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El polifacètic Rudy Schwizgebel
dibuixa l'última pàgina del seu llibre
“Las 4 estaciones de Arbustos”
Caricaturitza amb ironia els actuals escàndols i la corrupció en les Illes Balears
ELIZABETH SÁNCHEZ

mb la primera
sentència del cas
Palma Arena, l'artista suís Rudy
Schwizgebel, resident a ses
Salines, ha donat per finalitzat el seu llibre de caricatures “Las 4 estaciones de Arbustos”. L’obra, encara inèdita, té com a tema central
els diferents casos de corrupció destapats els últims anys.
Schwizgebel critica amb
agudesa i ironia les corrupteles de l'expresident Matas,
que han concitat l’interès
dels mitjans de comunicació
de tot el país. També analitza
els problemes del municipi
on viu, el cas Urdangarin, els
vestits de Camps o la polèmica condemna al jutge Garzón.
Rudy Schwizgebel (Wetzikon, Suïssa 1949) és arqui-
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L'arquitecte i dissenyador Rudy Schwizgebel a Paris. 2009

Caricatura titulada “Primera sentència” de
Rudy Schwizgebel
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tecte tècnic de professió, però
ha anat més enllà i ha experimentat amb la pintura, escultura, obra gràfica i il·lustracions. Ha publicat cinc llibres,
“Los alemanes de Mallorca”
en 1999, “Ajuntament, bona
nit” en 2004, “Los Raspútifos”
en 2005, “El rosario de escándalos y corrupción” en 2009 i
“Los suizos de Mallorca” en
2010. Actualment, cerca una
editora per al seu llibre botànic-cínic “Les 4 estacions
d'Arbustos”.
A Schwizgebel li interessen
els temes polítics perquè afecten directament la vida social
i econòmica dels ciutadans.
“Amb les retallades, la cultura
és la que més sofreix. El Govern pensa que és el menys
necessari i estic absolutament
en contra. Quan una econo-

mia va malament, la cultura
s'ha de mantenir. Balears i
Madrid estan reduint les inversions i estan pujant impostos, quan han de fer tot el
contrari” va dir.
Així mateix, Schwizgebel
considera que l'art ha de ser
revolucionari i compromès
amb el seu temps. Es nega
que li encasellin artística o
políticament. Sempre va per
lliure i li preocupa l'evolució
de la societat actual, per això
fa una dura crítica a la corrupció política.
Aquest polifacètic artista
prepara a més la seva tercera
exposició-performance, després de l'èxit del “Fil vermell” i “Diàleg amb l’ombra”. Aquest espectacle -engloba diverses disciplines
com la pintura, dansa, música i poesia- pretén mostrar la
interacció de l'art, l'espai i el
propi espectador. És una ba-

Quadre titulat “Jugando con la sombra”. 81 x
100 cms. 2010
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L'última pàgina del llibre es diu “Final a
l'hivernacle per sis anys”
rreja d'efectes visuals, coreogràfics i
pictòrics. La tercera performance
girarà entorn de la solitud.
Com a president de l'Associació
de Veïns de Cas Peret, Schwizgebel
està organitzant una ruta d'escultures, ciclista o pedestre, al llarg de 8
quilòmetres del triangle format per
Ses Salines, Santanyí i Campos.
Aquesta ruta es podria recórrer du-
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rant la tardor, els
mesos de setembre, octubre i novembre,
una
època considerada ideal per a
una bona caminada i gaudir del
paisatge. El projecte estarà obert
a la participació
d'artistes de la
illa, espanyols i
estrangers. “Ens
queden poques
zones verges i tenim un paisatge
molt bonic. Volem que la gent “Ciclista”. Ferro reciclat.
conegui aquests
racons, les petites places i als artisnes i animals. En el dibuix s'endintes que vulguin participar amb les
sa en l'abstracció, sense penetrar
seves escultures. Encara tenim pencompletament en ella. Les seves
dent parlar amb l’ajuntament a
obres se situen molt a prop del Popveure com ens poden ajudar” va
Art. La seva primera exposició individual la va realitzar l’any 1970, a
dir.
Pel que fa a la pintura i l’escultuHorgen. Posteriorment va presenra, ha treballat diverses tècniques i
tar més de quaranta exposicions informats. Li agraden les escultures
dividuals i col·lectives, a Suïssa i
de ferro reciclat, amb figures humaEspanya.
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