
aig descobrir William
Kentridge (Johannesburg,
1955) en una exposició al
MACBA que va tenir lloc
durant els primers mesos

de l’any 1999. Ho vaig fer admirada i
amb una mena d’agraïment ètic. Em
consta que no vaig ser l’única, tant pel
que fa al descobriment com per l’admira-
ció i l’agraïment. Ho sé perquè vaig com-
partir visites a l’exposició i també con-
verses que de vegades es renoven. Em
(ens) va resultar admirable per la capaci-
tat expressiva i el respirar poètic que tras-
puava la senzillesa aparent (la senzillesa
acostuma a ser-ho, d’aparent) d’uns di-
buixos fets amb carbonet, inventant
mons amb tota la gamma dels grisos i la
irrupció de blaus com un llampec de la
imaginació, i les pel·lícules animades
realitzades amb la filmació d’un procés
en què els traços d’un mateix dibuix es
van esborrant i renovant, es van desfent i
refent. L’agraïment es relacionava amb
el compromís polític i la responsabilitat
ètica de William Kentridge: l’apartheid,
que tant ha marcat, i de manera terrible,
el seu país, es fa present en la seva obra al
nivell de la quotidianitat, però al mateix
temps de manera metafòrica. D’aquí, la
creació del personatge de Soho Eckstein,
una mena d’àlter ego del propi Kentrid-
ge, que a través del qual aborda la realitat
diària a Sud-àfrica en l’última època de
l’apartheid.

Un temps després d’haver compartit
amb ella una visita a l’exposició de l’ar-
tista sud-africà, una meva amiga filòloga
em va regalar un exemplar del Curs
pràctic de gramàtica catalana. Grau
elemental, de Jeroni Marvà, i publicat
originalment l’any 1933, que conté una
estimulant sorpresa: a cada pàgina hi ha
un dibuix de Kentridge que, a la manera
dels films animats, va conformant una
història (la d’un home que fa diverses ac-
cions quotidianes) a mesura que adqui-
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reix moviment en passar ràpidament els
fulls del llibre. Kentridge, que va desco-
brir la «gramàtica» de Marvà en una es-
tada a la ciutat de Barcelona, havia esca-
nejat i imprès els seus dibuixos sobre una
reproducció digital del llibre que fins i
tot fa visibles les taques. Aquest regal em
va fer sentir més a prop de William Ken-
tridge. També m’hi fa sentir el fet que un
seu treball homenatgi Georges Méliès.

L’interès per aquest artista em va fer
saber-ne més coses, com ara que va estu-
diar ciències polítiques en una universi-
tat de la seva ciutat, però també art a la
Johannesburg Art Foundation. I que, es-
sent un detall revelador de la seva curio-
sitat diversa i de la seva predisposició a la
multidisciplinarietat, va fer, a comença-
ments dels anys 80, un curs de mim i tea-
tre a la famosa escola Jacques Le Coq de
París. Aquest artista, de qui diuen que va
ser revelat a Occident amb la Documenta
de Kassel de l’any 1996, ha fet, certa-
ment, moltes coses diferents, però que
ell deu tractar com a part d’un tot creatiu

que es va fent de manera diversa. Ken-
tridge no només dibuixa i fa films d’ani-
mació, sinó que, a més de fer instal·la-
cions, ha escrit, decorat, dirigit i inter-
pretat espectacles teatrals. I també musi-
cals o en què la música és un element fo-
namental. En aquesta dimensió de la se-
va creativitat, és rellevant la col·labora-
ció amb el grup de titellaires sud-africans
Handspring Puppey Company, amb el
qual va començar fent la posada en esce-
na d’un espectacle inspirat en el Woy-
ceck, de Büchner; i, entre altres muntat-
ges, ha creat l’escenografia i les imatges
fílmiques que formen part de la represen-
tació d’Il ritorno d’Ulisse, una òpera de
cambra de Claudio Monteverdi que, amb
llibret de Giacomo Baodoro, es basa en
la part final de L’Odissea.

El festival Temporada Alta ofereix la
gran oportunitat d’assistir (dijous vinent,
4 de desembre, al Teatre Municipal de
Girona) a una representació d’Il ritorno
d’Ulisse, un espectacle recentment recu-
perat que es va estrenar el 1998. D’aquell

mateix any, com si Kentridge l’hagués
creat de manera paral·lela o complemen-
tària, és l’obra Ulisse: Echo, Scan, Slide,
Bootle, que, per cert, forma part de la
col·lecció del MACBA. Es configura
amb tres pantalles: a l’esquerra, hi ha
imatges de paisatges, tant de reals com
de dibuixats. Al centre, la imatge d’una
ampolla amb un èmbol que puja i baixa; i
a la dreta, dibuixos de l’interior del cos.
El viatge d’Ulisses es converteix literal-
ment en un viatge interior que transcorre
dins d’un cos mostrat a través de raigs X i
escàners.

A la sinopsi de l’espectacle Il ritorno
d’Ulisse, a càrrec de Handspring Puppey
Company i a propòsit d’una òpera en
què, amb el lament de Penèlope, Monte-
verdi va composar una de les seves àries
més inspirades, es pot llegir: «Ulisses jeu
al llit d’un hospital de Johannesburg,
despullat del tot. La nit abans de la seva
mort ressuscita el record del mític retorn
a la seva pàtria, l’epopeia de l’heroi grec
que només ha pogut viure en somnis.» Si
només amb la sinopsi es crea el desig de
veure-ho, encara més amb aquest co-
mentari de William Kentridge: «La cica-
triu que guarda Ulisses de l’atac del porc
senglar durant la seva infància és l’únic
que permet identificar-lo. Aquesta anti-
ga ferida, que puc abordar a través del di-
buix, es converteix en un volcà en erup-
ció. Aquí he representat el muscle del cor
humà. Ho penetro a través dels dibuixos,
com si es tractés d’una intervenció amb
làser, i el viatge pels vasos sanguinis es
transforma en un mar tempestuós. Hi ha
l’iris, que simbolitza Penèlope: els seus
pètals es despleguen lentament i després
es tornen a tancar. Per als amants, he di-
buixat el perfil d’una escena situada en
un teatre barroc. Un teló negre deixa en-
treveure l’escenari, que aviat s’estendrà
fins a l’infinit, convertint-se en carrers
moderns de Johannesburg, tanques i pai-
satge.»

Retorn a William Kentridge amb admiració i agraïment
Dins la programació de Temporada Alta, el proper dia 4 de desembre es representarà l’òpera «Il ritorno d’Ulisse»,

amb escenografia i imatges projectades del gran artista sud-africà

tribuna | IMMA MERINO. Periodista

Una imatge d’«Il ritorno d’Ulisse, dirigida per William Kentridge, que es podrà veure di-
jous vinent a Girona dins del festival Temporada Alta.

i ha els que estudien, els que
treballen i els que van a jorna-
des, simposis, debats, congres-

sos o conferències. Molts pul·lulen per
la universitat; d’altres, per diferents
llocs, generalment oficials, semioficials
o de propietat col·lectiva. Fan feines
també generalment poc lligades amb la
responsabilitat o les urgències del dia a
dia, d’alt contingut teòric i de resultats
més aviat escassos. Podrien ser conside-
rats una variant més dels que són a
l’atur, però se’n diferencien pel sou,
perquè van de reunió en reunió, perquè
les seves eines de feina són els docu-
ments, els informes i els estudis, perquè
esmorzen i dinen i sopen i dormen mol-
tes vegades lluny de casa. Els coneixe-
reu perquè estan sempre al dia de portà-

H
tils, mòbils i agendes, perquè, entre jor-
nades, simposis, debats, congressos o
conferències, prediquen la bona nova
entre la gent que treballa en les feines
que ells estudien, perquè van de lloc de
treball en lloc de treball i ningú no acaba
de saber què han fet, qui els ha valorat, a
quin lloc treballen i a qui interessen.
Són gent que no s’equivoca mai i que té
l’habilitat d’anar canviant de parer se-
gons bufa el vent. Tenen títols universi-
taris que no serveixen de gaire res, un
currículum impressionant, fan articles
de dos en dos, de tres en tres i en grups
de treball interdisciplinaris. Han vingut
per salvar el món, tot i que el món no els
fa cas perquè és obtús i complicat i difí-
cil. Però ells perseveren com els herois.
De què parlaríem si no existissin?

Els més inútils

de set en set | XAVIER CORTADELLAS xcortadellas@elpunt.cat
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a Fundació Valvi de Girona,
amb poca fressa i molta endreça,
va treballant i organitzant, atenta

a diversos terrenys artístics i culturals
nostrats. La setmana passada hi va ha-
ver un acte en record de Miquel Martí i
Pol, commemorant el cinquè aniversari
de la seva mort física, un acte ple
d’emotivitat, senzillesa i excel·lència.
Miquel Plana (el nostre gran olotí arqui-
tecte de llibres) hi presentava uns cartells
originalíssims, amb poemes curts o pen-
saments del poeta de Roda de Ter; i Enric
Virgili, president del Club dels Poetes
Vius, del qual Martí i Pol en va ser cofun-
dador, donava a conèixer una col·lecció
de poemes recollits en llibre, mostra de
l’entusiasme i convinença de tot un poble
tan petit com Colera (400 habitants).

L
Montserrat Sans, la viuda del poeta,

s’emocionà i agraí la vivor i afecte amb
què és recordat el seu espòs, i l’amic Xe-
vi Planas ens glossava amb giny i preci-
sió l’estela que va deixant el personatge
que recordàvem en aquest aniversari.
Un acte planer, entranyable i ple de sen-
tit, subratllat musicalment per la violi-
nista Laura Madrià que portà fins a la
sala auditori de la fundació les notes ge-
nials, denses i mestrívoles de Massenet i
del gran JS Bach. Aquest meu paper
d’avui quasi sembla propagandístic, pe-
rò la valoració de les coses senzilles i
ben fetes em porta a proclamar que actes
com aquest són els que van fent forat,
com una tuneladora perfectament silen-
ciosa. No em diran pas que no convin-
gui, a Girona i contrades.

Tuneladora silenciosa

la galeria | JOSEP VALLS


