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Arran de l'exposició celebrada amb motiu de la Diada de Sant Antoni 2013, dedicada a
Biel Camps, el pintor ha fet donació d'una de les obres de la seva col·lecció al Consell
Insular, organitzador de la mostra. Es tracta del quadre Núvols de pluja, una obra de
format mitjà que representa una marina, un dels temes que treballa el paisatgista
menorquí.
Biel Camps (Ciutadella, 1936) és un pintor paisatgista menorquí de segona generació, de
formació autodidacta. Arriba a la pràctica artística entre les classes de dibuix a l'Escola
Municipal (dirigida pel pintor Pepe Torrent) i la vocació cap a una pintura que va aprenent
fent còpies d'obres d'autors referents. Pintar serà sempre la seva inquietud, ja sigui figura
i retrat, paisatge natural o paisatge urbà, i Menorca la principal inspiració.
Durant cinquanta anys de trajectòria, entre la professió de gravador i la pintura, Camps ha
sabut fer-se seva una pintura que parteix d'exercicis realistes, passa pels efectes lumínics
i arriba a la pinzellada solta de tractament impressionista, per començar a experimentar
mentre descobreix la vibració del seu llenguatge. Els darrers anys l'autor ha sabut
alliberar-se de condicionaments i s'ha deixat endur «per l'aventura de cada quadre»,
sense normes. De cromatisme vital i conjugat, altres vegades atrevit fins el límit; de

factura diversa segons el moment, la zona de la superfície, el tema; i alegre en la seva
llum i forma de fer dansar la pinzellada.
Núvols de pluja és una obra de la darrera etapa, de vistes àmplies, sense detalls precisos,
on l'autor gaudeix de la pintura, la matèria i l'efecte visual. Han passat els ports construïts
amb un punt de vista baix i mirada propera. Fins i tot, ara els quadres del port de
Ciutadella són panoràmiques on intuïm la vista, sempre elaborada de forma capriciosa
entre el gest, la taca i l'estructura geomètrica.
L'obra en qüestió es construeix amb grisos i grocs, fórmula impressionista amb la qual
destaquen ambdós en una harmonia enigmàtica de llum i foscor, sense usar clarobscur.
Un espai pla per on la vista circula des de l'esquerra cap a l'interior de l'obra fins a situarnos al bell mig del temporal, que sense ser violent mostra la seva energia, una sensació
accentuada per la capacitat texturada d'alguns tocs de pigment.
El resultat és una obra clàssica en el sentit impressionista i de valors romàntics quant a la
visió d'una natura que es presenta sincera, coneguda, inescrutable i al mateix temps
misteriosament bella.

