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Joana Santamans, l’artista 
que mira als animals

despatx d’interiorisme de Meritxell 
Ribé a Barcelona (carrer París, 171) 
perquè aquesta és la línia que vol se-
guir a partir d’ara. “Has de projectar 
el que vols atreure”, opina. I els olis 
sobre fusta, tot i que li porten mesos 
de feina i són més complicats de 
vendre, són el que més la motiva ara 
mateix. També té entre mans un lli-
bre amb més de 300 il·lustracions 
sobre la flora (continuació del Vida. 
Bestiari il·lustrat, que va publicar el 
2016 a Bridge amb textos del seu pa-
re) i no renuncia a altres encàrrecs: 
quadres d’animals domèstics, aqua-
rel·les, murals gegants i obra gràfica 
(distribueix les seves prints a 40 bo-
tigues de tot l’Estat). “Els bojos que 
podem viure d’això és perquè som 
uns pencaires, ni talent ni res. Sen-
zillament és que t’agrada jugar a ai-
xò i, per repetició, n’aprens més que 
els altres”, diu.  

Ser artista al segle XXI  
“El mercat de l’art és un món boig, 
però en vas aprenent. Quan tinc so-
bredosi d’encàrrecs i no els puc as-
similar és moment d’apujar preus, 
perquè prefereixo pintar menys i 
millor”. Els preus dels quadres ex-
posats van dels 3.700 euros dels fla-
mencs, el xai, la cabra i el bou, als 
18.000 euros de l’ossa. “Però jo no 
penso en qui ho comprarà. Ho visu-
alitzo i tinc la necessitat de fer-ho. 
No m’agrada ser elitista ni pintar 
per a uns escollits, però vull fer el 
que em vingui de gust. És el hàndi-
cap que tinc”, afirma.   

Santamans es va criar a Esparre-
guera, on el seu pare va obrir una 
granja de conills. Hi tenien cavalls, 
paons, gallines, oques, i solien fer 
llargues excursions i acampades. La 
llavor devia implantar-se allà. Ara 

pinta entre l’estudi que ha instal·lat 
a casa seva, a l’Eixample, i una ma-
sia a l’interior de l’Empordà. “Últi-
mament m’he especialitzat en el 
món animal, però qui et diu que més 
endavant no puc pintar una sèrie de 
cares de dona. M’agradaria. La gent 
ja reconeix el meu estil. No sé com 
ha passat, potser per la mirada fron-
tal, el fons neutre, que són idees que 
venen de la meva formació de disse-
nyadora”, explica. També li ha ser-
vit la carrera a l’hora de preparar 
amb retalls de fotografies i Photos-
hop el model que vol pintar i la pale-
ta que farà servir.  

Amb els anys ha aconseguit crear 
“una marca pròpia” al voltant de la 

qual giren tots els encàrrecs, tam-
bé de disseny industrial: tovalloles, 
sabates, llibretes, coixins, paper de 
paret... No té marxant ni galerista, 
ni tan sols ningú que li gestioni les 
xarxes i els encàrrecs. Té altres vi-
es per arribar al client, com l’alian-
ça amb l’interiorista Meritxell Ri-
bé o Instagram. “No és còmode, per-
què hi inverteixo molt de temps i 
has d’aprendre màrqueting. Però 
permet que la gent vingui directe a 
tu. Mentre pintava aquest flamenc 
me’l van comprar”, assenyala. So-
vint penja fotos del procés artístic. 
“Al final la gent compra la teva per-
sonalitat, un món, una manera de 
ser, no només un quadre”.e

Joana Santamans al despatx d’interiorisme de Meritxell Ribé, on 
exposa una petita col·lecció de quadres de gran format. PERE VIRGILI

Flamencs, xais i ossos gegants poblen l’univers d’una 
pintora i il·lustradora que s’ha obert mercat a les xarxes
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El cap d’una ossa gegant de més de 
dos metres sembla que es vulgui 
menjar la seva mare, la pintora Jo-
ana Santamans (Barcelona, 1977). 
Juntament amb el d’una balena ge-
peruda, són els dos quadres més 
grans que ha pintat fins ara, dos olis 
sobre fusta que impressionen. Per-
què els seus animals sempre miren 
directe a l’espectador. “Busco una 
mirada inquietant, profunda, no 
voldria que et deixés indiferent. 
M’agrada el misteri de la natura”, 
explica. Darrere dels quadres no hi 
ha un missatge ecologista o anima-
lista. “Personalment faig un con-
sum responsable i soc respectuosa 
amb la natura, però no vull donar lli-
çons a través de la pintura”, afirma, 
abraçada al seu chihuahua Mica.  

La seva mirada és purament artís-
tica: busca la bellesa i l’harmonia, la 
il·luminació i el detall que tenen les 
obres dels mestres clàssics de Flan-
des, com La lletera de Vermeer. 
“M’agrada captar l’aquí i l’ara, l’ins-
tant. La feina de l’artista clàssic era 
mostrar la bellesa. Jo és que potser 
soc demodée o potser és que torna la 
tendència a trobar la màgia de les pe-
tites coses quotidianes i dels animals 
que ens acompanyen, sobretot entre 
tant asfalt. Mires als ulls una vaca i et 
quedes clavat. És com la mirada d’un 
buda: et connecten amb la capacitat 
d’estar presents. Envoltar-se de be-
llesa és un dret humà”, diu. 

L’univers natural de Santamans 
pastura lliure per les seves xarxes 
socials, d’on aconsegueix molts dels 
encàrrecs, però ara exposa mitja 
dotzena de peces de gran format al 
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“La gent 
compra la 
teva 
personalitat, 
un món”,  
diu l’artista

Intensitat  
“Els bojos que 
podem viure 
d’això és 
perquè  
som uns 
pencaires”

Una oportunitat desaprofitada
futur possible en què els robots 

seran quasi humans, amb tot 
el que això pot significar. 

Però no se’n surt perquè 
l’obra és més literària 

que teatral, amb uns 
personatges tan ab-
sents d’ànima com 
l’actriu robot que els 
acompanya i perquè la 
relació amb el quadre 

del Bosch del títol re-
sulta pretensiosa. 

L’Alba, una dona de 60 
anys experta en art que fa 

conferències sobre el quadre 
El jardí de les delícies, ha com-

prat una robot perquè preservi la 
seva memòria i en conseqüència li 

ha explicat tota la seva vida i els 
seus records. La robot, J, és una rè-
plica d’ella quan era jove. O així ho 
veu el vell amant de joventut a qui 
vol convèncer perquè es compri un 
acompanyant. Però l’home, que 
busca un retrobament menys arti-
ficial, sent el rebuig que la robòti-
ca anomena vall inquietant, que es 
manifesta quan les màquines són 
massa humanes. 

Sobre unes qüestions molt sem-
blants i amb una exposició modèlica 
ens va instruir i fins i tot delectar no 
fa ni deu dies Stefan Kaegi a Tempo-
rada Alta amb Uncanny Valley, on el 
robot era autèntic per molt que s’as-
semblés a l’original de l’escriptor 
alemany Thomas Melle.e
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‘Alba (o el jardí de les delícies)’  
TNC SALA PETITA 229 DE NOVEMBRE 

Marc Artigau ha des-
tacat per les drama-
túrgies de grans es-
pectacles com L’or-
fe del clan dels 

Zhao, dirigida per Oriol Broggi; el 
musical El Petit Príncep, d’Àngel 
Llàcer i Manu Guix, o el Molt soroll 
per no res també d’Angel Llàcer. 
L’estrena a la Sala Petita del TNC 

Crítica

BARCELONA
SANTI FONDEVILA

era sens dubte una oportunitat 
per valorar la seva obra dra-
màtica, fins ara força pre-
miada i amb algun text 
destacable com Aque-
llos días azules. I al 
nostre entendre l’ha 
desaprofitat amb un 
text anodí mancat de 
teatralitat. Un text 
que inexplicablement 
va guanyar el premi 
Quim Masó i en el qual 
ves a saber què hi va 
veure l’entenimentat i 
prestigiós director de la Sa-
la Atrium, Raimon Molins. 

Artigau volia parlar de la me-
mòria, la solitud de la vellesa i un 
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