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Jeff Koons
no decau

RAMÓN

de España

Aquest senyor
m’agrada des que
‘va crear’ la seva
boda amb Cicciolina

E n aquests moments, si en
lloc d’estar a la millor boti-
ga del món em trobés a

Nova York, em dirigiria al Metro-
politan i pujaria al seu terrat per
disfrutar d’aquelles tres enormes
escultures que Jeff Koons hi ha
instal.lat i que responen als sug-
gerents títols de Balloon dog, Sa-
cred heart i Coloring book. Sí, ja sé
que els benpensants del món de
l’art el consideren un enganyaba-
docs, un farsant o, directament,
un mamarratxo, però què volen
que els digui, a mi el senyor
Koons m’agrada i, sobretot, em
diverteix molt.

Ha estat així des que va fabri-
car aquelles esculturetes de Mi-
chael Jackson en porcellana,
magnífica recreació humorística
de l’univers Lladró; i, especial-
ment, des que va donar al món la
que, en la meva opinió, és la seva
obra mestra: el matrimoni amb
Ilona Staller, àlies Cicciolina, ac-
triu porno hongaresa establerta a
Itàlia amb qui va protagonitzar
tota mena de fotos eroticoartísti-
ques totalment kitsch i a qui, ja
que ens hi hem posat, va impreg-

nar en vistes a la consecució
d’un plançó. Made in heaven, que
així es deia la sèrie d’imatges de
Cicciolina i Jeff dedicats a la fa-
bricació de l’hereu, és una de les
propostes més delirants de l’art
dels últims anys. Veient aquelles
fotos, un sent que està davant un
gènere nou, davant una espècie
de pornografia cursi a l’aerògraf
que, a sobre, l’artista presenta
com una espècie d’homenatge a
l’amor.

A l’hora de protagonitzar una
broma com aquesta, qualsevol al-
tre que no fos Jeff Koons n’hau-
ria tingut prou de contractar una
professional que es prestés a les
sessions fotogràfiques, remune-
rar-la amb generositat i, després,
bon vent i barca nova. Però ell va
preferir casar-se amb Cicciolina i
tenir un fill amb ella, encara que
el matrimoni durés poc (prou per
portar a terme Made in heaven).

¿Per què ho va fer? Segons ell,
perquè estava enamorat. Però
això és una cosa que costa de
creure en algú tan calculador i
pesseter com el nostre home. Un
tendeix més aviat a pensar que,
després d’observar que a un ni-
vell conceptual ningú havia fet
res semblant, va decidir apuntar-
se un punt magistral unint vida i
art, sexe i amor, pornografia i
cursileria. Sent, en suma, el pri-
mer artista amb un casament
que forma part de la seva obra. H

Dos ‘nens de Morelia’ reviuen
el seu exili mexicà al teatre
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Jorge Llop i José
Gallur es van emocionar
amb el muntatge que
retrata la seva infància

«Cada paraula i gest,
els vam viure», diuen
després de l’estrena
a la Sala Muntaner

V
an pujar a l’escenari i el
públic de la Sala Muntaner
va esclatar en aplaudiments
i llàgrimes. Jorge Llop, 82

anys, i José Gallur, 81, també es van
emocionar rebobinant la seva infàn-
cia a Morelia, dimecres passat, a l’es-
trena de l’obra que retrata l’exili me-
xicà de 486 nens durant la guerra ci-
vil. «Cada paraula i cada gest que
apareix al muntatge nosaltres els
hem viscut. És molt fidedigne», cons-
taten aquests fills de republicans
que van travessar l’Atlàntic el juny
de l’any 1937. Es van embarcar sols
cap a una nova vida, marcada pel
desmembrament familiar. Ells dos
van tornar però molts altres mai ho
van poder fer.

Diana a les 6. Dutxes fredes –«pri-
mer no hi havia ni dutxes, només
uns tubs al pat i on ens remu-
llàvem», matisa Gallur–. Polls. Frijo-
les. Papas. Malsons. Cartes –«¿com és
que tindrem un germanet si no te-
nim el pare?»–. Un president que els
va acollir –Lázaro Cárdenas– i algu-
nes veus crítiques –«els prenen el pa
als nens mexicans»–. Disciplina i ins-
trucció militar... Va succeir a l’Escue-
la Industrial España-México de Mo-
relia, capital de l ’estat de Mi-
choacán, i ells eren només uns
nens. «Nosaltres teníem 11 i 10 anys,
però n’hi havia de molt petits. El
meu germà en tenia 5», diu Llop.
«No som orfes de guerra. Nosaltres
no vam venir, ens hi van portar»,
emfatitza la ficció. «Vam ser utilit-
zats per tots: Franco, els republicans,
mà d’obra barata, ordes religiosos...»,
sentencien les veus en escena.

TOCATA I FUGA / Van ser dies de trom-
petes i tambors. De plors per les
absències i les pèrdues –un dels
nens va morir electrocutat a l’inten-
tar saltar una tanca, com detalla la
funció–. Però també d’entremaliadu-
res. «Érem trapelles. Fèiem el que
volíem, ens fugàvem i ens havien
d’aturar d’alguna manera. Si a mi
em van castigar 50 vegades, me’n
mereixia el doble», admet Gallur.
«Em vaig escapar tres vegades, i l’úl-
tima ja no vaig tornar. Me’n vaig
anar fent dit a la capital, a buscar–
me la vida. Vaig haver d’espavilar–
me, amb 13 anys. Com tots els altres
nens. Vaig acabar enrolant-me a la
Marina. Allà vaig passar els dies més
bonics de la meva vida».

Llop també es va fer a la mar i va
baixar a Nova Orleans. Un mexicà el
va trobar deambulant pels carrers,

el va portar al consolat i el van repa-
triar a Espanya. «Quan vaig tornar,
el 1942, a l’instant me’n volia tornar
cap a Mèxic. Aquí no es podia viure.
Necessitava un salconduit fins i tot
per anar a Badalona», recorda. Els
llaços familiars trencats i la pèrdua
d’una llibertat que els va portar a
recórrer món van sumir els avui oc-
togenaris en un nou desarrelament.
Al viatjat Gallur també se li van aca-
bar les aventures quan va tornar a
Barcelona. «Tenia 23 anys i els meus
pares mai em van donar les claus de
casa».

«NO S’HA D’OBLIDAR» / La representa-
ció de la Sala Muntaner remou a la
platea altres passats traumàtics.
Com el de l’actriu Rosa Andreu, que
va reviure plorosa a la platea els seus
propis fantasmes. «En el meu cas va
ser al revés. Va ser la meva àvia la
que va marxar durant la guerra i va
deixar la meva mare, de 2 anys, a
Barcelona. Pensaven que seria
només un parell de mesos», reme-
mora. «¡No s’ha d’oblidar mai! Ens
pot tornar a passar. I més avui amb
una joventut tan alienada, passota i
sense directrius. Que surt qualsevol
líder i pot fer amb ells el que vulgui.
Que Chikilicuatre vagi a Eurovisió
demostra que qualsevol pot moure
les masses», sosté.

També de l’obligació de no enter-
rar la història van parlar després de
l’obra les germanes de Salvador Puig
Antich i el polític Joan Herrera.
«S’ha parlat molt dels nens exiliats a
Rússia però gens dels de Mèxic. És
u n a o b r a s u p e r e m o t i v a i n e -
cessària», diu el diputat. «En tots
aquests anys que han passat, només
Zapatero s’ha recordat de nosaltres»,
sostenen, amb els ulls vidriosos, Llop
i Gallur. Ara, amb el muntatge de
Los niños de Morelia, seran molts al-
tres cors anònims els que no els obli-
daran. H

33 Una escena del muntatge Los niños de Morelia.

GUILLERMO MOLINER

33 Jorge Llop i José Gallur, la setmana passada a Barcelona.

CINC ACTORS PER A 500 VEUS

L’OBRA

< A la representació de la Sala
Muntaner cinc actors –quatre
mexicans– donen veu col.lectiva a
tots els petits expatriats. Mauricio
Jiménez dirigeix la producció, de
La Jarra Azul i Conjuro Teatro,
basada en l’obra de Víctor Hugo
Rascón, Premi Max
Hispanoamericà de Teatre 2006.

«Va ser una ferida tremenda. Jo he
volgut apuntar tots els temes i
problemes que van viure menys el
de la sexualitat. Alguns eren
púbers i molts van acabar
casant-se entre ells», explica el
director, que ha enfilat un
muntatge molt dinàmic i
coreogràfic.


