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El nebot
de Picasso

OLGA

Merino

Dues exposicions
conformen una
àmplia retrospectiva
de la seva obra

E ra nebot de Picasso –fill
de Lola Ruiz, germana del
pintor–, i sobre el capçal

del seu llit infantil hi penjava,
com un presagi, l’Arlequí que l’ar-
tista malagueny havia pintat el
1917. Era un home guapo, amb
planta de torero, i per sobre de
tot un pintor injustament obli-
dat. Es deia José Vilató Ruiz (Bar-
celona, 1916-París, 1969) i va triar
el sobrenom de Fín –a casa li
deien Josefín– per esborrar qual-
sevol indici que pogués vincu-
lar-lo a la genialitat aclaparadora
de l’oncle. Dues exposicions con-
formen una àmplia retrospectiva
de la seva obra: a la Sala Dalmau
(Consell de Cent, 349) i a l’Espai
Volart de la Fundació Vila Casas
(Ausiàs Marc, 22).

La vida de Fín sembla una gim-
cana perversa. El 1937, una bom-
ba li va destruir el taller i totes les
teles. Va fer la guerra en el bàn-
dol republicà i va passar una tem-
porada a l’infern d’Argelers, d’on
el va haver de rescatar l’oncle. Va
rebutjar qualsevol altra ajuda
d’ell, i fins i tot tractava de distan-
ciar-se de la seva empremta

pictòrica. Tant que, al contem-
plar una exposició del nebot a
París, Picasso va exclamar: «Per fi
un jove que no intenta imitar-
me», segons relata Pilar Vélez en
la biografia editada per Omega.

Potser el més destacat de la se-
va producció és l’obra que va pin-
tar a La Ruche, una residència pa-
risenca per a artistes. Quan Fín
s’hi va instal.lar (1946-49), la guer-
ra i les deportacions havien con-
vertit la institució en una casa
humil que els pintors compar-
tien amb els obrers d’un escorxa-
dor pròxim. Els uns estaven de
punta amb els altres per incom-
pat ib i l i ta t d ’horar i s i cos -
tums. Fín va passar gana. S’ali-
mentava amb el que ell en deia
sopa de còdols, i m’explica Mariana
Draper, comissària de la mostra a
l’Espai Volart, que va arribar a in-
gerir paper de diari per enganyar
l’estómac. I tot per anar un pas
més enllà, per treure el millor de
si mateix. No seria estrany que el
càncer que el va portar a la tom-
ba de forma prematura es gestés
durant aquells anys de pobresa i
treball extenuant.

Hi entenc poc, d’art. Només sé
que els seus blaus són impressio-
nants i que no va deixar anar el
pinzell fins al final dels seus dies:
quan la malaltia el tenia acorra-
lat, la seva obra es va omplir de
colors brillants i de cavalls galo-
pant cap a l’horitzó.

n 3 minutse

«Cada cultura tiranitza a la seva manera»
Carmen París

La seva revolució de la jota no té límits
i en la seva última entremaliadura
l’amaneix amb ritmes illencs. Inicia
avui a l’Auditori la gira de ‘InCubando’.

Cantautora

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

–¿Què fa una jotera com vostè In-
Cubando un disc a Cuba?
–Estava dels nervis perquè no hi ha-
via manera de sentir-me tranquil.la
per compondre, i un antic amic,
productor de sarsueles, em va cedir
el seu apartament de l’Havana. Cada

cultura tiranitza a la seva manera.
És molt fàcil anar com a occidental
a Cuba i pensar que la nostra socie-
tat és més sofisticada, però tal com
canto en aquest disc, nosaltres su-
cumbim a altres tiranies, com totes
aquelles dones que es fan destrosses
estètiques per assemblar-se a l’ideal
de bellesa que suposem que a ells els
agrada. Fa falta una revolució feme-
nina per salvar el planeta.

–¿Ha trobat afinitats entre la jota i
la música illenca?
–Jo ja sospitava que en la música tra-
dicional cubana hi havia la influèn-
cia de la jota aragonesa, amb tants
espanyols que anaven a l’illa, amb a-
quell so del tres cubà tan semblant a

la bandúrria i el llaüt... Així que el
que he fet és posar en relleu aquest
agermanament entre la cançó ara-
gonesa i la d’allà.

–En els seus discos anteriors mos-
trava el seu caràcter ja en el títol:
Pa’ mi genio, Jotera lo serás tú...
–I aquest és una celebració de la fe-
minitat, de la vida. Feia molt temps
que no m’enamorava, i estar-ho li ha
donat aquest to vital al disc.

–Parli’m de la col.laboració de San-
tiago Auserón.
–A Santiago Auserón, que és del bar-
ri del Gancho com jo, li vaig propo-
sar cantar el bolero 25 años de Raúl
Paz, que és un cubà establert a París,
quan ell era a París. I com que jo em
dic París de cognom, el senyal elevat
al cub que havia de cantar amb mi
era evident. H33 Carmen París.

Una «excèntrica» adaptació
d’‘Història del soldat’ obrirà el Grec
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HELENA LÓPEZ
BARCELONA

Ángel Pavlovsky,
Mísia i Marilu Marini
protagonitzen la peça
d’Igor Stravinsky

P
le de color, atrevit i mera-
vellós. Així va definir ahir el
director del Grec, Ricardo
Szwarcer, a l’elenc d’Història

del soldat, espectacle inaugural del
Festival de Barcelona, que es repre-
sentarà en francès, amb subtítols en
català. Es referia a Ángel Pavlovs-
ky, Mísia i Marilu Marini, protago-
nistes de l’obra d’Igor Stravinsky i
Charles Ferdinand dirigida pel
britànic Nigel Lowery i l’iranià
Amir Hosseinpour, i creada especial-

ment per obrir el certamen, entre el
25 i el 27 de juny.

Escrita el 1918, al final de la pri-
mera guerra mundial, Història del sol-
dat narra una faula «moralista» que
explora «l’ambigüitat entre el bé i el
mal», a través de «text, música i dan-
sa, que revelen les debilitats huma-
nes i els fracassos que ens desafien»,
segons Lowery i Hosseinpour, que
treballen a Barcelona per primera
vegada.

Encara que el duo de directors no
va voler avançar ahir massa detalls
de la funció, que van definir com

«un espectacle excèntric, que no és
ni teatre ni òpera», es va revelar una
de les grans incògnites: Mísia no
cantarà. «És la primera vegada que
pujo a un escenari i no canto», va
confessar la cantant de fados, que a
Història del soldat fa el paper de narra-
dora. «Sóc l’oracle, l’àlter ego del sol-
dat. Una mena de Pep Consciències»,
va explicar la portuguesa.

A LA RECERCA DE LA FELICITAT / El po-
lifacètic Ángel Pavlovsky hi interpre-
ta el soldat protagonista. El còmic va
descriure el seu personatge com «un
soldat abocat a la urgència revolu-
cionària de la recerca de la felicitat, i
per a això s’ha de trobar amb el dia-
ble». A aquest diable li dóna vida
l’actriu argentina Marilu Marini,
que es va mostrar entusiasmada
amb el paper. «Encarnar el diable

sempre és meravellós – va assegu-
rar–. A més, no és un diable pro-
totípic. Parla de la possibilitat
d’exercir el poder no a través de la
força, sinó de la poesia».

La música de Stravinsky és un
dels principals eixos del muntatge.
«La música es pot entendre fins i tot
sense la faula. En canvi la faula no es
pot entendre sense la música», va ex-
plicar Pavlovsky, que va afegir: «Stra-
vinsky no dissimula en cap moment
que qualsevol forma de poder és de-
testable i que la felicitat mai depèn
d’una altra persona, i la infelicitat
gairebé sempre».

El muntatge compta amb la músi-
ca en directe del Grup Instrumental
Barcelona 216, «tractada amb molta
cura per adaptar-la a la sonoritat
d’un teatre com el Grec», segons el
director del festival. H

EFE / TONI ALBIR

33 La fadista Mísia (amb abric de lleopard) i els actors argentins Marilu Marini i Ángel Pavlovsky, amb tot l’equip d’Història del soldat.

b L’obra s’oferirà,
del 25 al 27 de juny,
en francès amb
subtítols en català


