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Impromptus
De Sasha Waltz & Guests.
Gran Teatre del Liceu, 2 de febrer.

Apartir dels Impromp-
tus de Schubert s’ha
creat una obra total-

ment contemporània que
comparteix el títol i poca
cosa més, de Sasha Waltz &
Guests, a part de la bellesa,
esclar. Però són belleses
que ataquen llocs diferents
de l’esperit; la música, les
emocions, i la dansa, les
sensacions, deixant-nos to-
cats i feliços des de la prime-
ra nota i el primer pas.

La proposta és contun-
dent, amb un escenari for-
mat per dues plaques blan-
ques i un gran fons trapezoï-
dal que a partir d’un
moment bascula marcant
un ritme propi de desequili-
bri en equilibri. Fissures,
pèndols, i fins i tot una bassa
d’aigua amagada són els ac-
cidents morfològics
d’aquest espai trencat, que
dificulta l’exercici dels intèr-
prets alhora que l’enalteix.

Els duets on la verticalitat
d’un dels ballarins aguanta,
sense agafar, un company
estirat horitzontalment són
filigranes coreogràfiques
prèvies a una cursa de velo-
citat i obstacles on els intèr-
prets es mostren ingràvids,
com els dits de la pianista
Cristina Marton quan passen
per damunt de les tecles, es-
cales amunt i escales avall,
mobilitzant tota l’energia de
l’espai fins que Ruth Sand-
hoff, totalment estàtica, la
tranquil·litza amb la veu.

Però la relació entre mú-
sica i dansa pren formes
molt diverses: de l’abstrac-
ció absoluta dels cossos mi-
metitzats en algues arrosse-
gades per les onades sono-
res de Schubert, a la
teatralitat que camina sobre
la melodia del piano, fins al
seu punt mig, la poesia
pura, on cadascuna de les
arts pren el seu camí, acom-
panyant-se però sense fon-
dre’s. La peça acaba amb el
comiat entre dos amants
que, sense deixar de mirar-
se, es van allunyant, mentre
mà i teclat se separen amb
l’eco vibrant de la seva rela-
ció, interrompuda, fins a la
propera funció. Que sigui
ben aviat, sisplau.
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Fortunytransgressor

El MNAC compra per 300.000 euros un oli del pintor
català pintat el 1870 que plasma un agosarat nu

M.F.C.
BARCELONA

Una dona jove estirada en
una chaise longue, amb un
ventall a la mà, té les faldi-
lles del vestit arremanga-
des mostrant el seu sexe
descaradament. És el re-
trat que el pintor Marià For-
tuny (1838-1874) va fer el
1870 de Carmen Bastián,
una gitana adolescent que
li feia de model en els anys
de la seva estada a Grana-

da. Aquest quadre, del qual
no es va conèixer l’existèn-
cia fins al 1989, ha passat a
formar part de la col·lecció
permanent del Museu Naci-
onal d’Art de Catalunya
(MNAC), ja que el museu el
va adquirir a finals d’any a
la galeria Oriol de Barcelo-
na per 300.000 euros.

L’obra, que s’exposarà a
la sala de Fortuny del
museu a partir de dimarts
que ve, és un treball “insòlit
i transgressor” en la pro-

ducció de Fortuny, conside-
rat el millor pintor català
del segle XIX. També és una
obra atípica en l’art català i
espanyol de l’època per la
procacitat de l’escena.

Segons explica Cristina
Mendoza, subdirectora de
col·leccions, el quadre per-
tany a l’última etapa del
pintor, quan vivia a Grana-
da, quatre anys abans de la
seva prematura mort a
Roma. “L’obra té una pinze-
llada solta, que s’oposa a la
pintura minuciosa que li va
donar la fama”, explica
Mendoza. Es tracta d’una
obra que en cap cas For-
tuny tenia la intenció de
posar al mercat i que “va fer
per a ell mateix”.

Si fa pocs mesos el
MNAC va comprar un
Ramon Casas gràcies a un
préstec, el cost del Fortuny
s’ha pogut sufragar sumant
els estalvis dels pressupos-
tos del 2009. ■

Paisatgesmentals
La Fundació Suñol redescobreix les atmosferes pictòriques de
Joan Hernández Pijuan, mort el 2005, en una exposició íntima

Montse Frisach
BARCELONA

Paisatges de la memòria,
paisatges mentals. Joan
Hernández Pijuan (1931-
2005) va ser bàsicament
un pintor de paisatges, en-
cara que mai col·loqués un
cavallet davant de la natu-
ra. Ho demostra l’exposició
La mesura del temps, el
transcurs de la pintura,
amb una quarantena
d’obres del pintor, que es
pot veure a partir d’avui a
la Fundació Suñol de Bar-
celona.

La mostra s’ha concebut
com un homenatge gairebé
íntim a l’artista, un dels
noms crucials de la pintura
catalana de la segona mei-
tat del segle XX. Íntim per-
què ha sorgit i s’ha organit-
zat des de la voluntat con-
junta dels responsables de
la Fundació Suñol (en la
seva col·lecció de Josep
Suñol hi ha una dotzena
d’obres del pintor) i de la
mateixa família d’Hernán-
dez, la seva viuda i histori-
adora de l’art, Elvira Malu-
quer, i un dels seus fills,
Joan Hernández.

Últimes pintures
“És una exposició molt sen-
tida”, diu Elvira Maluquer.
I es refereix de manera es-
pecial a una sèrie de petites
pintures, titulades Acota-
ció, que són les últimes del
pintor i que va realitzar el
mes d’agost del 2005, qua-

tre mesos abans de morir.
Aquestes obres, que no
s’havien vist mai abans i
que formen part de la
col·lecció de la família, re-
presenten rectangles ne-
gres, travessats per línies
semblants a una terra llau-
rada i punts, sobre una su-
perfície de color blanc tren-
cat. “És la picada d’ullet de
l’exposició –afegeix Malu-
quer–. Són unes obres molt
especials, que en cap cas
hem volgut portar a una ga-
leria per vendre-les”.

El recorregut de l’exposi-
ció s’inicia a finals dels

anys 60 i començament
dels 70 quan Hernández va
abandonar els seus pri-
mers treballs més gestuals
i informalistes per obres en
què va començar a introdu-
ir elements objectuals.
L’obra més antiga de la
mostra, del 1968, és una
natura morta de gran sim-
plicitat: Dos ous sobre
espai vermell, en la qual el
parell d’ous esmentat des-
cansa a la base de l’escena
sobre una superfície fosca.
Aquesta simplicitat està
present en les obres en què
apareixen tisores i copes,

però també quan Hernán-
dez decideix abandonar els
objectes pels paisatges gai-
rebé monocroms verds i
ocres. Són “la memòria”
dels paisatges que canvien
de color amb les estacions,
que el pintor veia a Folquer
(Noguera), on tenia una
casa.

El director de la Funda-
ció, Sergi Aguilar, remarca
“la necessitat contínua
d’Hernández Pijuan de
captar l’atmosfera dels pai-
satges”. Per això recorda
alguns dels seus referents
artístics: “El Mondrian dels

inicis, Morandi, que co-
mençava una obra dibui-
xant l’espai entre els objec-
tes, i, el més evident,
Rothko”. Als anys 80, el
pintor, que sempre va ser
fidel a la pintura, va tornar
a l’objecte introduint ele-
ments com flors, xiprers,
fulles, cases... El cercle es
tancava. ■
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La mesura del temps, el
transcurs de la pintura,
FUNDACIÓ SUÑOL, PASSEIG DE
GRÀCIA, 98. BARCELONA. FINS
AL 29/5

Narcís Serra, president del MNAC, durant la presentació de
l’obra ‘Carmen Bastián’, adquirida pel museu ■ ROBERT RAMOS

‘Folquer’ (1972) i ‘Acotació 139.5’ (1974), dos dels paisatges monocroms d’Hernández Pijuan ■ CRISTINA CALDERER


