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Ángel Mateo Charris tenia
poca experiència en treball
d’il·lustració. En pintura,
ha excel·lit. És un dels pin-
tors actuals més valorats.
L’editorial li va donar «lli-
bertat màxima» en l’ambi-
ciós i complex projecte
d’il·lustrar el clàssic El cor
de les tenebres. L’any pas-
sat, es va commemorar el
150è aniversari del naixe-
ment del seu autor, Joseph
Conrad. L’edició especial,
en català i en castellà, su-
ma més de 20.000 exem-
plars venuts.

«És un llibre amb mol-
tes lectures i era un repte
immens reflectir-les en les
il·lustracions. Volia captu-
rar tant l’aventura interior
com l’exterior. I, per sobre
de qualsevol altra cosa, em
preocupava molt l’atmos-
fera. No volia que el meu

treball interrompés la lec-
tura, sinó que l’animés»,
emfasitzava, ahir, l’artista.
Ángel Mateo Charris ha
fet una interpretació lliure
i oberta del viatge a l’in-
fern que va descriure Con-
rad. De tal manera, que ha
creat personatges que no
apareixen en el llibre.

L’exposició aplega tots
els originals, una trentena
(la majoria, olis sobre pa-
per), amb un desplegable
com a obra central, que es
podran visitar fins al 8 de
març. El conjunt evoca,
subtilment, l’horror del
Congo colonial, però molt
subtilment. «Les peces es
van enfosquint, a poc a
poc», concreta. En comen-
çar i en acabar el recorre-
gut expositiu, hi ha afegit
dues obres que no formen
part del treball d’il·lustra-

ció: una obra anterior al
projecte (una escultura
d’un ninot gegant que si-
mula un esquelet) i una
obra posterior (una pintura
metafísica). L’artista tam-
bé ha pintat, expressament
per a la sala barcelonina,
un gran mural on s’alter-
nen els blaus i els negres
que caracteritzen les il·lus-
tracions.

Ahir, a la presentació de
l’exposició, l’escriptor Al-
bert Sánchez Piñol va ex-
ercir de padrí. Ni de bon
tros per quedar bé. L’obra

de Sánchez Piñol és inten-
cionadament filla d’El cor
de les tenebres. «És un lli-
bre únic perquè és èpic i lí-
ric alhora», va dir. I des-
prés va revelar: «És un lli-
bre que et llegeix a tu, no
pas que tu llegeixes. Sem-
pre em retrobo amb Con-
rad. Ara mateix, que estic
preparant el meu nou lli-
bre. Està ambientat en la
tercera guerra carlina i ex-
plica la història d’una pa-
gès que es troba un àngel
caigut. Se l’emporta a casa
i parlen del bé i del mal».

Més cor que
tenebres

Ángel Mateo Charris il·lustra Conrad
M. PALAU / Barcelona

� El pintor Ángel Mateo Charris (Cartagena, 1962) va re-
bre l’encàrrec la primavera passada d’il·lustrar una edició
especial d’El cor de les tenebres, de Joseph Conrad, a ini-
ciativa de Galàxia Gutenberg/Cercle de Lectors. Les il·lus-
tracions originals s’exposen, totes juntes per primer cop, al
Centre Cultural Fundació Cercle de Lectors de Barcelona.

Albert Sánchez Piñol i Ángel Mateo Charris, ahir. / QUIM PUIG

Spastor anuncia que deixa de desfilar
per centrar-se en la producció
� Barcelona. Sergio Pastor (Girona, 1975) i Ismael
Alcaina (Barcelona, 1975), els dissenyadors de
Spastor, van anunciar ahir que renuncien a fer des-
filades i se centraran en resoldre els seus problemes
de producció. La firma catalana de moda masculina
ha renunciat a ser a la pròxima edició de la passa-
rel·la Cibeles (on per cert arriba un altre català: Jo-
sep Abril) perquè no vol «viure de subvencions».
El seu repte és aconseguir una producció de la mà-
xima qualitat per servir els seus clients, bàsicament
japonesos, i ara es dedicarà només a fer treballs per
encàrrec i a buscar pactes amb productors per tor-
nar a fer col·leccions regularment. / X.A.

Senza Tempo presenta la coreografia
d’una trobada fortuïta en un bosc
� Barcelona. La companyia Senza Tempo presenta,
des d’avui i fins diumenge L’home, la dona i l’altra
dona al Mercat de les Flors. La producció, estrena-
da al Festival Temporada Alta fa un mesos, narra la
trobada de tres personatges en un bosc. Carles Ma-
llol lidera un nou treball, intuïtiu i íntim, en què
s’aborden les relacions humanes, des d’una dansa-
teatre amable. Mallol ja va signar la coreografia
Peixos a les butxaques amb què es va estrenar la sa-
la Ovidi Montllor per al Mercat de les Flors. / J.B.

El crític de teatre Joan de Sagarra
rebrà la Medalla d’Or al Mèrit Cultural
� Barcelona. L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu,
lliurarà dimecres la Medalla d’Or al Mèrit Cultural
al periodista i crític dramaturg Joan de Sagarra. A
l’acte, el cronista de Barcelona Lluís Permanyer
enaltirà el vessant periodístic de Sagarra, que ha es-
tat premiat «per les seves apassionades cròniques
de la vida cultural barcelonina». / EL PUNT




