RAMÓN PÉREZ CARRIÓ
Les rodes de la memòria

Ramon Llull torna a la seua terra amb esta exposició que recull una selecció de quadres políptics agrupats
en retaules que es basen en les seues obres i les d’altres filòsofs platònics de distintes èpoques: El Llibre
del gentil i els tres savis, L’arbre de la filosofia d’amor, El llibre de l’ascens i descens del coneixement,
Els cossos elementals de Plató, el Teatre de la Memòria de Giulio Camillo o la Fuga d’Atlantia de Michael
Maier. La tècnica utilitzada és
l’encàustica sobre taula, oli, plom i altres metalls i matèries.
Ramon Llull va anomenar a la seua tècnica filosòfica “Art”, per este motiu l’expressió plàstica és un dels
recursos més adequats per a interpretar la seua obra i la de tots aquells que van practicar el pensament
platònic. També va ser precursor del llenguatge binari informàtic, les rodes lulianes, les arborescències
conceptuals…
Les estances de la memòria ens inciten al joc i a “l’art de trobar meravelles” mitjançant un mosaic
d’atzaroses possibilitats literàries, visuals i conceptuals que ens acosten a l’enteniment i coneixement
absolut.
L’obra fonamental d’esta exposició és el Llibre de l’ascens i descens del coneixement. Este retaule es
compon de 9 peces apaïsades de 80 x 160 cm. cadascuna. La continuïtat horitzontal de la seua disposició
fa que s’alternen les rodes de sapiència amb els símbols que representen els 9 esglaons de la “scala
intellectus” que va diseñar Ramon Llull cap a la “Sapientia ædificavit sibi domum”: Lapis, Flamma,
Planta, Brutum, Homo, Coelum, Angelus, Deus, Intellectus-Sapientia.
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Pedreguer, 1960. Doctor en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València (UPV). Entre 1979 i 1984 cursa estudis
de Biològiques i Filosofia en la Universitat de València. Membre fundador del Grup De Reüll el 1991. Investigador del
Laboratori de la Llum (UPV) entre 1996 i 2001. Artista d’empremta independent inscrit en una vesant simbolista
de la plàstica contemporània. La seua estètica maneja processos i conceptes propis del seu origen generacional i
els involucra en agosarats salts historiogràfics per a provocar una lectura oberta i creativa de la seua obra, com un
palimpsest atemporal. Amb un llenguatge eclèctic, interdisciplinari i permeable a les necessitats de cada projecte,
des de 1982 la seua obra s’ha anat mostrant en un gran nombre d’exposicions personals i col·lectives arreu de tota
Espanya, Europa, Àfrica i Sud-amèrica.
Cal destacar alguns treballs com la tematització del ferri Martín i Soler de la naviliera Baleària (Premi a la Innovació
ShipBax 2009); La Baralla de les Meravelles, exposada en l’Aula de Gramàtica Ramón Llull (Mallorca); les Rodes de
la Memòria, retaules que interpreten obres de Ramon Llull i altres pensadors platònics; obra sacra com el Baptisme
de Jesús, pintura mural per a l’església parroquial de Benissa i Salvador eucarístic, exposat en “Camíns del Grial”,
L’Almudí, València 2015; o les mostres itinerants Paisatges de la Bretanya i Llibres de Plom (Premi Art-Eivissa 99).
Ha aportat obra a exposicions monogràfiques dedicades a Maria Zambrano, Max Aub, José Ángel Valente, Miguel
Hernández... Com a il·lustrador d’edicions per a bibliòfils inicia el 1999 la col·lecció “Font de la Cometa” junt amb
l’editorial Linteo, Ourense, on han vist la llum Sepulcro en Tarquinia d’ Antonio Colinas, Tres Lecciones de Tinieblas
de José Ángel Valente, Libros de Amor de Juan Ramón Jiménez o una edició creativa de El Quijote (Segon Premi del
Ministeri de Cultura al llibre millor editat de 2005).
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