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Fins les set de la tarda no es podia trucar el timbre del local situat tot just damunt el 
KGB, al carrer d’Alegre de Dalt de Gràcia. “No, no pugeu encara, que estic acabant una 
cosa”, deia des de la porta. Ni punks, ni kumbaiàs, ni res. Fins les set no obria el taller, 
el “Maño”, tot ell disciplina, determinació i mètode (no exempt dels mil dubtes 
existencials, metafísics i econòmics inherents a un home de vint-i-molts, i artista, per 
més Inri). 

Ens vam conèixer mitjançant un amic comú, el “Iaio”, un dels punkarres de cresta més 
erecta que van veure els carrers de Barcelona a les acaballes de la prodigiosa dècada 
dels vuitanta: la movida dels madriles, el rock radical basc, els Scatalà, els Decibelios, 
molta, molta mandanga, però al taller d’en Javier (es diu Javier Garcés, aquest “Maño” 
que ens ocupa) sempre sonava la música clàssica de cullerot per la ràdio. No 
importava, nosaltres sempre portàvem alguna cinta dels Eskorbuto per contrarrestar 
aitals bones vibracions. I Xibeques, i alguna ampolla de més grau, i mandanga, mai no 
faltava la mandanga, fe de Déu. Van ser els anys de la nostra joventut, alguns a la 
recerca sempiterna de la diversió, de l’evasió i de l’èxtasi bioquímic; la majoria buscant 
un modus vivendi que ens permetés fotre el camp de casa; d’altres empaitant la 
sublimitat a través del coneixement, de l’art, fins i tot de la religió. I tots, tots sense 
excepció cercant amb un llum d’oli el cau de l’amor, el pont de la felicitat vers els 
altres. I, de fet, els que quedem, seguim igual, com gossos perdiguers, perquè ja sabem 
que viure és una investigació perpètua del món, dels demés i, per sobre de tot, de 
nosaltres mateixos. 

En Garcés, aleshores, gairebé vivia al seu taller, un espai que usdefruitava per gentilesa 
d’un galerista famós de la ciutat sense comte. Un regal enverinat que permetia el 
mecenes disposar, sense límits, dels treballs de l’artista. En aquells temps les seves 
obres es devien bàsicament a la xapa de ferro i a les sutures de l’arc elèctric. I com que 
el noi era seriós, s’havia tret la carrera de Belles Arts, treballava moltes hores, i 
solament dedicava a l’esbarjo (beure i cercar dones) les primeres hores de la nit, doncs 
els seus progressos es van accelerar, fins l’any 1991, en què tornà de Londres (hi va 
anar becat per la Delfina Entrecanales Fundation per tal de “dubtar sense pors” –diu-, i 
va exposar obres a la galeria Long and Ryle), tot culminant la seva etapa barcelonina 
amb una mostra a la Sala Gaspar.  

La naturalesa del seu treball va evolucionar molt en un món, nou per ell i ple 
d’atractius, com és l’Empordà. Instal·lat els primers anys en una masia del llogarret 
medieval de Cruïlles, el ferro ja solament compta com a suport per a pintures a l’oli. 
Treballs d’una gran bellesa on la distorsió urbana va deixant pas a la sinceritat sense 
artifici, per posar la tècnica al servei de la interpretació, de la suggestió, del detall i del 
matís que revelen el nucli de veritat que hi ha en les coses i en les persones. Estris, 
andròmines, paisatges sense interès aparent, però plens de senzilla bellesa, amics que 
no recordarà la història, fragments de la matèria del món que formen part del cor 
espiritual de tot allò que és (Weltgeist). I és en aquest taller, que més tard traslladarà a 
un pis de La Bisbal, continuà la seva relació amb un material tan autòcton com és el 
fang: la terracota, a través de la qual donarà forma a figures, relleus i objectes amb una 
potència evocativa que deixa perplexos els seus seguidors, amb una capacitat gairebé 
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hiperreal que provocarà no poques reticències, aventura que més tard estendrà 
(potser més com exercici tècnic que no pas expressiu) a la fusta de forma intermitent.  

No es pot dir que la relació de Javier Garcés amb el seu treball hagi estat dins d’una 
línia contínua exempta d’alts i baixos, això, segurament, no es pot dir de cap persona 
dedicada a la creació, i ni tant sols de les que es dediquen a feines monòtones i 
seriades, perquè, ni que només sigui per la variabilitat de l’estat d’ànim, alguns dies no 
hi ha màquines que siguin capaces de convertir-nos en robots (Charles Chaplin: 
Modern Times). Potser aquesta és una de les causes de la determinació de Garcés per 
no afluixar en el seu desig de mantenir el seu treball d’artesà i deixar de banda altres 
feines d’ingressos regulars com la docència, o la seguretat del funcionariat, o la 
obsessió per vendre el que produeix. Sap que cal col·locar algunes peces per tal de 
poder seguir dins la seva passió que és el treball artístic, però el seu compromís és amb 
la tècnica del treball, amb la història de l’art i amb la filosofia, molt més que no pas 
amb l’economia. El seu gran avantatge ha esta comptar amb un entorn familiar i 
d’amistats que sempre l’ha recolzat en les etapes més eixutes.   

Però he escrit “treball d’artesà”, i ho he fet a posta, gairebé com una provocació si 
tenim en compte els esforços titànics que s’ha fet des del segle XIX per dignificar i 
reconèixer la feina dels artistes com quelcom d’intel·lectual, diferent de les altres 
feines manuals, repetitives, característiques de la producció netament artesanal o 
industrial. I a mi això sempre m’ha semblat una collonada. En totes –i dic en totes- les 
feines que emprèn l’ésser humà hi pot haver una aportació singular, original, pròpia, 
característica, que dóna un nou valor a allò que es fa, i que generalment els altres fan 
de forma mecànica sense aportar res de nou. Això pot passar-li a una caixera del 
supermercat, a una obrera en una cadena de muntatge, a un pagès que treballa una 
vinya, a un professor que explica matemàtiques, a qualsevol. I també hi ha feines 
suposadament més creatives on l’individu es limita a aplicar coneixements apresos, i 
no fer cap mena de millora o personalització. Aplego els termes artista/artesà, i 
deixarem que siguin les seves obres que parlin (“Així, doncs, pels seus fruits els 
coneixereu” Mateu 7, 15-20). La resta? Erudició escolàstica que no aporta res sinó 
eloqüència als discursos, i prou. 

I sobre la falsa divisió entre figuració i abstracció, o realisme contra amorfisme, l’obra 
de Garcés s’ha mogut sempre dins els límits de la versemblança, fins i tot quan 
l’objecte són neguits interns (binocles escrutant l’incert futur, dels vuitanta estant), i 
tot i així no fugir d’estudi fent una introspecció radical per aterrar als marasmes de la 
subjectivitat extrema. No, perquè ell, que prové de l’estudi dels grans clàssics de la 
pintura espanyola (Velázquez, El Greco, Zurbarán, Goya), que ha assimilat a partir de la 
imitació, l’emulació, la repetició, com una escala kierkegaardiana on la forma externa 
constitueix el primer graó vers el coneixement: l’entresol de les regions de l’esperit, si 
seguim el camí ascendent que ens marca Francesc Pujols, el nostre savi local. El catàleg 
d’influències, però, l’hi ha fet afegir moltes altres etapes interessants al llarg de la seva 
vida d’acció i de reflexió fins arribar al segle XX -dantesc, esquizofrènic- a partir de la 
pintura més pròxima com la de Gutiérrez Solana, Zuloaga, els catalans Nonell i Gimeno 
i, per sobre de tots, el mestre manxec Antonio López. Ha estat a través d’ells que 
Garcés ha anat afaiçonant no solament una tècnica, sinó una actitud davant del món i 
els seus objectes, una manera de captar les mil facetes en què la llum i les tenebres 
presenten les formes d’un planeta encara ben zoroastrià. I si en els seus anys de llarga 
maduració aquesta pluralitat de matisos donava lloc a una reflexió incessant, i a una 



lluita sense treva entre la intuïció, la intenció i el resultat, els que l’hem vist treballar al 
llarg d’aquests anys, som testimonis, hores d’ara, de la resolució que guia les seves 
mans, que es mouen, expertes, en l’ordenació de la matèria, i com aquesta es presta, 
gairebé submisa, als dictats de les seves imatges mentals, provinents d’un afany que 
queda tot just per damunt de l’intel·lecte: l’esperit? Permeteu-m’ho. 

En Javier Garcés no és dels que gasten en roba ni en perfums. Gairebé sempre el 
veureu vestit de feina, com un treballador qualsevol que és, i ho és a consciència. 
Artista sense artifici, la seva relació amb l’entorn és sempre a través de la sorpresa, del 
detall nimi que et deixa bocabadat, un objecte quotidià, una situació reiterada 
diàriament, unes bardisses en un solar, la llum somorta de l’estudi de fusteria que 
comparteix amb quatre gosses entremaliades, coses rutinàries, sense cap valor 
especial, però que en un instant adquireixen tot el significat per un ésser viu eventual -
com ho som tots els éssers vius- i esdevenen un llampec de veritat dins del Tot que 
desconeixem, però de què hem format part sempre: concrecions de l’Univers en 
l’espai i el temps que cal immobilitzar per... donar testimoni als altres d’aquests 
instants de singularitat, que Garcés interpreta amb la màxima sinceritat, amb una 
veracitat que de vegades l’hi ha valgut alguna crítica d’estil, perquè, per exemple, en 
els retrats, que domina com un mestre, les línies externes que dibuixa o modela estan 
al servei absolut del moviment intern del model que retrata, i podeu estar segurs que 
un model, allà quiet, és un magma molt dens de sentiments, emocions i pensaments. I 
aquesta energia no passa desapercebuda per a aquest enginyer de formes amb vida.  

L’art no és més que una activitat humana i, com hem dit, està present en molt del que 
fem, depèn de l’actitud, i com tot el que fa l’home es veu influït per la resta d’afanys i 
d’intencions. Vivim uns temps post-il·lustrats en què les arts semblen voler situar-se 
més enllà de tot, com en un terreny virginal i eteri, i mai no ha estat així. De fet, 
l’artista poques vegades havia treballat amb la llibertat del nostre amic Javier (ell sap 
que aquest és el seu tresor més preuat), perquè no coneixem el nom dels mestres 
pintors del Romànic, simples executors de les idees del bisbe o del mossèn: “un Sant 
Pere aquí, un Sant Crist allà i força querubins”. Els afanys racionalistes de l’Europa 
absolutista van acabar enviant el feudalisme a Can Pixa (segur?), però també uns 
equilibris seculars on el senyor esdevé un alt funcionari de l’exèrcit, el comptable, un 
burgès i l’artesà, un artista, amb una falsa llibertat que converteix el pintor de cambra 
en petit empresari orientat segons els gustos del mercat. Aquí, o ets fill de papà, o no 
se salva ni Déu de passar els peatges culturals de l’època. Però jo he vist fer en Javier 
aquest camí a contrapèl, nedant molt lluny de les modes i seguint uns patrons clàssics 
(però d’això no he estat conscient fins que m’he fet gran).  

Fill, com tots, de l’època de l’acer i del raig làser (aquí queda molt bé citar Ernst Jünger, 
qualsevol cosa és bona), la deserció dels rengles urbans va facilitar-li el retrobament 
amb aquell món “de debò” que eren els paisatges de la seva infància –desolats i 
aspres- de l’altiplà aragonès, i a partir d’aquí establir un New Deal del qual ha sorgit, 
potser, el millor de la seva producció. Aquest conflicte entre el món tradicional –rural- i 
la nova era tecnocientífica –urbana- no és pas nou, i en el cas català i espanyol va 
donar lloc a les molt mal enteses guerres carlines. La dicotomia entre la religió 
revelada, aprehesa a partir de la fe, i de la ciència basada en la raó i el càlcul ha estat, a 
casa nostra, objecte de no poques reflexions per part de pensadors com Xavier Llorens 
i Barba. Tots sabem que Nietzsche va matar Déu en una de les seves crisis psicòtiques, i 
han estat milions els que han cregut presenciar el seu enterrament. A casa nostra, fins i 



tot, s’encenien pires purificadores en els seus temples per desterrar-ne el record. Però, 
ai làs! que no pot morir el que és immortal, ni tampoc allò que no existeix o que no és 
viu. Es mata la carn, es mor la vida, però roman el record o la simple inèrcia de creure 
(o pensar) en la transcendència, en el que no sabem, en el que hi pot haver més enllà 
de l’existència o en la constatació que de l’existència –de l’ésser heideggerià- no en 
tenim ni punyetera idea, per molt que la ciència s’esforci –i cal que ho faci- a explicar 
tots els fenòmens de l’Univers. La nostra limitació física i mental -i la gosadia del nostre 
esperit- són terreny adobat per a déus relligadors, i xerraires més o menys 
entenimentats. 

Però deixem la metafísica i mirem de tornar a posar els peus a terra per veure si 
acabem aquest article amb una mica de dignitat i coherència. Hi ha una cosa que, des 
de fa uns anys, em tranquil·litza en el que es refereix al Javier Garcés i a les seves 
ocultes intencions com a escultor i pintor, i és l’afany de transcendència, cosa molt 
lloable i inherent a la gent que ens dediquem a les coses del rumiar. Es tracta del fet de 
ser pare, d’haver passat aquesta fase biològica en què un malda per fotocopiar-se i 
donar una pròrroga a aquest món tan blasmat pels occidentals, que som els que millor 
–sembla ser- que ens hem adaptat. Aquesta alienació temporal que ens porta a la 
paternitat (aquí, el resultat magnífic ha estat la Martina) també té efectes sobre la 
maduresa dels nostres sentiments i ens situa en unes noves coordenades respecte a la 
gran pregunta de la vida: “què cony faig jo aquí?” En el seu cas penso que l’agitada 
vida del progenitor l’ha afermat en la seva dèria: recrear el seu entorn a base de donar 
categoria i bellesa a les coses més vulgars, ni que sigui l’ala d’un estornell mort (!). Com 
el mitjó suat que volia posar Antoni Tàpies al MNAC, però sense tanta pompa i 
rebombori, i de dimensions més modestes, orgullosament modestes. 

En Javier és un home que sempre està concentrat, cosa del tot natural per la 
naturalesa del seu treball, i per això agraeix molt les desconnexions que li 
proporcionem els seus amics. Seriós, auster, no tan tossut com es podria esperar dels 
seus orígens, sempre està disposat a escoltar noves versions –o nous refregits- sobre 
les coses del món i de la gent. És una constant en les nostres trobades el fet de gastar 
un 90% del temps dient ximpleries i utilitzar l’enginy per enfotre’ns de tot el que es 
belluga. Ara, l’altre 10% sempre ens enriqueix mútuament: és la proporció proteica del 
caldo de barbaritats que fem bullir. De fet, ell parla amb les mans, i solament callo 
quan m’ensenya les darreres peces del taller. L’any 2012 va arribar-li, per aquests 
treballs, un bon reconeixement en forma de premi atorgat per la fundació Vila Casas, 
amb una dotació suficient per deixar-lo treballar durant uns mesos sense les agonies 
econòmiques que passa avui tothom (tothom que no pertany a la cleptocràcia que ens 
domina i arruïna). Una bona bombona d’oxigen per algú que està acostumat a les 
estretors que se’n deriven d’aquest afany tan primigeni, àcrata i irrefrenable de viure 
la vida com li marca la consciència, donant de sí el màxim per a gaudi i benefici propi i 
dels altres: “d’homes dibuixats com jo, se n’aprofiten els grans” (Jaume Sisa). 
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