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“Resulta molt curiosa aquella voluntat 

personal de l’obra en gestació. 
Virtualment està ja allí, i la seva realització 

reserva al propi autor les més grans 
sorpreses. 

Una primera obra objectiva i subjectiva pel 
jove artista, quina escola d’experiència!” 

 
Thomas Mann. L’artista i la societat  

 
Sovint, els qui estimem i ens sentim 
gratificats contemplant o col·leccionant 
obres d’art, ens demanem en quin punt 
de la seva trajectòria es forja la 
personalitat d’una artista. Tal vegada, 
ens en penedim de no haver pogut 
veure els primers tantejos dels qui 

després admirem. Sabem que tot 
artista que es decideix a presentar la 
seva obra en públic du a terme un difícil 
exercici d’exposició, no ja del seu 
treball, sinó més de si mateix. Les 
primeres mostres són, de fet, una 
aposta contra el temps, el desenllaç de 
la qual es resoldrà més enllà del 
moment present.  
 
La proposta que reuneix obres 
realitzades a Mallorca per Amanda 
Fortuny després del seu retorn des de 
Barcelona, exemplifica aquella 
interrogació i aquell punt incipient, 
l’escola d’experiència de la qual parlà 
en Thomas Mann. En les seves 
escultures, dibuixos i pintures actuals, 
es descobreixen les influències, 
afinitats i eleccions plàstiques de la 
tradició de la qual l’artista forma part i, 
alhora, aquell element intangible que 
és distintiu de cada artista.  
 
I és que no importa quants cops es 
repeteixi la fórmula màgica de la 
creació, sempre hi haurà aquell aspecte 
o tret estilístic personal amb el qual 
l’artista anirà desenvolupant el seu 
llenguatge i la seva personalitat 
artística. És cert que el ventall de la 
creació actual està més obert que mai  i 
que sorgeixen o retornen altres formes 
d’entendre l’art o, fins i tot un dels seus 
aspectes més controvertits: la bellesa, 
de la qual se n‘ocupen els filòsofs des 
dels principis dels temps fins als darrers 



assajos, aquells que representen els 
corrents actuals. El coreà Byung Chul 
Han, entre d’altres, reflexiona sobre 
l’estètica del polit i el ters que 
caracteritzaria bona part de les obres 
artístiques actuals. Tanmateix, un 
artista que “dialoga amb si mateix” 
cerca sempre com a objectiu la 
formulació d’un vocabulari plàstic i 
visual competent per a la creació 
d’imatges de sentit, ja siguin les que 
representin una visió general del món 
(la realitat) com un recurs per inserir-se 
dins els corrents artístics actuals i, 
alhora, per entendre el lloc que ocupa 
en aquest context la seva pròpia vida. 
Així ho descriu Clément Rosset: “El que 
és imaginari s’inspira sempre en les 
imatges de la realitat i així mai escapa 
de la zona d’atracció del que és real”.  
 
Aquesta doble realitat de la tradició de 
l’art contemporani i la pròpia biografia 
flueix i es fusiona en les obres 
d’Amanda Fortuny. Aquesta potencial 
dualitat (que és també potència), es 
manifesta tant en una pintura que es 
complau amb la calidesa informal del 
pigment, com en la racionalitat de la 
geometria i la línia essencial que 
discorre pels seus dibuixos de 
“mantres” visuals en negre sobre blanc, 
formes possiblement analògiques d’una 
meditació, d’un buit mental que es 
formula a la manera de l’“escriptura 
automàtica”. 
 
En canvi, quan crea volums escultòrics, 
l’artista cerca les seves formes en la 
naturalesa i en les variacions 
antropomòrfiques que enllacen aquests 
treballs amb les seves obres anteriors 
dedicades a explorar la corporeïtat 
femenina. Parlem de les seves 
escultures-motlle obtingudes per 
contacte amb parts del seu cos (cap, 
espatlla, genoll, nas, peu...) i que 

al·ludeixen als prejudicis socials que 
pesen sobre la dona i al seu 
posicionament com a resposta a 
aquesta situació. Aquests aspectes 
socials i crítics es descobreixen en els 
títols d’aquestes obres més intimistes i 
personals, les quals dialoguen amb les 
altres obres damunt llenç i paper, 
mostrant altres vies d’investigació 
paral·leles en l’àmbit més “fred” de la 
geometria.  
 
Evidenciant els estats complementaris 
fruit de l’emoció i la raó, de l’après i el 
que es descobreix sense pretendre-ho, 
totes aquestes obres són, al cap i a la fi,  
una prolongació dels estats mentals i 
anímics, de les inquietuds i experiències 
que Fortuny tracta de resoldre, fixar o 
entendre amb l’ajut del seu quefer 
artístic, un llenguatge per mitjà del qual 
persegueix no tan sols construir la seva 
identitat artística sinó també créixer 
com a ésser humà.  
 
“Les hores blanques” són aquelles en 
les quals ens troben davant la 
responsabilitat d’assumir un repte (com 
omplir un full o un llenç en blanc) i hem 
de pensar molt bé quin ha de ser el 
primer traç. Són també aquells 
moments en els quals necessitem 
desconnectar de tot i decidir si fem un 
gir de cent vuitanta graus, si canviem 
de vida o seguim el flux en què ja 
nedem... “Blanques” són també les 
hores de la meditació i les que 
dediquem a navegar pels somnis, 
aquelles en les que ens deixem anar i 
deixem de pensar, les que ens fan 
oblidar les normes perquè només ens 
guia la intuïció.  
 
Per l’Amanda Fortuny artista tot va 
començar quan es va deixar dur per 
aquest buit seductor de les hores 
blanques i va mirar dins seu, per cercar 



tot seguit en la pràctica artística la 
força necessària per seguir endavant, 
per exorcitzar les ombres de la por, per 
conjurar en clau simbòlica les seves 
angoixes i el seu goig. És per això que la 
seva obra abriga aquest intens caudal 
de sentiments i tantes inquietuds... I és 
que, finalment, un artista és 
precisament un ésser humà que cerca 
respostes.  
 
Endinsar-nos en el treball amb tanta 
sinceritat, vocació i desig suposa, 
doncs, descobrir les seves ferides i les 
seves il·lusions, participar de la seva 
particular forma de mirar i interpretar la 
realitat. Ja ho digué Rilke, aquell poeta 
el pensament del qual encara ressona 
en els textos sobre art contemporani: 
“Estic aprenent a veure. No sé a què es 
deu, però tot penetra en mi més 
profundament i no es queda en el lloc 
en el qual solia acabar. Tinc un interior 
del qual no en sabia res. Ara tot va cap 
allí. No sé què és el que allí passa”. 
 
 
Pilar Ribal 
Març 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clastra de Son Tugores 2, 07340 Alaró, Tel. 971 518 757, sontugores@ajalaro.net. 
Horari: De dilluns a divendres de 16.00h a 20.00h. Dissabte d’11.00h a 13.00h. 


