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El Nadal
de l’Àngela
Frank McCourt
L’autor de Les cendres
d’Àngela i El professor es
capbussa en els records
de la infància amb la his-
tòria d’una nena de sis
anys que està preocupa-
da per salvaguardar del
fred la figura del més
petit del pessebre. Les
il·lustracions són de
Loren Long.
(BROMERA. 14’50 €)

El conte
de Nadal
Charles Dickens
La sèrie Petits Universals
incorpora una adaptació
del popular conte de Dic-
kens feta per David Mon-
serrat i il·lustrada per Ja-
vier Andrada. Text i
il·lustracions, malgrat el
pes del clàssic, donen
una visió renovada del
trasbals que viu el se-
nyor Scrooge.
(LA GALERA. 10 €)

El ninot
de neu
del gat Mima
Lara Jones
Llibre joc per als primerís-
sims lectors, amb solapes,
rodetes, llengüetes i figures
que es mouen. El gat Mima
es personifica. Per als que
enyoren la neu a la porta
de casa. La manipulació del
cartó és de Keith Finch.
(CRUÏLLA. 20 €)

On és
el caganer?
Teresa Giménez
El caganer popular és un
pagès amb barretina i
pipa i amb el cul enlaire.
S’amagava al pessebre
per què els petits el tro-
bessin. Avui, el caganer
s’ha sofisticat. Són repro-
duccions de Polònia i fan
mèrits per ser a primer
pla.
(BEASCOA. 10.95 €)

Un tió
amb vista
Gemma Lienas
L’autora descriu un tió es-
pecial perquè té un aju-
dant que es diu Fumera i
que ho veu tot. Però les
coses dels regals i el bastó
es compliquen perquè en
Fumera no hi veu prou bé
i necessita ulleres. El tió és
espavilat i fins i tot és
capaç de muntar una òpti-
ca a domicili.
(LA GALERA. 15 €)

El Nadal
de l’osset
Béatrice Garel
Aquest llibre és també
calendari de l’Advent.
Recull de 24 contes, un
per a cada dia abans de
Nadal. Un avet retallat i
una petita bossa desple-
gable amb un regal sor-
presa per penjar a l’arbre
cada dia. El disseny i les
il·lustracions són de Tho-
mas Baas.
(CRUÏLLA. 24 €)
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Mésllum
sobreMiró

‘Cosmogonies d’un món originari
(1918-1939)’, de M.J. Balsach, revela “els
corrents invisibles” del pintor català

Ramon Palomeras
MADRID

De Joan Miró se n’han es-
crit moltes coses. Malgrat
tot, encara hi ha zones obs-
cures per il·luminar. Maria
Josep Balsach, professora
de Teoria de l’Art Contem-
porani de la UdG, aporta
ara llum a Cosmogonies
d’un món originari (1918-
1939) (Galàxia Gutenberg
/ Cercle de Lectors), on
l’experta mironiana revela
“els corrents invisibles”
que van marcar l’obra del
pintor català: “Una visió in-
èdita d’una realitat plena
de símbols i missatges”.

Es tenia constància de la
fascinació de Miró pel ro-
mànic, però Balsach també
demostra l’admiració per
les pintures gòtiques. A tall
d’exemple, cita l’Autore-
trat (1919), on els paral·le-
lismes no només amb el
gòtic català sinó també
amb Ramon Llull són relle-
vants. Tampoc s’oblida de

La masia (1921-22), fron-
tissa entre el passat i el pre-
sent en l’art de Miró. I és
que en el galliner d’aquesta
obra es troba la clau per in-
terpretar-la iconogràfica-
ment. “Miró hi ha repre-
sentat les arma Christi, els
elements que simbolitzen
els moments més impor-
tants de la Passió”, diu Bal-
sach. Aquests atributs són,
entre altres, l’escala, el gall,
el cíngol, la túnica, el calze
o les estenalles. Així ma-
teix, “les set petges a l’inici
del camí són la porta al·le-
gòrica que indica el camí a
la metamorfosi”.

Connexió renaixentista
Entroncant directament
amb els grotescos renai-
xentistes, Balsach esmen-
ta El Carnaval de l’Arlequí
(1924-25). La seva bigarra-
da disposició d’éssers fan-
tàstics, animals en perpè-
tua transformació i objec-
tes animats donen fe, com
reconeixia el mateix Miró,

que tot plegat va ser la plas-
mació de les al·lucinacions
que tenia per culpa de la
fam. “Com en el segle XVI,
allò emblemàtic esdevé je-
roglífic i l’element còmic es
fa transgressor i primige-
ni”, apunta sobre aquesta
obra.

L’autora tampoc s’oblida
dels Interiors holandesos,
un cicle inspirat en els mes-
tres holandesos del XVII.
Fins ara ningú no hi havia
inclòs el quadre La patata
(1928), “on la figura cen-
tral fa pensar en la corpore-
ïtat dels cossos de Rem-
brandt”, ni La reina Lluïsa
de Prússia (1929), una re-
presentació inèdita en la
seva pintura. Així mateix,
Balsach revela la influència
“del tenebrisme de la pin-
tura italiana i espanyola del
XVII” en Natura morta del
sabatot (1937), el Guerni-
ca de Miró; o els paral·lelis-
mes entre Miró, Kandisnky
i Klee en el procés de muta-
ció de la realitat. ■

Rusiñol polièdric
Vuit cares d’un
artista total

Més enllà de la facècia, Rusi-
ñol va ser moltes coses: pin-
tor, novel·lista, dramaturg, vi-
atger, col·leccionista, agitador
cultural, periodista... Un llibre

coordinat per l’editor i estudi-
ós Isidor Cònsul, i publicat per
la Diputació de Barcelona amb
la col·laboració de Proa, reu-
neix les visions de vuit experts
sobre vuit aspectes d’aquest
geni creatiu. Joaquim Molas el
situa al centre de la moderni-
tat, Daniel Giralt-Miracle ana-

litza l’artista plàstic, Margari-
da Casacuberta escriu sobre
l’escriptor, Guillem-Jordi Gra-
ells de l’home de teatre, Isi-
dor Cònsul de l’artista com-
promès, Vinyet Panyella del
viatger, Isabel Coll del Bohemi
i Teresa M. Sala del col·leccio-
nista, informa Ignasi Aragay.

Joan Miró al seu estudi, ja gran ■ ARXIULa normalitat és impos-
sible al Palau de les
Arts. Una torrentada

de canvis van afectar fins a
última hora el repartiment
de Don Carlo amb efectes
que haurien pogut ser pit-
jors, la qual cosa no vol dir
que la cosa anés bé. Lorin
Maazel va haver d’arroman-
gar-se per quadrar l’hetero-
geni cast, sense deixar d’ex-
treure un so rutilant de l’or-
questra i una prestació
pletòrica del cor. Però la ten-
dència a pitjar el fre va con-
duir a un oasis d’àton preci-
osisme on la música va estar
al límit de la immobilitat,
cosa ben greu en Verdi. El
muntatge de Graham Vick,
amb decorat semiabstracte i
vestuari d’època il·luminats
de forma tenebrosa, tampoc
ajudava a apujar la tempera-
tura, si bé és probable que
en la seva encarnació origi-
nal, el 1998 a París, l’acció
fos menys desinflada.

La cantant més destaca-
da va ser Ángela Marambio,
Elisabetta amb totes les
notes i fraseig de gran vola-
da a Tu che le vanità. Explo-
siva i amb rampells de vul-
garitat, Anna Smirnova era
l’Eboli que sembla que volia
Maazel i no la que va fer tots
els assajos i de qui no es va
anunciar cap indisposició.
Carlos Álvarez sí que estava
malalt, i va ser reemplaçat
com a Posa per Ventseslav
Anastassov. Almenys va as-
segurar la funció amb una
veu no gaire grata, mentre
el seu germà Orlin era un
Felip II que no podia amagar
la joventut rere un bastó,
com tampoc va amagar cert
engolament eslau i una cla-
ra manca d’autoritat. Gràci-
es a la direcció del teatre, no
podem valorar el seu Ella gi-
ammai m’amò. Yonghoon
Lee va ser un Carlo volunta-
riós que es va refiar d’un se-
gur registre agut alhora que
feia patir pel cant forçat. Eric
Halfvarson encara fa molta
por, en el bon sentit del ter-
me, com a Gran Inquisidor.
Les incidències d’aquest
Don Carlo també en van fer,
però en el mal sentit.

*
Don Carlo, DE VERDI. PALAU
DE LES ARTS, VALÈNCIA, 15 DE
DESEMBRE.
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