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Tot i sentir més fascinació
per l’escultura que per la
pintura, Assumpció Mateu
no va tenir elecció: ella se
sentia i se sent pintora. Pe-
rò la seva predilecció per
l’escultura –i per l’objec-
te– aflora en algunes de les
peces de la sèrie Boscos
cremats en què ha incrus-
tat trossos de troncs cre-
mats. Sembla que encara
cremin. Aquesta sèrie és
de factura recent i va néi-
xer arran de la malaltia
d’una persona estimada,
uns moments difícils que
van coincidir amb el gran
incendi a Maçanet de la
Selva de l’estiu del 2003
que va arrasar 1.200 hectà-
rees. Un dia, després de vi-
sitar el seu amic malalt,
Mateu es va aturar al bosc
cremat, i en aquest hi va
trobar «el reflex de com
em sentia: cap soroll, si-

lenci absolut i buidor ab-
soluta».

La sèrie Boscos cre-
mats, que també recull el
Montgrí en flames, la tra-
gèdia que va succeir l’any
següent, el 2004, no és
l’únic compendi d’obres
de Mateu en què l’especta-
dor ressegueix les petjades
del dolor. Un dolor que, si
bé neix de dins seu, s’ex-
pandeix ràpidament, com
el foc violent, en tota àni-
ma sensible.

La segona sèrie que
aplega l’exposició de l’Es-
pai Volart és Presons ínti-
mes, que dóna títol al con-
junt de la mostra. Mateu la
va crear ja fa més de 30
anys. Eren uns altres mo-
ments. La dictadura fran-
quista encarava la seva
recta final però Mateu, en
aquella època molt vincu-
lada al món del teatre, te-

nia encara molts com-
panys a la presó. La seva
situació personal tampoc
estava gaire enfortida: ha-
via acabat els estudis de
belles arts i una buidor
l’ofegava: cap a on tirar?
«Sentia que els meus
amics, tot i estar empreso-
nats, eren més lliures que
jo perquè el seu pensament
era lliure. La meva era una
presó íntima», explica.

I així va néixer la sèrie
Presons íntimes, malgrat
que algunes de les obres
que va crear llavors no es-
taven pensades per ser ex-
posades: eren treballs ex-
perimentals i, per sobre de
tot, traços rebels. Ara han
sortit a la llum. D’altres
obres, totes molt pròximes
a l’informalisme de Tàpies
i algunes hereves de les in-
cisions de Lucio Fontana,
sí van ser exhibides, però

no pas al seu país. La ciutat
de Milà les va acollir amb
fervor el 1976. «Jo estava
molt convençuda d’aque-
lla obra que havia fet. La
vaig ensenyar als millors
galeristes de Barcelona...,
però no van confiar amb
mi. Em veien molt jove, i
dona...», recorda Mateu.

Les dues sèries Boscos
cremats i Presons íntimes
tenen molts punts en comú,
i a partir d’ara també una
instal·lació, de títol Les me-
ves absències, creada ex-
pressament per a Volart,
que les connectarà per sem-
pre: és una gàbia gegant
amb un mirall trencat a ter-
ra en el qual es reflecteixen
els noms, escrits al sostre,
de genis de la cultura i per-
sones íntimes que, avui ja
absents, han ajudat a confi-
gurar l’univers creatiu
d’aquesta artista gironina.

Assumpció Mateu explora el dolor
en una exposició a l’Espai Volart

L’artista gironina connecta dos moments creatius seus separats per 30 anys

Fragment d’una de les obres de la sèrie Boscos cremats.

● En dos moments molt dramàtics
de la seva vida, l’artista Assumpció
Mateu (Girona, 1952) ha alliberat el
sofriment i el desconsol en obres col-

MARIA PALAU / Barcelona pidores a vessar d’angoixa i esperan-
ça en dosis mil·limètricament iguals.
Dos moments decisius que Mateu va
viure, el primer amb vint i pocs anys,
a les acaballes de la dictadura fran-

quista, i el segon ben recentment, en
la seva maduresa artística, i que ara
ha decidit connectar en una exposi-
ció a l’Espai Volart de Barcelona que
es podrà visitar fins al 7 de febrer.

● La directora Magda
Puyo assumeix la direcció
de la companyia Romea a
partir de demà dilluns amb
la representació de Mama
Medea, un text inspirat en
el mite de Medea, que va
escriure el dramaturg fla-
menc Tom Lanoye. Puyo
destaca d’aquest guió la
confrontació de cultures, i
constata que una civilitza-
ció no pot dominar l’altra
si es vol establir un diàleg
franc entre les diferents
realitats. Més enllà del
drama d’Eurípides, en què
es presenta una Medea sà-
via, freda i venjativa, La-
noye arrenca la peça incor-
porant l’episodi extret
d’El viatge dels argonau-
tes, d’Apol·loni de Rodes,
quan la noia coneix Jasó,
se n’enamora i l’ajuda a
recuperar el velló d’or es-
capant-se de casa. A la se-
gona part, Lanoye fa un
tomb significatiu en rela-
ció al clàssic d’Eurípides.

Les dues parts són ben
diferenciades: «A la prime-

ra s’hi veu l’amor; a la se-
gona, el desamor», comen-
ta la directora. El desenllaç
que proposa Lanoye dife-
reix del d’Eurípides i argu-
menta que «tant Jasó com
Medea són responsables
del mal». Un desenllaç que
suposa la mort de la prince-
sa amb qui Jasó pretenia ca-
sar-se després de repudiar
Medea i de l’assassinat dels
seus dos fills.

Roser Camí és Medea en
aquesta producció, que es-
tarà en cartell fins a l’1 de
febrer. Segons l’actriu, el
seu personatge cau en una
contradicció quan, tot i el
seu discurs lúcid, es deixa
emportar per la rauxa», per
la barbàrie que suposa el
seu poble. De fet, ella és tin-
guda per estrangera a les
terres de Jasó («a l’estran-
ger se’l culpa de tots els
mals», diu Puyo), un perso-
natge que també acabarà
caient en la bogeria de Me-
dea; «ella la hi arrossega
fins al final.» El món civi-
litzat, tot i les lleis racio-
nals, ha perdut els valors.

Magda Puyo dirigeix la
companyia del Romea amb

un text que preconitza el
diàleg entre civilitzacions
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Un detall d’un assaig. / ANDREU PUIG

● Tom Lanoye debuta a Catalunya i ho ha fet per
partida doble. A més del muntatge del Teatre Ro-
mea, el dijous i divendres el Teatre Lliure comença
la seva minitemporada de teatre internacional amb
la companyia Toneelhuis, amb un nova adaptació
de Lanoye. En aquest cas, el dramaturg belga ha re-
elaborat un guió a partir de la novel·la Mefisto, de
Klaus Mann. Sota la direcció de Guy Cassiers, es
presenta una estrena estatal que va ser un dels èxits
del festival d’Avinyó del 2007. Correspon al pri-
mer capítol de la trilogia del poder que ha ideat el
dramaturg. Al Mefisto de Lanoye, el primer actor
d’una companyia, que el partit nazi ha col·locat
com a nou director després de fer fora l’antecessor,
dubta sobre què ha de fer prevaldre en la nova pro-
gramació: les raons artístiques, o bé és més adequat
pensar en la conveniència política.

Lanoye, també al Lliure

● L’arquitecte danès Jörn
Utzon, creador de l’Òpera
de Sydney i considerat un
dels arquitectes més im-
portants del segle XX, va
morir ahir als 90 anys men-
tre dormia. Utzon feia més
d’un any que havia tornat
de Mallorca, on havia resi-
dit diverses dècades i on va
deixar dues de les seves úl-
times obres: Can Lis
(1973) i Can Feliz (1994).

Guanyador, el 2003, del
Premi Pritzker, considerat
el Nobel de l’arquitectura,
Utzon va néixer el 9 d’abril
del 1918 a la capital dane-
sa. El 1957 va guanyar el
concurs internacional per
construir l’Òpera de Syd-
ney, obra que li va donar
fama mundial i que és con-
siderada una de les icones
visuals del segle passat.
Amb un pressupost que
s’havia disparat i conti-

nuats retards en la cons-
trucció, Utzon, enfrontat
amb les autoritats locals,
va abandonar Sydney el
1966 prometent que no hi
tornaria, després que la
construcció de l’interior de
l’obra fos encarregada a al-
tres arquitectes, sense res-
pectar els seus plans origi-
nals. No obstant això, el
pas del temps i la insistèn-
cia de les autoritats austra-
lianes van convèncer fa

uns anys el ja ancià Utzon
de dirigir un projecte de re-
forma.

La presència de la natu-
ralesa com a font d’imagi-
nació i la seva capacitat per
captar l’essència en arqui-
tectures d’altres cultures
són els trets centrals d’una
obra en la qual també des-
taquen les cases Kingo, a
Dinamarca (1956-1959), i
el Parlament de Kuwait
(1972-1982).

El danès Jörn Utzon, creador de
l’Òpera de Sydney, mor als 90 anys
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