
TANO PISANO
Gravats
Sovint es diu que Tano Pisano (Siracusa, 1947) és un artista 

renaixentista –resumit barroerament: vocació humanística 

i didàctica, interessos molt amplis i domini de múltiples 

tècniques d’expressió (pintura, escultura, ceràmica i el cas 

que ens ocupa, el gravat). 

Gravar vol dir senzillament fer incisions en una superfície 

mitjançant un estri punxegut. És un art gairebé tan antic 

com la humanitat, que compta amb una tradició de grans 

noms (Dürer, Rembrandt, Goya) i que veié la seva eclosió i 

desenvolupament mercès a la seva gran virtut: la possibilitat 

de reproduir una imatge, cosa que vol dir fer-la viatjar. Alguns, 

com Dürer mateix, hi trobaren el vehicle perfecte per a la seva 
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ànsia de detallisme, ja que permet treballar-hi i treballar-hi 

fi ns a l’infi nit: si hom està disposat a fer-ho.

Renaixement, humanisme, senzillesa, tradició, reproduir, 

viatjar, detallisme. Paraules totes que defi neixen Tano Pisano, 

i que expliquen a la perfecció el seu interès pel gravat. Però 

encara ens manca una altra paraula: ofi ci. Perquè ell sempre 

ha reivindicat el caràcter essencialment artesà de l’artista i, 

conseqüentment, la necessitat de conèixer l’ofi ci i dominar-lo.

L’ofi ci del gravat és meticulós i pacient. Ho sap prou bé, Tano, 

com ho sap el seu inestimable col·laborador Virgili Barberà. 

Tots dos han volgut complementar aquesta col·lecció amb 

l’exposició d’una eina imprescindible per a tot gravador, amb 

la voluntat d’apropar el públic al procés d’elaboració de l’obra. 

Eva Jovita Montagut

www.tanopisano.com
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