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Ester Formosa reviu el cabaret
literari de la mà de Joel Joan
b

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

La cantant i actriu
presenta ‘Sola com el
poeta’ a la sala Beckett

Reanimar el format del cabaret
amb ànima poètica i ambició tea-
tral és el propòsit d’Ester Formosa a
Sola com el poeta, un espectacle que
presenta avui (22.00 hores) a la sala
Beckett, on estarà fins diumenge. La
proposta uneix textos del poeta Jor-

di Guardans i altres autors, vestits
jazzístics a càrrec de Maurici Villa-
vecchia, Horacio Fumero i Matthew
Simon, i direcció escènica del debu-
tant Joel Joan.

El muntatge rescata la tradició ca-
baretera literària, i no del music hall.
«Aquí s’han confós una mica els dos
gèneres. El cabaret va estar viu al Pa-
ral.lel, però després es va tallar la
tradició», lamenta Formosa, que
apel.la a artistes com la italiana Mil-
va, les alemanyes Ute Lemper i Han-
na Schygulla i l’argentina Cipe Lin-

kovsky. El seu paper mateix de La
Canyí, que la va popularitzar a prin-
cipis dels 90, va agafar, recorda, al-
guna cosa d’aquesta tradició. «Un
personatge que tant pot recitar-te
Brecht com cantar-te un tango».

A Sola com el poeta no hi ha tan-
gos, però sí cançó francesa (Trenet,
Ferré) i italiana (Carosone), cites al
seu pare, el poeta i dramaturg Feliu
Formosa, i set textos de Guardans de
to «simbòlic i espiritual, gairebé sur-
realista». Cançons incloses al disc Es-
ter Formosa canta Jordi Guardans, pu-

blicat la primavera passada. A l’es-
pectacle, ella encarna un personatge
amb una peripècia pròpia, segons
una idea de Joel Joan. D’ell, destaca
la seva «força contagiosa» com a
creador. «És un idealista que aconse-
gueix fer-te creure que qualsevol co-
sa és possible», precisa.

DE L’HAVANA A ISTANBUL / La proposta
té recorregut: després de la sala Bec-
kett, viatjarà a Torí, Almada (Portu-
gal), l’Havana, Istanbul, Saragossa i
Terrassa. En paral.lel, a Formosa li
ha sortit un altre compromís vincu-
lat a la música: el 17 d’abril farà de
narradora del recital de Quilapayún
al Palau de la Música, dins del Festi-
val de la Guitarra, en el qual el grup
xilè recrearà la seva cantata Santa
María de Iquique.H33 Ester Formosa.

RICARD CUGAT

33 Un gran mural de Luis Gordillo, ahir, en una de les sales de la Fundació Suñol.

La Fundació Suñol recupera
la vitalitat artística dels 80 i 90

ART 3MUSEUS

b

ROSARIO FONTOVA
BARCELONA

El col.leccionista
treu a la llum la
segona part del seu
fons contemporani

L
es avantguardes dels anys 80
i 90 que van fer de Barcelona
un punt de trobada, emergei-
xen a la Fundació Suñol, un

nou espai per a l’art que es va obrir
al maig al passeig de Gràcia, 98. Les
últimes dècades del segle passat ca-
da inauguració era una festa i hi ha-
via una certa rivalitat entre artistes.
El retorn a la pintura convivia amb

radicals environnements, amb la
transavantguarda i el neoexpressio-
nisme. Molts artistes forasters van
instal.lar els seus estudis a Barcelo-
na, on van trobar un bon caldo de
cultiu per donar sortida a les seves
aspiracions.

Titulada 1970-2001, l’exposició
reuneix 97 obres d’art en els dos pi-
sos de la fundació i constitueix la se-
gona presentació –després de la de-
dicada al període 1915-1995– de la

col.lecció particular de l’empresari
Josep Suñol. Aquesta nova exposició
rescata noms fulgurants a l’època, la
flor i nata de l’art, que amb poques
excepcions ja no es veu a Barcelona.
Diversos ja han mort –algun en cir-
cumstàncies tràgiques, com Víctor
Mira–, altres treballen a l’estranger,
com Yamandú Canosa, i, en general,
ja no exposen a les galeries barcelo-
nines. Fins i tot n’hi ha d’altres que
després d’inicis promete-
dors van deixar de pin-
t a r , c o m T o m á s
Gómez, o es dediquen
fonamentalment a la
docència, com Jaume
Barrera.

I d’altres, com Carlos

Pazos, instal.lat a Cotlliure, a qui un
Premio Nacional i dues grans an-
tològiques no acaben de consagrar a
la seva ciutat. Com diu l’escultor Ser-
gi Aguilar, que és qui dirigeix la fun-
dació, la majoria d’aquests artistes
«són com peixos al desert». «I els úl-
tims anys han sigut molt cruels»,
constata.

Un tríptic del 1980 firmat per Ro-
bert Llimós, un gran acrílic de José
María Sicilia titulat Flor marco negro
del 1987, Río oscuro de José Manuel
Broto, i l’escultura Estantería de Car-
men Calvo reflecteixen els grans for-
mats de la col.lecció. Hi ha tres obres
d’Antoni Tàpies, entre ells les escul-
tures en bronze Butaca i Càntir i bota,
totes dues del 1987. El veterà artista
representa la continuïtat sense rup-
tures juntament amb Miquel Bar-
celó, de qui es presenta Le bal des
pendus, del 1992.

BURLA DE L’AVARÍCIA / Una de les sa-
les es dedica a l’escultura objecte,
amb creacions tan esbojarrades com
interessants, entre les quals figuren
un manillar de moto de Xavier Ma-
riscal o artefactes en moviment de
Tonet Amorós. En una altra sala hi
ha l’escultura de Joan Brossa Capi-
tomba (1986), en què el sorneguer
poeta es burla de l’avarícia. Entre les
escultures destaquen les de Joan
Rom, Tom Carr i Susana Solano.

Al contrari que a la primera expo-
sició, han hagut de col.locar-se car-
tells amb el nom de l’artista i títol i
data de les obres. Els visitants recla-
maven aquesta informació al consi-
derar insuficient un full de mà ma-
pa amb les peces. El col.leccionista
va adquirir personalment totes les
obres, en galeries o en estudis pri-
vats. En una vitrina s’exposa corres-
pondència que ha mantingut amb
els artistes de la seva col.lecció.

La Fundació, que té un horari li-
mitat, va registrar l’any passat 5.000
visitants. La seva vocació no era d’a-

bast massiu, sinó d’anar-se
consolidant a poc a poc en
els àmbits artístics i de

col.leccionisme. Aquesta
temporada, l’espai

Nivell Zero, que
està situat a l’illa

i n t e r i o r d e
l ’E ixample ,
acollirà expo-
sicions dedi-

cades a José
Noguero, Aureli

Ruiz i Lawrence Wei -
mer.H

bEls autors de
l’època «són com
peixos al desert»,
diu el director

33 Càntir
i bota,
de Tàpies.


