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FES PUNTA AL LLAPIS

Un dia vaig fer punta al llapis i, amb l’encenall a la mà, 
el vaig observar amb calma i vaig escriure:

Fes punta al llapis, observa, pren-te el teu temps...
i si t’emociones, fes punta al llapis.
Escriu el teu nou projecte, la teva nova idea, la teva
nova aventura.
De l ’ull al cor, del cor al cervell i del cervell a la mà...
per donar ordre d’escriure o dibuixar.
No et fiïs mai de la llum, ni de la memòria.
Fes punta al llapis.

Aquesta exposició té una doble lectura: les escultures 
sobre la vessant humana del que tots hem fet de petits 
i les obres pictòriques sobre el grafit, el mineral flexible 
de la mina del llapis. El grafit, extret del carboni, és el 
futur. Els meus projectes estan relacionats amb coses que 
estan en perill de desaparèixer. Les coses desapareixen a 
una velocitat increïble i molta gent no se n’adona, no en 
som prou conscients. Jo lluito perquè això no passi, i vull 
deixar empremta del moment històric que vivim a través 
de l’art. Aquesta exposició itinerant vol transmetre la 
importància de l’escriptura, malgrat la tecnologia i les 
xarxes socials. Tot a partir de la sensibilitat i de les 
emocions expressades amb pintura i escultura.
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He seguit la trajectòria de Carles Bros (Terrassa, 1956) 
des dels anys vuitanta. La seva carrera com a artista s’inicià 
amb uns paisatges i marines fets amb olis i aquarel·les de 
pinzellada impressionista i colors amables, però ben aviat 
derivà tècnicament i temàticament cap a unes opcions 
més lliures, més espontànies, visions abstractes dels 
paisatges urbans, que en ocasions incloïen esquemàtiques 
figures humanes que, en el seu moment, va exposar a la 
Xina amb èxit. Més tard es concentrà en el món marí 
i especialment en la silueta del peix, que utilitzà per 
ornamentar un gran espigó del port de Llançà, que amb 
la seva pintura es transformà en un banc de peixos que 
donava vida a aquest indret de la Costa Brava, alhora que 
ens feia prendre consciència de la necessitat de preservar 
la fauna marina i ens alertava de la patètica contaminació 
de la Mediterrània.
A partir d’aquí, però, el seu món va anar prenent nous 
tombants, de manera que ja no se circumscriu a un tema 
o a una disciplina, perquè s’allibera de cotilles i empra tot 
tipus de materials i de recursos per expressar-se, ja que 
amb la mateixa llibertat amb què pinta o dibuixa fa una 
escultura o escriu uns textos per explicar el que és per a ell 
L’aventura de la creativitat, títol que precisament va donar 
al llibre que recull aquests pensaments.
Carles Bros vessa una energia vital que es posa de manifest 
en tot allò que fa i en tot allò que diu, potser perquè, tal 
com va escriure el 2005, la seva obra és “fruit de molts 
anys d’observació de la naturalesa, dels fenòmens socials 
que ens envolten i de la meditació i d’una anàlisi profunda 
sobre totes les emocions, sensacions, dubtes i misteris que 
sorgeixen abans, durant i després del procés de gestació 
d’una obra d’art”.
Em sembla interessant fer aquestes precisions abans 
d’endinsar-nos en la proposta que ara ens fa, perquè en 
aquesta exposició que ha titulat “Fes punta al llapis”, 
integrada per escultures, dibuixos i vídeos, Bros ens convida 
a participar en una obra d’art total en la qual podem veure 
com una idea germinal evoluciona fins a materialitzar-se 
en múltiples presentacions: des dels encenalls que queden 
després de fer punta a un llapis, fins al text cal·ligràfic que 

es pot escriure amb aquest llapis o les petites escultures 
que motiven el trasllat de les ondulacions dels encenalls 
a obres d’una dimensió més gran fetes amb materials 
consistents. Les curvatures d’aquests encenalls, els 
seus entrants i sortints, el perfil del color del llapis 
que dibuixa una cinta de color aporten un món formal 
imprevisible que és el que inspira l’artista i també els 
visitants, que poden convertir-se en partícips d’aquesta 
aventura en el taller que s’ha instal·lat a l’exposició. 
De fet, l’experiència s’inicia amb una vitrina on es mos-
tren llapis, papers i maquinetes de fer punta, fulls de 
paper i petites escultures fetes amb encenalls i també 
la seva transposició en planxes de ferro que acaben es-
devenint peces de gran format. Unes obres que ara es 
mouen en escala mitjana, però que podrien ser realitza-
des també a gran escala, de manera que fins i tot fossin 
penetrables pel visitant.
Les reflexions i cabòries que han provocat a l’artista 
aquestes espirals també troben la plasmació en acrílics 
de gran format i en un vídeo que explica el procés seguit 
per Bros des de l’instant en què fa punta a un llapis fins 
al moment en què crea una escultura, en un procés que 
ens recorda que tornar al llapis és tornar als orígens, 
a l’eina de grafit que propicia l’arrencada de gran part 
d’obres d’art. El desafiament del blanc comença amb 
un traç negre, en una idea que pren forma i que es 
pot desenvolupar en pintura, escultura, vídeo, dansa o 
música, i és aquest joc el que fascina Bros, que defensa 
que tot comença amb el cric-crac de fer punta al llapis, 
una idea que ens invita a compartir en el doble sentit, 
el més literal de fer punta al llapis i el conceptual de 
impel·lir-nos a afinar una idea, una cosa, a disposar-nos 
a pensar i fer. Perquè com ell mateix va escriure, “cal 
tenir temps per pensar, perquè flueixin noves idees, per 
elaborar nous projectes”.
I no hi ha cap dubte que des dels anys vuitanta la seva 
producció ha estat un perpetuum mobile, una lluita 
contra l’estancament, el tòpic i la repetició, obrint nous 
horitzons i animant-nos a prendre-hi part.  
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