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ROCA SANS
A LA FUNDACIÓ VILA CASAS
Joan Carles Roca Sans va néixer a Barcelona al 1946.
Llicenciat en ciències empresarials, va impartir classes a
ESADE i assessorava empreses fins que als 26 anys
va fer un gir a la seva vida seguint la seva vocació artística.
Es va matricular a l’Escola Superior de Belles Arts de
Barcelona, on va estar tres anys. Després deixà Barcelona
per venir a viure al Baix Empordà, i no se n’ha mogut des
de llavors. A Torroella de Montgrí dirigeix l’espai Atrium, on
ofereix propostes pròpies i d’artistes convidats.

Els seus olis destaquen per un estil propi, creat a
partir d’una delimitació clara de plans en què els
colors s’organitzen en zones pures i uniformes. La
bidimensionalitat predomina en els seus quadres,
però tot i així les seves figures mostren una
robustesa que transmet una sensació escultòrica.
Les seves formes, siguin figures o paisatges, sovint
sofreixen una esquematització que fa que algunes
de les seves obres freguin l’abstracció.
Tot i treballar la tècnica de l’oli amb gran rigor,
Roca Sans es distingeix per l’ús de nous formats
i noves tecnologies en la seva obra. Utilitza
l’infografia i el vídeo i valora moltíssim els jocs de
llum com un material més dins el seu treball.
Els temes recurrents o motius conductors en la
seva recerca artística són l’autonomia personal,
l’espiritualitat i la innocència.

Per a ell, tots aquests valors han anat
desapareixent en nom del progrés. Així, la seva
obra és un intent constant de retorn a aquest estat
primitiu, una recerca dels sentiments originals de
l’home.

Aquest viatge, Joan Carles Roca Sans ens
l’explica de manera multidisciplinària: utilitza la
literatura, la fotografia, la pintura, l’escultura i
el col·leccionisme de peces trobades durant el
recorregut.

A l’absis trobem el Deambulatori de les promeses
complertes, la darrera escena que sintetitza
el relat i traspassa definitivament el caràcter
universal del mite, i reivindica l’espiritualitat laica,
al marge de les creences preestablertes.

Per això, ja fa temps que treballa a partir del
concepte del viatge iniciàtic, aquell viatge que fa
que l’home prengui consciència d’ell mateix, d’allò
que és i no ha sabut mai.

Aquesta amalgama formal és la que utilitzarà
l’autor a partir d’ara en els seus següents
projectes: després d’Ermoúpoli, varen venir quatre
relats més: Tànger: els fills de l’estret, Malta: els
papers de Shcermerhon, Siracusa: Lucia Luca i
l’arquitecte alemany i, finalment, Patmos: Janus
Bifront i l’apocalipsi.

Estem davant d’una exposició singular, que no
l’hem de prendre com una sèrie d’obres a observar
independents unes de les altres.
El que trobem a Janus Bifront i la cova de
l’apocalipsi és una suma d’obres que s’enllacen
unes amb les altres per a aconseguir un significat
global. I no podia ser d’una altra manera, ja que
l’autor treballa el concepte de viatge iniciàtic, i
aquest comporta un canvi, un avançar i aprendre
nous conceptes que, indefectiblement, convertiran
allò ja conegut en vell. Però allò nou no té perquè
anul·lar el que és vell i Roca Sans ens revela
l’art com una excel·lent via de comunicació entre
present i passat, per després tornar al present i
reflexionar.

Aquesta idea es desenvolupa amb el projecte
Ermoúpoli: retorn al mar dels déus, iniciat el
2007 a l’illa de Paros i amb la col·laboració de
l’Apothiki Foundation de Brussel·les.
El projecte gira entorn de la narració del periple
d’un home per Istanbul i les illes gregues per
buscar la platja de la joventut. En el camí
descobreix valors que li canviaran la vida.

D’aquest darrer sorgeix Janus Bifront i la cova
de l’apocalipsi, l’exposició que podem gaudir del
12 de juny al 12 setembre a l’Espai d’Escultura
Contemporània Can Mario, de la Fundació Vila
Casas a Palafrugell.
La mostra ens situa en un espai que pren la forma
d’una església de planta basilical. Durant el nostre
recorregut per aquest espai avancem en el relat
que ens presenta Roca Sans.
Als peus de la nau trobem el Museu ritual, zona
de reminiscències romanes i ortodoxes on trobem
l’inici del mite de Janus Bifront i la seva expressió
més fantàstica i de faula.

Així, us invitem a fer el vostre propi viatge a
través de l’exposició, a través del relat, del mite, a
través de l’evolució de l’ésser humà, de l’art, per
finalment extreure’n el vostre propi sentit, únic i
diferent per a cadascú i lluny dels dogmatismes
que ens ha imposat la història.

En el cos de la nau, el Panteó dels temps, podem
veure el desdoblament de Janus, com l’església
catòlica va adoptar-lo, partint el seu doble rostre i
convertint-lo en el sant Joan Evangelista i el sant
Joan Baptista d’avui en dia.
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