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QUIJOTEANDO LA REALIDAD
BENYA ACAME. Elx, 1976

Podríem començar dient que és la primera vegada que es pot veure a la ciutat una retrospectiva de tota 
l’obra d’Acame, però direm que en realitat mai no s’hi ha exposat cronològicament (ni s’hi exposarà) i que 
a L’Escorxador arreplegarem una selecció de peces de les disciplines en què Benya Acame es fica d’una 
manera natural, quasi sense voler. 

Artista multidisciplinari -difícil d’adscriure a un corrent concret-, podria ser definit com “home del 
Renaixement” si no fóra per com està ja d’establert i còmode en la modernitat i per l’ús que fa de 
tots els recursos que té al seu abast. És fotògraf, pintor, poeta, creador de composicions musicals i 
realitzador de vídeos. A més d’aprofitar els recursos que la tecnologia posa al seu abast, fabrica càmeres 
estenopeiques i compon realitats en blanc i negre, en technicolor, si és necessari, i en la paleta de colors 
que empra en els seus quadres. N’ha creat i destrossat, literalment, desenes. Uns altres se n’han salvat i 
s’exposen en “Quijoteando la realidad”.

Dedica la majoria del seu temps lliure a recórrer el món amb la seua Canon penjada del braç, sempre 
preparat per a emportar-se una part del lloc que visita, un tros de vida. Es deixa emocionar per la bellesa, 
intenta fer-la perdurar mitjançant instants. Instantànies de vida que crea a partir del que veu. I li trau a 
la fotografia el que ja no pot extraure-li a la pintura. I ho fa bé. Viatger infatigable, ha creat un col·legi a 
Senegal sense comptar amb un entramat basat en una organització no governamental, i així ret honor a la 
memòria de sa mare. Té gràcia, un blanc a Àfrica robant trossos d’ànima amb la seua Canon.

Si hi ha un lloc comú en tota l’obra de Benya aquest és el cor i la metàfora contínua que fa amb les seues 
obres, amb els seus actes. És la tristesa part intrínseca de les seues creacions, un motiu recurrent al llarg 
de la seua trajectòria vital. La melancolia, el suc que li extrau i que es beu a grans glops, i la borratxera 
posterior. Capturar imatges fixes sense capes i capes de pintura no requereix d’uns altres processos, no 
dol prémer el disparador. Dol el que hi ha darrere. El que deixem arrere. 

Retrospectiva significa, en aquest cas, mirar arrere per a mirar endavant.

Alicia García Núñez, periodista i gestora cultural del CCCE L’Escorxador.

www.benyaacame.com
www.flickr.com/photos/benyaacame
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