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Les vivències i l’experiència adquirida sempre són fona-

mentals dins el procés creatiu d’un artista. Després 

de gaudir a Palma i a Barcelona de les pintures de 

Joan Àvila Fuster no crec que la inspiració sigui una cosa que aparegui quan menys t’ho esperis sinó que 

més aviat el contrari. L’ésser humà abans de crear una obra d’art necessita estudiar, experimentar, conèixer, 

viure, i sobretot obrir els sentiments davant tot allò que l’envolta.

En Joan ha aconseguit el més difícil, que és immortalitzar aquestes experiències vitals en moments que te-

nen un espai i un temps determinat, cercant sempre la millor instantània de cada un de nosaltres. Així ha 

introduït dins les seves obres als seus amics i familiars, el paisatge urbà de les grans ciutats i els objectes 

més quotidians i insignificants, creant una atmosfera misteriosa i suggerint sempre de rere fons una petita 

història que té vida per si mateixa. 

Les seves obres parlen de coses tan essencials i quotidianes dins la vida d’un jove, com una conversa te-

lefònica amb un amic, escriure una carta, llegir un bon llibre, prendre un bon cafè després d’haver dinat, 

jugar amb el moix, passar un dia tranquil a la platja, arreglar-se al bany abans de sortir de casa, o fins i tot, 

retratar les primeres carícies de joventut amb el tabac i l’alcohol com pugui ésser una gran ressaca després 

d’una agitada marxa de divendres vespre. Tot això, fa que de seguida ens poguem sentir identificats. 

Per cert, una altra de les especialitats que també practica amb freqüència Àvila és l’autoretrat, ja que li és 

impossible separar la pintura de la seva vida. És com si l’art li produís una profunda invasió de múltiples 

sentiments impossibles de rebutjar. Tot el que gira al voltant de l’artista està predisposat a entrar en escena 

en qualsevol moment. 

per Antoni Vives Reus

Urbanitas
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Sí s’hagués de destacar una qualitat de la pintura de’n Joan, aquesta sens dubte seria el dibuix. Les seves 

línies sempre volen dir més del que són, fins al punt en què un a vegades sent la necessitat d’atracar-se molt 

al quadre per poder apreciar un petit detall. Aquesta preocupació per les formes, en especial les del cos 

humà, el duu a la necessitat de provocar diverses reaccions a l’espectador. En canvi, el color no deixar de ser 

un element afegit, que s’adapta amb extraordinària facilitat al concepte i a la idea inicial de l’obra.

Els suports físics que utilitza per treballar són molt diversos, encara que la tela i la fusta són els més habituals. 

A vegades, malgrat sembli sorprenent, també s’ha fet valer de grans llençols vells per poder fer peces de grans 

dimensions. A més a més, també fa us de la fotografia, el cartró i el paper a l’hora de fer els seus esborranys.

Aquesta exposició a la Galeria Fran Reus Centre d’Art no és més que una selecció molt pensada dels seus 

darrers treballs, introduint de manera extraordinària el paisatge urbà i tot el que això suposa dins les seves 

obres. Quan en Joan observa i analitza els edificis de la seva ciutat adoptiva sempre ho fa cercant l’harmo-

nia. Les terrasses, els carrers, els terrats, cobren una bondat especial als ulls de l’artista, com si volguessin 

ésser descoberts per primera vegada.

Parlar d’un «urbanitas» és fer-ho d’una persona que manté una especial drogodependència amb la seva 

gran ciutat. Ve a ser una espècie de malaltia que tenen alguns davant el plaer i la devoció que senten pels 

fums, els renous i el ciment a gran escala. En Joan, sense voler-ho, s’ha deixat seduir per aquestes estranyes 

sensacions incorporant aquestes noves inquietuds dins les seves obres. 

Pocs són els joves artistes amb tanta projecció com en Joan Àvila. La seva moderna i atrevida figuració la 

desenvolupa a Barcelona, ciutat on inicià els seus estudis. No obstant, és a l’Illa on troba la seva gent, els 

seus orígens i el suport imprescindible per poder continuar treballant. 
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“A n’es soleet”. Mixta / tela. 225 x 150 cm
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“Cercant es mòbil”. Mixta / tela. 69 x 59 cm
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“Un bon dia de platja”. Mixta / tela. 62,5 x 66 cm
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“Lletgint a sa platja”. Mixta / tela. 116 x 89 cm
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“Vista des de ca meva”. Mixta / tela. 114 x 146 cm
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“Secuència abocant suc”. Mixta / tela. 146 x 114 cm

14



15



“Taula parada”. Mixta / tela. 130 x 97 cm
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“Ara no pinta es bol·lígraf”. Mixta / tela. 162 x 130 cm
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“Cafetera i llet”. Mixta / tela sintètica. 59 x 69 cm
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“Esperant algú”. Mixta / tela. 73 x 100 cm
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“Un poc de vi?”. Mixta / tela. 100 x 73 cm
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“Edificis i color vermell”. Mixta / tela sintètica. 59 x 69 cm
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“Edificis i pas de peatons”. Mixta / tela. 89 x 139 cm
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“Ciutat groga”. Mixta / tela. 59 x 69 cm
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“Plourà o no?”. Mixta / tela. 89 x 116 cm
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Aquest catàleg s’acabà d’imprimir
el dia 12 de setembre de 2006

a Palma


