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1 GIA: (.. 0.52) en tot cas_ 
2 l’exposició es diu així_ 
3 Matta_ 
4 m/ 
5 és com a ell li agrada presentar-se_ 
6 ell es diu_ 
7 (. 0.17) Roberto Sebastian Matta_ 
8 Echaurren_ 
9 (. 0.24) i quan va conèixer Salvador Dalí_ 
10 Dalí li va dir que_ 
11 (. 0.18) en cap cas_ 
12 podia anar am(b) aquest nom per enlloc_ 
13 (. 0.18) que ell s’havia de dir_ 
14 Matta\ 
15 (.. 0.51) i_ 
16 quan amb ell li preguntaven_ 
17 sobre_ 
18 Roberto Matta_ 
19 ell deia que Roberto Matta és el seu pare_ 
20 (. 0.23) ell és Matta\ 
21 m/ 
22 i aquí ha quedat_ 
23 (. 0.17) el seu no:m_ 
24 i:_ 
25 el seu signe_ 
26 com a anècdota\ 
27 (.. 0.33) p(e)rò qui és_ 
28 (. 0.23) Matta_ 
29 (. 0.22) perquè_ 
30 estem parlant_ 
31 (. 0.15) d’un artista_ 
32 mític_ 
33 (. 0.24) en certa mesura\ 
34 hem de pensar_ 
35 que és_ 
36 (. 0.18) pràcticament_ 
37 {(F) l’únic_} 
38 artista_ 
39 viu_ 
40 (.. 0.38) e::_ 
41 (. 0.23) que ha viscut_ 
42 (. 0.24) el moviment del surrealisme_ 
43 (.. 0.30) que ha: estat_ 
44 (. 0.12) un eix extraordinari_ 
45 (. 0.22) pels joves artistes nord-americans_ 
46 és a dir_ 
47 una persona clau_ 
48 (. 0.26) que va néixer_ 
49 (. 0.27) perquè amb ell li agrada dir_ 
50 (. 0.26) l’onze_ 
51 de l’onze_ 
52 de l’onze_ 
53 a les onze del matí\ 
54 (.. 0.40) m/ 
55 això almenys_ 
56 és el que ell diu\ 
57 (. 0.12) una miqueta perquè vegin aquest caràcter_ 
58 (. 0.27) e:_ 
59 mític_ 
60 (. 0.15) de la seva persona\ 
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61 ell diu_ 
62 que va néixer en aquesta data_ 
63 i va néixer_ 
64 a Santiago de Xile\ 
65 (. 0.24) m/ 
66 (.. 0.52) la seva família_ 
67 (. 0.20) és d’origen basc-francesa_ 
68 (.. 0.34) una família benestant_ 
69 (. 0.20) ell va rebre_ 
70 una_ 
71 extraordinària educació als jesuïtes_ 
72 (. 0.26) am(b) anglès i amb francès_ 
73 (.. 0.44) i això serà molt important després_ 
74 quan estigui a París_ 
75 (. 0.23) o quan estigui a Nova York\ 
76 (.. 0.73) i després_ 
77 (.. 0.30) e::_ 
78 (.. 0.34) per desig_ 
79 dels seus pares_ 
80 va estudiar arquitectura_ 
81 (.. 0.34) a la Universitat Catòlica de Chicago\ 
82 ai perdó_ 
83 de Chicago\ 
84 de Xile\ 
85 m/ 
86 (.. 0.44) a l’any trenta-tres_ 
87 (.. 0.32) e:_ 
88 Matta_ 
89 està licenciat_ 
90 i ell diu que_ 
91 li manca una cosa_ 
92 (. 0.19) i és que_ 
93 a Xile_ 
94 no pot créixer\ 
95 (.. 0.30) am ell li agrada molt_ 
96 utilitzar aquesta frase\ 
97 i quan ell diu que_ 
98 no pot créixer_ 
99 (. 0.19) el que està dient és que_ 
100 no es pot formar_ 
101 (. 0.18) d’alguna manera Xile_ 
102 l’oprimeix_ 
103 (. 0.20) excessivament_ 
104 i per tant_ 
105 l’any trenta-tres_ 
106 (. 0.22) tot just acabat de licenciar_ 
107 amb vint-i-dos anys_ 
108 (.. 0.34) puja a un vaixell_ 
109 (.. 0.30) i se’n va de Xile_ 
110 (.. 0.30) trenca am(b) el seu país_ 
111 (. 0.16) trenca amb la seva família_ 
112 (.. 0.30) e_ 
113 va_ 
114 (. 0.13) per diferents llocs d’Europa_ 
115 (. 0.28) fins que arriba_ 
116 (. 0.24) a París\ 
117 (.. 0.61) i a París el trobarem_ 
118 fins que esclata la Segona Guerra Mundial\ 
119 (.. 0.38) després el trobarem a Nova York_ 
120 (. 0.27) i a partir d’aquí_ 
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121 (. 0.22) establiré una mena de:_ 
122 itinerari_ 
123 (.. 0.32) per tot el món_ 
124 per (a)nar-lo trobant\ 
125 és a dir_ 
126 (. 0.25) ha viscut a Roma_ 
127 (. 0.17) a Tarquínia_ 
128 (. 0.22) a Sicília_ 
129 (. 0.21) a Londres_ 
130 a Cuba_ 
131 (. 0.23) a Mèxic_ 
132 (. 0.13) a Perú_ 
133 (. 0.12) ha tornat a Xile_ 
134 i actualment_ 
135 viu a París\ 


