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l"A PEDM FrLosoFAr

JoanAbell6, artista autodidacte amb un car)cter vital i empiric, que unit a
una singuiar i alhora extraordindria formaci6l'ha menat cap a una trajectbria
art istrca trarscendental r plural. La seva personaittat. la seva vitalttat. les seves
ganes d aprendre. el seu alany per arribar a ser un artista en LoLa Ia reva expressr6, elvan conduir a l'aprenentatge al costat degrans mestres com Mir, Pruna
i Pellicer, dels quals va aprendre gran quantitat de valors, tant tecnics com
tedrics, ien va extreure els factors que mds li. interessaven per configurar
d'aquesta manera una forta personalitat, que6s, en la seva llarga i densa trajectdria, una marca d'identitat idiosincrAtlca que el diferencia dels seus contem
poranis.

voltants de i'any 1966 succei un fet curi6s En el transcurs d'un dels
viatges a BElgica, Abell6 decidi fer una parada de descans a la poblaci6 de
Bellver de Cerdanya abans de passar la frontera. En aturar-se i baixar del
cotxe, un noi que semblava el "tonto" del poble s'acosti decididament, agafe
una pedra del terra i la va vendre a Abell6. Aquest, entre la sorpresa i
l'atordiment Ia hiva comprar..- En marxar, Abell6 comenEi a pensar com era
possible que aquell noi que semblava ruc, havia tret diners d'una simple pedra
irumii profundament quiera veritablement el ruc, el noioell. Amb aquest fet
va veure clar com Michela (aixi es deia el noi) havia trobat la seva pedra
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filosofal. Aquest fet el decidi a comenEar una obra que duia de cap fera temps:
La Pedra Filosofal. Primer en va fer diferents estudis i acabd l'obra definitiva
constituida en forma de triptic e!1969.

Un motiu principal en forma d'ou centra la lectura de tota la composici6.
Tres figures femenines com si de tres flames es tractes ien tres colors diferents,
simboiitzenel conjunt de la humanitat amb les diferents races essencials Jus
tament, a la part superior d'aquestes figures hi ha representat un home amb
una pala enl'acci6 de trencar la closca d'aquest ou.llhome ds la represenlaci6
del noi de Bellver de Cerdanya, Michela. Alvoltant de l'ou, hi ha unagrandosi
de simbolismes i diferents al'lusions a moments i personatges de l'artista A la
part esquerra hi trobem I'al legoria a la vida i a la soctetat, presentada amolus
de carnestoltes, on desfilen tot tipus de personatges de diferents caracterisli
ques: desd'uns personatges addictes a la drogaaddicci6 queAbell6 va condixer
a londres, fins a un dels toreros que va condixer en un dels seus viatges al sud
de FranEa, passant perla representaci6 tamb€ de Ringo Star, cdle bre muslc que
pertanyia al conjunt a ngldsThe Beatles, a qui tambe va coneixer en una escala
efectuada a Liverpool on va assistir a una de les seves interpretacions Per
damunt de tots aquests personatges, una mena de volci simbolitza 1'erupci6
de la vida, dmb tota una slrie d'animals que envolten dues figures, una femenina i l'altre masculina: Adam i Eva. A la part dieta, asseguts en un sofi, apa-
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reixen uns personatges que simbolitzen els estaments de poder de la nostra
societat: militars, religiosos, politics, financers. Tamb6 apareixen en l'obra diferents amics i coneguts d'Abell6, com el pintor Mendoza, a qui va condixer a
Anvers, a mds del pianista Sol€ ambquiva tenir unagranamistat a londres. A
la part superior de l'obra, hi ha representats diferents indrets de les ciutats que
han tingut relaci6 amb Abell6 com 6s el cas del cementiri de l'illa de Man, la
Sagrada Familia de Barcelona, unes cases d eI Cran Palais d'Anvers, etc. Com
veiem, tot t6 relaci6 amb momentsi situacions viscudes perl'artista. Entre tot
aquest garbuix de circumstencies, personatges i geografies, trobem, als peus
de l'abans citat ou, uns gengsters que juguen al pdquer, mentre a l'angle infe
riordret, una efigie de perfilcontempla tot el panorama atentamentr aquest 6s
Abel16 que observa expectanr tot elque va succeint.
Tancant el triptic, elsdos laterals tenen representacions de la vida quotidiana. A la banda esquerra hi ha representada la vida banal, del carrer, de la
prostitucio i les tavernes. on aparerxen uns marners amb unes dones mu ndanes, lot coronat perla casa d'un antiquari dAnvers. El lateral dret reptesenta
la fonda d'Anverson va estar allotjat Abell6, corncidint nomdsamb dos personatges m6s. Casualment, un d'ells era, ni mds ni menys, el Chacal, l'agitador
politic que fou contractat per atemptar i assassinar el general Charles De
Caulle. IJaltre era un policia secret encarregat de vigilar el primer. Abell6 es va
troba renmigdels dos personatges, que rivalitzaven enamabilrtat i intentaven
saber quina relaci6 tenia l'artista ambcadascun d'el1s. Aquest fet tan singular
va fer que Abell6 pintes aquesta situaci6 com a simbol del binomi entre la
sinceritat i la hipocresia que hi ha engeneralen el valors de la nostra societat 1j
engeneral, en totes les relacions humanes.
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