina tradicional, d’arrels
gastronòmiques profundes, però amb tocs i sabors contemporanis.
A la Camarga hi cap tothom, tant per a reunions íntimes o familiars com per a reunions de treball. Es el marc cromàtic i sensorial
perfecte per a parlar de color, llenguatge i creativitat.

Carrer d'Aribau, 117. Barcelona
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Color

Què és el Color?

No existeix un concepte més
visual que el color.
El color es pura percepció,
però també pura subjectivitat. Quin color ets? Quin
color et sents? El color és
llenguatge, és associació, és
connotació, és marca. És tot
això i molt més.

Art i color van íntimament lligats. Disseny i
color també. Però com influeix el color en tots
els processos creatius? Parlem de color amb
l’Olga Felip acompanyada de la Bibiana Ballbè
com a moderadora i de tres creadors molt diferents: Mario Eskenazi, Yago Hortal i Carolina B.
García.
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Vers

La Camarga,
Barcelona
05.03.2020

|

21 h.

Principis de març, és fosc i fa fred per l’època. Avui no podem gaudir de la terrassa de la
Camarga, però sí que tenim a la nostra disposició un petit reservat. Acollidor, càlid. Estem
a casa. Confortables. Les presentacions prèvies
omplen l’espai de conversa, ens hem de situar
tots. Arriba la carta, els dubtes i el “ui que
bo això”. Ens porten el vi i demanem. Abans de
res un brindis. I ara sí, ja pot començar la
conversa. La Bibiana és l’encarregada de repartir joc, així que comencem per l’essència.
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BB

YH

BB

YH

OF

El color és emoció, és tècnica, és paisatge,és llenguatge... Què és el color?

El color són moltes coses, com has dit. Per a mi és una cosa molt instintiva, surt de dins. No és res provocat ni plantejat per voler crear una
sensació, més aviat crec que de la pròpia sensació en surt el color i no a
la inversa.
És una cosa que es va fent de mica en mica, com més aprenentatge tens,
t'identifiques més amb una cosa o amb una altra. També penso que és
més interessant la barreja de colors que el color en sí. Tot i que ara amb
el monocroma estic provant una cosa que abans no m'interessava, com
la senzillesa d'un sol color pot crear unes sensacions diferents.

YH

Totalment. Però vull acotar més coses que el color amb altres matèries,
altres àmbits i per això la monocromia.

BB

Te n'has anat cap al negre també per intuïció, era una cosa que t'ha
sortit de dins, o per cansament?

YH

Per cansament no. És per motivació perquè és una cosa que no havia
tocat mai. Sempre ho havia rebutjat perquè els tons foscos ja els trobava
amb altres colors. I ara, pel desconeixement, el negre em fa gaudir, descobrir coses noves i intento tornar-me a sorprendre a mi mateix. Deixar
de dominar les coses que vas dominant amb el temps i trobar-te amb
coses noves. Si no, a vegades, et pots arribar a avorrir.

BB

Explorar nous paisatges.
Mario, en el teu cas?

ME

Té molts nivells. Per un costat m’agradaria poder definir el color d’una
forma científica, pero no puc. Segur que hi ha una definició científica,
una raó natural del color, però... Per mi, el color és la vida. La vida és el
color.
Quan vaig viure a Canàries vaig començar a pensar amb el color. El
color, si ens hi fixem, és diferent en cada cultura. Si anem al Carib, la naturalesa és exuberant, pero la gent utilitza colors pastel. Té tanta força
la naturalesa! Si anem a un país nòrdic, clima fred, ennuvolat, no hi ha
sol….y en canvi ells fan servir colors vius.

BB

Per compensar. Té molt sentit amb el que tu dius de la vida.

ME

Cada cultura té el seu color. Inclús socialment hi ha colors. Les classes
altes utilitzen colors diferents a les classes baixes. No m’agrada parlar
en aquests termes, però en les classes altes hi ha colors “horteres”.

OF

Hi ha prejudicis?

ME

És una barreja de tot. Es barreja amb la cultura, l’economia, l’educació…
Si has estudiat Art tindràs una sensibilitat diferent del color que la que
té un enginyer o un metge.
Quan treballo, m’interessa que el color respongui a la idea de la feina
que estic fent, és a dir, no posar un color perquè m’agradi. A mi m’agrada quan un color funciona. Siguem una mica tòpics: haig de fer una
feina per a un moviment feminista, doncs òbviament serà violeta o
lila. Haig de fer una feina que tingui relació amb l’ecologia, serà verd.

El teu punt de partida és el color? És aquesta intuïció, aquest instint que
et fa arrencar amb el color?
No t'ho sabria dir. Jo crec que a vegades és més el gest, altres és més el
color i depenent del plantejament que tingui a l’hora de pintar i de la
composició final, que en el meu cas mai la sé veure abans d’acabar el
quadre.
Normalment els gestos són de molts colors, tot i que ara me n’estic
anant cap al negre amb els últims quadres.
Que també és color.

20

21

Aquests són fàcils, però en cada tema que treballo m’agrada que el color
hi tingui relació. Que no sigui gratuït.

"L’arquitectura
té nostàlgia del
color perquè vol
ser naturalesa,
vol ser món. "
Carolina B. García

BB

Abans deies que la vida és de color. Les persones som de colors? És a dir,
tu ens veus d’algun color? Creus que a nivell de personalitat també hi ha
colors?

ME

Més que color, veig llum en la gent.

YH

També hi ha gent bastant identificable. Hi ha gent a qui li agrada jugar a
això dels colors amb les personalitats. Gent que és molt activa, riallera o
molt feliç doncs la portes a un color intens, un color potent.

CBG

O el que vol projectar aquella persona, si utilitza aquests colors doncs ja
de sobte...

YH

Però jo crec que allà no t’enganyen. Pots veure una persona gris que vol
ser vermella.

BB

Va molt lligat a l’energia, oi?

ME

Quan anava a la universitat hi havia gent que brillava i llavors, hi havia
gent anònima. Els hi dèiem grisos.

CBG

Quina pena que condemnem el gris. A mi m’agrada molt.

OF

Hi ha infinitat de grisos.

A la taula no hi ha gris. Hi ha colors,
textures, olors. Copes plenes i un ambient
immillorable. Hem encetat el tema del color
amb força, com si fos un vermell radiant.
Hem passat pel gris i ara anem al blanc i
al negre. Sí, també hem de parlar del no
color.
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BB

Mario, no crees mai des del color?

ME

Jo penso en blanc i negre.

OF

De veritat? I quan entra el color?

ME

Quan tinc la idea definida.

CBG

I la sensació que vols transmetre amb aquesta idea?

BB

Però això té un cert romanticisme, és l’essència del material.

ME

Jo crec que no.

CBG

CBG

Llavors, la idea mana a la sensació?

El color canvia en funció de l’arquitectura que està condemnada a
morir o a patir el pas del temps. Doncs el color és la seva vida, la vida del
material…

ME

Per mi no hi ha sensació.

CBG

No hi ha sensació?

BB

És molt racional tot.

CBG

Bauhaus!

ME

Per aquest camí va.

BB

Jo sempre recordo una entrevista que li vaig fer al Mario, li vaig demanar que m’ensenyés la seva feina i em va explicar la història de com
havia arribat al logo final. Era matemàtica pura, era tan incontestable
que el logo havia de ser aquell...

ME

Això és molt vivencial però la història de com arribes és matemàtica
total.

BB

CBG

Per això crec que el teu disseny és tan atemporal. No segueix modes ni
tendències. És molt sòlid perquè la base és matemàtica.

d’acer es transformarà pels processos d’oxidació si no el treballem. Això
és la naturalesa, la que mata l'arquitectura.
Sóc una persona molt obsessionada pel temps i com el temps transforma els materials i el color, perquè el color de l’arquitectura canvia en
funció del temps. Per exemple, en el pavelló de Mies van der Rohe s’està
oxidant el marbre, i aquest marbre verd tant meravellós s’està tornant
taronja.

Llavors, quan explico què és el color com a professora d’història entro
en un món que trobo que és infinit i m’ho passo realment bé. Veus que
el color és una cosa diferent en cada cultura, en cada època. Als alumnes els serveix per pensar.
Ara, per exemple, els hi estic explicant el gòtic. Quin color creieu que
domina al gòtic? En el gòtic mana la vidriera, però quin és el color d’una
vidriera? Groc, vermell, taronja, verd...doncs és el blau! I allà, és quan
els hi explico la teoria científica del color. El blau és el color més invasiu
de tots, el de l’espiritualitat, la porta al cel, el mar. El color explica també una narrativa de l’arquitectura, el color afegit ha de poder evocar.
Jo crec que l’arquitectura és un vehicle per a explicar moltes coses sobre
el color. En els temples egipcis quan volen evocar un cel en les sales
hipòstiles, doncs el pinten. I les columnes, les karnak, evoquen les vegetacions que es troben al marge del riu Nil i els capitells els pinten amb
colors de la flor de lotus. L’ornament és una policromia.
En el fons, crec que l’arquitectura té nostàlgia del color perquè vol ser
naturalesa, vol ser món.
BB

Vol ser vida.

YH

I no penseu molt en el color-llum? Més enllà dels materials, com es
reflexen els materials? Com entra la llum en un edifici?

OF

Totalment. No hi ha espai sense llum.

CBG

Sense llum l’arquitectura està morta, no existeix. No existeix el color
tampoc.

Totalment racional.

BB

Carolina, tu com entens el color? Quina relació hi tens?

CBG

Crec que hi ha dues maneres de veure el color des de l’arquitectura. Una
és el color com immanent que et dóna la pròpia noblesa del material.
Aquest és el color etern: el maó serà marró fosc si està més cuit, la xapa
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"La llum és el
fonament del
color."
Mario Eskenazi

YH

Es que canvia moltíssim. A una pintura a l’oli, si no li toca la llum del
sol, el temps l’enfosqueix. Es torna negre. Tot tendeix al negre.

CBG

Penso en el quadre de Malevich, Blanc sobre blanc, vaig llegir que va fer
servir dos blancs diferents. Els dos eren blancs purs però amb diferents
matisos d’òxid, de manera que amb el temps s’oxiden de forma diferent.
Ara, quan veus el quadre al Tate, descobreixes que hi ha un blanc que va
tirant a blavós amb el temps. Això em fascina. Qué llest era! Com ens fa
aquesta mala jugada de creure que l’abstracció és un blanc sobre blanc.

YH

I aquí torna el material. Tu un quadre el veus bé. De fet, fotografiar-lo
correctament és molt complicat. La llum és tremenda.

CBG

I llavors, els colors són falsos.

YH

Quan el polaritzen, és quan veus el color real, veritablement no és com
el veuen els teus ulls. Llavors, quin és el color real que hi ha en aquest
quadre? Segurament ningú dels que estem en aquesta taula veiem els
colors igual.

BB

El color també està a la mirada. En el receptor. Tants colors com mirades hi ha.

CBG

Quantes vegades ens ha passat que diuen “això és blau, no, jo ho veig
lila”?

OF

És impossible saber si veiem els colors igual o no.

CBG

Quin és el límit? Això és blau o turquesa?

ME

Bé, hi ha unes pautes.

CBG

Sí, uns llindars.

BB

Imagino que qualsevol obra d’art, qualsevol disseny o obra arquitectònica pot canviar radicalment si li apliques un color o un altre.

OF

La Carolina ho ha explicat molt bé. Per a nosaltres el color és essència
en el sentit de que és materialitat. Normalment no pensem en el color
en sí, però quan comences a treballar amb la llum has de començar a
prendre decisions. Si deixem que la llum sigui la protagonista, llavors
intentes que el color es redueixi a un segon terme o no. I la qüestió del
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temps és fascinant!
CBG

Estava pensant en la vostra obra, el Centre Cívic de Ferreries. Que amb
la simple decisió de que la sala interior tingui aquells montants tant
fins, hi ha un moment en què entra la llum rasant i veus tota la superfície blanca. Però quan canvia una mica la llum, veus la profunditat
d’aquest acabat interior. Això és molt Lissitzky. Evidentment la llum
també es mou i quan ho fa canvia aquesta superfície, perquè hi ha moments en què la veuràs plana, altres que la veuràs amb ombra, apareixerà el negre, apareixerà el blanc...

BB

Em sembla molt interessant. Tu crees des d'un lloc, per alguna necessitat o per algun instint i el que reps...

YH

Per les vivències que tens o la manera que t'has criat tens unes sensacions a través de les coses. A mi m'agrada la bellesa però no vull que un
quadre sigui maco. El que passa és que per a la majoria ho acaben sent,
però per a molta gent no ho són per excés o per mancança d'algunes
coses. I si et passes de rosca, la bellesa es pot tornar lletja, oi? La bellesa
ha de ser natural, si és molt forçada ja no ho és.

BB

La bellesa, el color, la forma... tot si ho portes a un extrem, perd sentit?
Perd naturalitat? Perd vincle?

YH

No ho sé. Potser s'ha de tenir un punt racional o saber a on anar. Crec
que per trobar la bellesa has de saber d’on i a on anar per trobar aquest
punt perfecte. La perfecció tampoc és bellesa. És complexa.

ME

La llum és el fonament del color.

OF

Clar, i la ombra.

ME

Si, però la ombra és un efecte de la llum.

BB

Afecta el color en com ens sentim?

CBG

És molt difícil, sí.

CBG

Moltíssim.

YH

OF

Si, totalment. Quan entres en un espai, et transmet i és en funció del
color en la llum.

I amb el que deies de si un color pot despertar sensacions…quan és alguna cosa que crea violència, que et molesta d’alguna manera, aleshores si
que te n’adones del que tens al voltant i potser és el color.

BB

Només en aquesta direcció? En la positiva, no?

BB

Sou capaços d’analitzar el perquè d’això o senzillament és una sensació
global? Podries dir perquè et sents bé en un lloc? En funció del color i la
llum.

YH

En la positiva jo crec que a vegades no te n’adones. Jo he sigut molt
de pintar les parets de casa, he sigut així tota la vida, i vaig canviant
moltíssim. Estic acostumat a viure entre colors. I és veritat que alguns et
donen unes sensacions o altres, però també crec que quan passen desapercebuts és perquè estan en acord amb el lloc. I això és interessant.
Olafur Eliasson, per exemple, juga amb això. En una exposició hi havia
una sala de fum que començava amb un color, tu no veies res, anaves
avançant sense saber on estava la sortida, el color anava canviant fins
un vermell que semblava que t’explotava el cap i quan ja no podies més,
et trobaves la porta de sortida. Això em sembla meravellós.

OF

Jo crec que és una qüestió de color i de llum però també de proporció,
de seqüència dels espais. Pots arribar a angoixar o emocionar per com
seqüencies els espais, com generes espais d'ombra, espais de llum...
L’arquitectura té aquesta capacitat de crear sensacions.

BB

En el teu cas Yago, has pogut observar reaccions davant la teva obra?
Provoca emocions i reaccions diferents segons la mirada del receptor?

YH

Normalment són molt similars.

ME

Va tenir experiència artística.

BB

Cap a on van?

BB

M’ha interessat molt això que dius que vas canviant el color de les parets
de casa teva.

YH

Cap a l'alegria, la felicitat, l'elegància, la bellesa... que tampoc són coses
que busqui. Però les reaccions que creen són aquestes.

YH

Sí, els meus pares sempre ho han fet...

32

33

"Canvia la percepció de l’espai amb
la transformació
del color. "
Olga Felip

CBG

Però llavors et canvia l’espai, són finestres.

OF

No, la percepció de l’espai, la seva dimensió.

BB

Totes les parets?

YH

Ara ja són com panells de color concret i llavors tinc la paret que crec
que funciona i allà vaig canviant. Tota una habitació blanca i pinto la
paret principal o la que considero.

OF

La que s’ha d’escapar?

BB

Em copio la idea, m’encanta. Perquè et sorprèn i et torna coses diferents
de l’espai. Jo soc de les que em canviaria de casa cada mig any.

ME

És molt difícil encertar en els nostres camps.

BB

En quin sentit?

ME

Encertar amb la tecla que no molesta.

BB

Encertar és no molestar?

ME

Que quedi bé, que sigui el que ha de ser.

OF

Alinear.

BB

D’acord.

ME

Però m’agrada més la naturalesa. Quan vas al Carib, veus les flors vermelles...o inclús et dic Cadaqués. Quan veig la Bugambilia florida que
tinc a fora! I al costat tinc una altra que és tropical i floreix violeta, i és,
“wow!”.

OF

A la naturalesa, el color és molt funcional, busca captar l’atenció, oi?

BB

Està bé aquest punt, és a dir, una bona tria de color és funcional? és el
que és perquè ha de ser així.

OF

El color és molt funcional. A la naturalesa, el color s’utilitza, entre altres, per atraure al gènere femení. Nosaltres ho percebem com a bellesa
però en realitat aquesta bellesa té un sentit i un objectiu.

36

Les abelles, per exemple, el seu procés de pol·linització és un procés
funcional i natural. Necessari. I a la vegada, nosaltres ho percebem com
a bellesa. La bellesa del paisatge. Però a mi em fascina que al final és
una qüestió de supervivència.
En el disseny gràfic és molt important, i el color té aquesta capacitat. El
color és funcional, és una eina bàsica per retenir.
BB

De fet, les marques són d’un color. I la identitat: banderes, equips...

ME

Pel que fa a identitat, és molt difícil escollir un color perquè estan tots
escollits. Quan hi ha un que no és d’una marca, és d’un partit polític.

OF

Clar, t’agafen el significat. El sentit del significat.

BB

A vegades al treballar, quan utilitzes un color, segons el moment i l’actualitat, dius no perquè recorda aquella marca, aquell partit… Se’n va el
llenguatge.
Color i llenguatge van molt units, perquè al final és una manera molt
visual i molt visible d’explicar alguna cosa. Tu Mario, el que fas al final
és trobar la identitat a les coses, a les marques, a les institucions, a les
empreses, les transformes en un color.

ME

Recordes Santa Mònica? Que era blanc i negre.

BB

Sí.

ME

El color estava al fons, però la identitat era blanc i negre. Quan una cosa
té molta personalitat, per a mi, no fa falta entrar en el color.

BB

Es poden ser tots els colors a la vegada?

ME

Seria el negre.

YH

Però també depèn del format.

BB

En quin sentit?

YH

El negre en pigment. Si barreges tots els colors obtens el negre o un
marró lleig. Però la llum és blanca.

OF

Jo hagués dit que el blanc i el negre són tots els colors, més que el negre.
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ME

Sabem que hi ha tres colors primaris, el groc, el verd i el vermell que
barrejant surten la resta de colors. I això és per la llum. Però clar no és
un color, són tres colors que els formen tots. Descomposant cada color
sempre t’en sortiran tres. És molt estrany.

YH

Però tots els colors poden ser un color, com ho has dit?

BB

He preguntat si una persona pot ser tots els colors o no, és a dir, una
persona pot tenir tots els colors. Això ve d’un pla de seqüència d’una
pel·lícula All the bright places, una pel·lícula que avança a través de
paisatges inèdits i diferents racons, molt vinculats als diferents estats
d’ànim que tens. Hi ha una frase que li diu el protagonista a la dona: tu
ets de tots els colors.

OF

Que bonic!

BB

Ve a dir que cada color representa una personalitat i tu ets una persona
amb moltes capes, amb moltes personalitats… Per això preguntava si
això pot passar amb les persones, si pot passar amb les marques, les
obres, etc. Que tinguin aquesta complexitat al tenir moltes altres lectures diferents.
Tu si fossis un color, quin series?

ME

Jo crec que seria el vermell.

OF

El vermell? si? Quina força!

ME

Passió.

BB

Carolina, i tu?

CBG

Jo blau! Em transmet tant... Un blau Klein, no qualsevol, sinó el Klein si
puc escollir.

BB

Què representa per a tu?

CBG

El Klein té tal energia, tal brillantor, tal… No sé com s’aconsegueix però
quan el veig dic: ‘wow’! Em quedaria hores i hores mirant una superfície
de blau Klein. Com Rozco quan pinta la seva capilla i fa les seves bandes
perquè la gent les miri i es quedi allà quasi transcendentalment, pensant en el més enllà; doncs a mi em poses el blau davant i volo, pero cap
a dins. Si clarament és el blau.
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A més és un color sec. Sempre associem el blau amb l’aigua, i en canvi
és un color molt sec. És de pigment pur, no és humit.
Si el veus humit és un altre color.

CBG

Tenim un vermell, un blau i un indefinit.

OF

Jo no ho sé. Tu ho saps?

OF

És curiós. Ara que ho dius, hi ha colors humits i colors secs.

BB

Jo diria que vermell.

CBG

Que quan el pinten, el pinten sense aigua.

OF

Jo no et veig vermella.

YH

Jo el barrejo amb aigua, amb diferents medis però quan el veus en pols
realment és una cosa molt seca, és com aspre, com el negre Kapoor que
absorbeix molt el color. Per si no ho sabeu, Kapoor s’ha quedat amb el
pigment que només pot utilitzar ell.

BB

No? Com em veus? Això és realment interessant, perquè una cosa és el color que penso que sóc i l’altra cosa és del color que em veuen. Encara que,
jo també sóc de percentatges, segurament entre verd, blau, vermell i groc.

YH

Ostres! Així estàs com jo!

OF

Jo crec que tindria un punt de transparència. Perquè estem pensant en
colors opacs, que no és permeable.

CBG

Llavors series aigua, series un color element.

OF

Crec que és perquè m’agrada molt compartir, en el sentit de que sempre
estàs en relació amb els altres. Llavors no pots ser d’un color, perquè al
final et vas impregnant dels colors dels altres. M’estic posant molt existencial.

YH

OF

Et pots apropiar d’un color?

YH

Espero que no passi més, però sí, té la patent d’un pigment. Aquestes pintures que fa que representen un forat, els representa amb un
pigment que és el més absorbent del món, el noranta-nou per cent de la
llum. Aquí et crea un forat a la taula, no veus res.

CBG

És una profunditat impressionant.

YH

Clar, és que no ho veus. No rebota la llum. És tant negre, tant negre, tant
negre, que sembla un forat de veritat. Doncs només el pot utilitzar ell.
Crec que el blau Klein té una mica d’això, que absorbeix molt la llum i
crea aquest to estrany. Per molt que hi hagi coses semblants, mai s’assemblarà.

ME

És molt difícil dir que cadascú de nosaltres és una sola cosa. Quan penso
en mi, penso en el vermell per l’energia i perquè em veig molt apassionat,
molt enamoradís.

BB

I tu Yago, quin color series?

BB

Sí! Foc pur! Creieu que coincideix el color que sou amb el que us atrau?
Una cosa és com et sents i l’altre el que et fa vibrar.

YH

No ho sé, jo crec que aniria canviant.
MR

CBG

Com les parets de casa teva.

En el meu cas, les relacions naturals, la Bugambilia a cadaqués, el mar,
etc. El mar em flipa. Que quan el cel és blau, el mar és blau. En canvi quan
està ennuvolat, el mar és plata.

YH

De petit m’agradava molt el groc, però després no sabria definir-me.
Com em sento i em defineixo? No entenc cada color d’una única
manera.
El rosa, per exemple, normalment s’associa al gènere femení i a les
dones, però jo crec que és cultural. A mi m’agrada molt el rosa, però si
de cop i volta em vesteixo de rosa, no em veig jo. Realment no sé com
definir-me en quant a color, prefereixo que m’ho diguin, i dir sí o no.

BB

Creieu que ens sentim atrets pels colors segons la memòria, segons les
nostres experiències, segons el que hem mamat de petits?

OF

Al final tenim prejudicis. Com et veus vestit de rosa? El color amb el que
et vesteixes també transmet i t’identifica.

YH

Allà anava: com utilitzes el color. Jo sempre vaig vestit molt discret, de
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negre, blau i gris. A l’estiu m’atreveixo una mica més amb colors més
alegres, però no tenen perquè ser més alegres tampoc. I a vegades m’han
dit: tu pintes això? que sobri vas vestit! Segurament com veig tant de color
cada dia, no tinc la necessitat de portar-lo a sobre i semblar un dels meus
quadres.

ment utilitzaries, com la composició, que passen ràpidament en segon pla,
desapareixen.
ME

Quan dius un món sense color, penso en un món com gelatinós, semblant
a la textura de les meduses, que són també molt transparents.

BB

Com els dissenyadors de moda que sempre van vestits de negre.

CBG Sense forma. És com un món sense forma.

ME

Joteniaunaamigafotògrafaqueenelsanyssetanta/vuitanta,enl’èpocapunk,em
va dir: jo ho porto tot negre i així ho combino tot amb tot.

YH

Però aquí entra la densitat del color i del reflex. Perquè si realment tot fos
transparent del tot, no veuríem res.

CBG

He de dir una cosa que no sé si és políticament correcte. Es diu que els
arquitectes sempre vesteixen de negre. Hi va haver un punt durant la
universitat, que vaig començar a vestir de negre. I no perquè ho portés
Jean Nouvel, sinó perquè no podia amb la meva vida. I per a mi, el negre
és l’uniforme de guerra.

OF

Perquè de cop, la profunditat és infinita, llavors no hi ha seqüència de pla.

YH

Sí, realment som incolors. Però físicament reflexem pels materials. De fet
em semblaria molt divertit.

BB

És divertit d’imaginar, oi?

OF

En l’arquitectura, on s’utilitza el color de manera molt radical, de cop i
volta desapareix la geometria, la composició. I llavors, hi ha ciutats on el
color també és protagonista.

BB

Quina ciutat et ve en ment?

OF

Girona.

YH

BB

Pensar sempre en com aniràs vestit, desgasta. Hi ha estudis que ho demostren.
A mi m’agrada, però quan tinc temps d’escollir. I és com un acte creatiu.
De què em vesteixo avui?

Ja fa una estona que hem passat l’equador
de la conversa, immersos en sensacions,
sentiments, associacions d’idees i colors.
Si la conversa fos un color potser seria el
negre Kapoor, que ens absorbeix. Fins ara
els colors, en positiu, han dominat la conversa. I per això la Bibiana llença un nou
tema: Com seria un món sense color?

BB

Com seria un món sense color? M’ha vingut al cap tot blanc.

ME

Està clar que no hi hauria res. Tot seria transparent.

OF

Clar esque inclús el blanc i el negre són colors...D'aquí la força del monocrom. El monocrom és molt potent i quan passa, eclipsa altres qüestions.
En l’arquitectura, si de cop i volta treballes en monocrom amb una certa
radicalitat, no té perquè ser un blanc. Hi ha altres qüestions que normal-
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CBG Ara estava pensant en Venècia, aquest color d’estuc preciós de totes les

façanes. És un pantone.
OF

Clar, de fet hi ha colors que tenen el nom de la ciutat o a vegades és la ciutat la que dóna nom al color. Color Siena, per exemple. Sabeu d’on ve?

YH

De la terra.

OF

A mi m’encanta anar a comprar colors. M’apassionen les papereries. I
l’altre dia estava escollint colors: el mostassa, l’apricot, etc. I de cop se t’associa un record i et compraries aquell color perquè és el color mostassa.

YH

I allà està el Branding. En les pintures, les marques tenen el mateix color
amb un altre nom. El color mostassa per a ells és un to més o un to menys.
Intenten trobar el Klein.
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ME

Que bèstia no? El negoci del color.

CBG

Al·lucinant!

OF

Clar, i depenent d’on provingui, si és més difícil d’aconseguir, té un preu
diferent.

ME

BB

Si el color pot afectar a com ens sentim, també pot afecta a com creem?
Sou conscients d’això? Ho busqueu o ho provoqueu? Tu Yago, canvies de
forma decidida el color per provocar sensacions noves, veritat?

Una barbaritat.
Estava pensant en l’erotisme. Si us fixeu en el vermell, el vermell fosc.
M’estic enrecordant del barri vermell d’Hamburg, on aquest to de vermell
es repeteix a tot arreu on es suposa que ha de ser eròtic.

OF

Magnètic o sexy, ha de ser vermell i velat.

ME

I fosc.

BB

Són codis.

ME

Això no és comercial, és natural.

CBG

Això enllaçaria amb el que deies de que hi ha activitats lligades a un color.
El verd dels hospitals, aquest verd quirúrjic tant difícil...

YH

Sí. I després em costa acostumar-me. Quan ja estic molt còmode amb un
color, el canvi em costa. Si que afecta al dia a dia. Afecta molt.

ME

Jo necessito concentrar-me, per tant, necessito colors neutres. Blanc, fins
i tot un gris. Si he de concentrar-me amb una paret vermella, una altra
groga i el sostre blau, em torno boig. Passa com amb el soroll. Si estàs al
mig d’una discussió, és impossible concentrar-se. Quasi diria que el color
té veu.

BB

Que bo! El color té veu!

ME

Em tranquilitza, em relaxa...

CBG

La sinestèsia dels sentits. Skriabin va fer una òpera, Prometeo, preciosa,
de les Vanguardies, en la que es toquen els colors. L’arranc és color. T’has
d’imaginar els sorolls d’aquesta òpera quasi Wagneriana només per com
apareixen els grocs, els colors. Hi ha un article molt bonic en El jinete azul
de Kandinsky, sobre aquesta òpera, en que explica que van tots a escoltar-la i el silenci és sepulcral, la gent mirant...Quina complexitat, com
poden arribar a establir l’equivalència entre un to greu amb un color i una
llum, i una seqüència de projecció en canyó que llavors baixa a els aguts...
No tinc paraules, és veure-ho, perquè és una sinestèsia.

OF

En l’arquitectura és difícil incorporar el color d’aquesta manera perquè
cada material ja té la seva essència, la seva materialitat. Si introdueixes
color, no és la seva pròpia essència, llavors entres en contradicció.

ME

És un ‘fake’.

YH

Amb el menjar, per exemple, no hi ha blaus. Un dia vaig escoltar a Elena
Arzak en una ponència que ho deia i allà hi vaig caure. Ella estava investigant sobre fer plats blaus amb la col lombarda, per exemple. L’aigua que
deixa anar, a vegades es torna blava i ella feia proves amb això. Em sembla
molt graciós.

ME

Això de l’Elena Arzak es fa a través d'un procés natural. Però no sé si
coneixeu a un artista que es va fer molt famós en els anys setanta, Miralda,
que feia menjars de colors i de tots els colors. No sé com les feia, estava
amb una cuinera, la Montse Guillén.

CBG

I no es morien perquè…”vull una cosa rosa”, pero rosa...

ME

Era la performance, anàvem i menjàvem.

OF

Un altre tema del que no hem parlat és el cinema en blanc i negre. Tota

BB

Coneixeu el cas de Neil Harbisson, aquesta persona que té una antena per
a desxifrar els colors perquè ell no ho pot fer, per ell tot és pla. La tecnologia converteix els colors en pulsacions que ell ha après a llegir.

OF

Perquè irradien, els colors tenen temperatura.

BB

Aquest té una temperatura diferent a aquest altre?

OF

Els colors capten energia. El negre, per exemple, concentra molta més
temperatura que el blanc i també irradia de manera diferent. Per això jo
crec que pot captar de quin color es tracta.
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aquesta fotografia i aquest cine en blanc i negre que en realitat, quan el
veus, te l’imagines i el poses en color.
ME

Jo el veig en blanc i negre.

BB

Jo també! Inclús les fotos de quan era petita o dels meus pares les veig en
blanc i negre.

OF

Però en realitat, el que estem veient, tenia color. I quan veig arquitectura
que ha perdut el seu color original... com canvia la percepció!

BB

Quan l’arquitectura perd el color, es pot veure màgic o decadent molt
ràpidament.

OF

Però adquireix un altre valor. Una altra força.

ME

Clar, quines són les obres que es degraden? Quant de temps fa que estan fetes?

CBG

La vida d’un edifici del segle XX? 50 anys. Enric Miralles deia que no projectava cap edifici que que durés més de 50 anys. De fet tot el que ha fet, ja
és una runa moderna.
L’arquitectura del segle XX és molt fràgil, comparada amb el Panteó que
està igual des del 123 d.C., han passat ja quasi 2000 anys.

ME

Si però abans estaves un segle per acabar un edifici.

CBG

Hi ha un canvi de tot, de paradigma.

BB

Ara tot va molt més ràpid. Vint anys d’ara són dos segles d’abans. Una
reflexió final Mario. Amb quin color et quedes?

ME

Em quedo amb l’arc de Sant Martí. M’agrada tot. M’agrada que tot sigui
molt colorit.

BB

Carolina?

CBG

Em quedo amb la meva finestra, que sigui una finestra al color.

BB

Una mirada, oi?

CBG

Sí, traspassar alguna cosa.
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BB

Yago?

YH

A mi m’ha interessat molt el tema de la transparència i la fisicitat de les
coses. I que el color t’altera d’alguna manera sense adonar-te’n. Al final cadascú juga o llegeix com vol o ho maneja com pot. T’has de deixar envoltar
d’una mica de color, sigui negre, blanc o el que sigui. I abans pensava una
última cosa mentre parlavem de la degradació, el color sempre tendeix al
blanc.

CBG

Es perd.

YH

Desapareix en un to, va agafant una tonalitat blanca. Jo crec que és per
el Sol. D’aquí que potser el color real és el blanc, si desaparegués el color,
seria el blanc.

ME

Segons l’RGB, la suma de tot és el blanc.

OF

Jo em quedo amb la idea de que el color és viu, no tant per una qüestió
visual sinó per una qüestió de temps. Al final, també en l'arquitectura,
hi ha una transformació del color i canvia la percepció de l’espai amb la
transformació del color.

BB

Jo potser amb la idea de ser tots els colors a la vegada. Tots els matisos. És
bastant complex, hi ha profunditat.

Complexitat i profunditat. El color, allò
que veiem, que notem, que definim de seguida, tan tàctil, tan corpori ha donat per
moltes reflexions, molta llum. El temps ha
passat volant i hem arribat al final del
sopar. Demanem cafès, tenim ganes de sobretaula.
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