
La Peça del mes   Pintura

L’autor. Peter Stämpfli és un artista suïs nascut a 
Deisswil el 1937. Es va instal·lar a París l’any 1959, 
on viu actualment.

La seva vida s’ha mogut entre Berna, París i Sitges, 
on hi va fer arrels a partir del 1971. Des de casa 
seva al carrer d’en Bosc, entrà en relació amb la 
vida cultural de la vila i va impulsar deu festes al 
seu carrer entre 1977 i 1986, singulars happenings 
que comptaven amb la participació de molts dels 
habitants de Sitges. 

El 2011 va inaugurar la Fundació Stämpfli-Art 
Contemporani, amb una col·lecció basada en la 
ruptura artística que es va produir a París a principis 
dels anys seixanta. Consta de més d’un centenar 
d’obres rebudes en donació personal per una 
seixantena d’artistes de gran relleu, fetes entre 
1963 i el començament del segle xxi. 

Trajectòria artística. L’any 1959, Stämpfli es traslladà 
a París. Després d’un breu període d’influència de 
l’expressionisme abstracte americà, virà radicalment 
cap a una pintura figurativa que reduïa la imatge als 
seus elements essencials. Iniciava així el camí d’una 
trajectòria que, més enllà d’evolucions i canvis, 
ha mantingut una rigorosa coherència des de les 
primeres obres de 1963 fins a l’actualitat.

L’obra que ens ocupa pertany a aquest primer 
període, en el que cada quadre era una peça d’un 
programa global: produir un catàleg visual dels 
objectes i dels gestos presents a la vida diària de 
la gran ciutat i que la rutina havia convertit en 
imperceptibles. 

El seu estil va explorar els llenguatges de la 
comunicació de masses dels anys cinquanta i 
començament dels seixanta: la publicitat, el còmic 
i la fotografia o el cinema. En el debat obert aquells 
anys entre «alta» i «baixa» cultura, Stämpfli opta pels 
temes del dia a dia servits amb la tècnica centenària 
i tradicional de la pintura a l’oli, amb colors plans i 
fons monocroms.

El 1967 va donar per acabat aquell personal 
inventari i, conservant l’estil de les obres anteriors, 
es va concentrar exclusivament en els angles de la 
carrosseria de l’automòbil, on la roda, el cromat, 
la brillantor del color i l’elegància de les formes 
dinàmiques sintetitzen el valor icònic del cotxe en la 
vida moderna. Va ser el preludi del gran canvi que ha 
definit Stämpfli com l’artista del pneumàtic fins al dia 
d’avui.

El 1969 va desaparèixer el color i tot el que no fossin 
les formes geomètriques de les estries de la banda 
de rodament. En aquella zona més amagada i fosca, 
la que entra en contacte amb l’asfalt i es fa realitat 
l’automòbil, va descobrir la cambra del tresor de la 
seva estètica. Van aparèixer els grans formats i les 
enormes empremtes sobre murs i paviments.

Des del 1990 fins avui, com en una insòlita 
metamorfosi, el color ha tenyit aquelles formes 
geomètriques, alliberades definitivament del seu 
origen industrial.

Autoportrait au raglan. La vida diària del París 
entre l’any d’arribada de Peter Stämpfli el 1959, i el 
moment en què pinta l’Autoretrat el 1963, estava 
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Autoretrat amb gavardina, de Peter Stämpfli
París, 1963
Pintura a l’oli sobre tela
160 x 117 cm
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molt lluny del glamur del que es coneix com a 
«dècada prodigiosa».

La metròpoli vivia el trencament social i la violència 
produïda per la guerra d’Algèria. La matança de 
prop de 200 algerians a París en una manifestació el 
17 d’octubre de 1961 i la coneguda com a «massacre 
de Charonne», l’estació del metro on el febrer de 
1962 van morir 9 sindicalistes comunistes partidaris 
de la independència, culminaven uns anys de 
manifestacions, enfrontaments i atemptats. D’altra 
banda, el món de l’art i de la cultura va rebre una 
forta empenta amb la creació inèdita d’un ministeri 
d’Assumptes Culturals, dirigit per un intel·lectual 
de prestigi que no deixava indiferent ningú, André 
Malraux, escriptor, col·leccionista i expert en art 
contemporani.

L’Autoretrat amb gavardina és una de les primeres 
pintures de la seva època inicial. Pintada a París el 
1963, amb 25 anys, va ser seleccionada, juntament 
amb altres tres, per a la secció suïssa de la 3a Biennal 
de París al Museu d’Art Modern de la ciutat.

Encara que els artistes del “Nouveau Réalisme” ja 
estaven molt actius, en la Biennal del 1963 les obres 
de Stämpfli van ser els únics exemples “pop-art”, 
juntament amb les de la secció anglesa; la resta del 
conjunt estava encara immers en l’abstracció lírica 
dominant en les galeries i el mercat de l’art de París. 
Stämpfli sempre ha conservat l’Autoretrat amb 
gavardina en la seva col·lecció privada. Fins al 2011 
s’ha exhibit en exposicions, i en institucions i museus 

en altres dotze ocasions; avui pertany al fons de 
la Fundació Stämpfli i es mostra en l’exposició 
permanent del museu.

En aquell 1963, a més de l’Autoretrat, va pintar 
com a mínim vint obres més i almenys quatre 
d’elles van desaparèixer en l’incendi del seu taller el 
1990. De les disset restants, nou comparteixen les 
característiques de l’Autoretrat; la figura pintada en 
diverses tonalitats del gris i retallada sobre blanc. 
En les altres vuit, la imatge és en color i el fons, no 
només és blanc, també groc o verd.

L’Autoretrat representa en format vertical, una 
figura masculina de cos sencer que camina cap 
a la seva esquerra amb les mans a les butxaques 
d’una gavardina i el rostre prou tombat i fosc com 
per a que no el puguem identificar. És una figura 
plana, essencial, esquemàtica, pintada en diverses 
tonalitats de gris intens, aïllada de qualsevol 
referència de situació o d’espai, que flota en el buit 
com les paraules d’un diccionari disposades sobre el 
blanc del paper. 

En aquesta obra, el propi autor és el tema per 
primera i única vegada en tota la sèrie i segurament 
en seixanta anys de carrera. El rostre en la penombra 
no ens deixa identificar-lo, només el títol afirma que 
estem davant del retrat de l’artista jove, protegit 
per una gavardina del fred i de la inclemència, no per 
força climatològica, del París del començament 
d’una vida d’artista, una plausible al·legoria del 
present que Stämpfli vivia en aquell 1963.
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