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acaba amb la ment en
blanc. Tampoc la riquesa
dels sons que venien de
darrere les cortines –sons
de carrer, el brunzir d’abe-
lles, algunes paraules caça-
des a l’atzar juntament amb

chèle Noiret, a partir de l’o-
bra de Virginia Wolf Les
ones. Els polits desplaça-
ments i els moviments de
les extremitats de les intèr-
prets estan tan perfecta-
ment en acord amb la resta
d’elements de l’obra (so, po-
sada en escena, perruque-
ria) que amplifiquen, els uns
als altres, aquesta sensació
de buit fins que el mateix es-
pectador s’hi mimetitza i

Chambre blanche
De la Cia. Michèle Noiret.
Mercat de les Flors, 3 d’abril.

Escenari monocrom,
envoltat de cortines
blanques, terra blanc i

amb una taula blanca, és el
territori indefinit on quatre
ballarines amb vestit negre
apareixen i desapareixen re-
prenent els suaus ecos core-
ogràfics de la creadora Mi-

Crítica dansa

Ment en blanc

BàrbaraRaubertNonell

altres sons electroacústics–
semblaven voler trencar la
concentració, ja que més
aviat feien l’efecte de cons-
truir un mur invisible al vol-
tant del que succeïa entre
les quatre dones i la resta
del món, que bé podria ser
el reflex interior d’una per-
sona en diferents moments,
superposats o aïllats segons
un esquema organitzatiu de
vinyetes sobre paper acetat,

que tant es poden veure per
separat com muntades l’una
sobre l’altra.

A banda d’escenes on el
clarobscur augmentava,
com en la coreografia per a
tres espatlles nues, o la len-
titud del passeig en taula, la
juxtaposició dels quadres
conté poques sorpreses fins
a l’escena final: amb una
musiqueta alegre canvia el
to de tota la peça i s’esdevé

un tomb perquè els espec-
tadors marxin contents, o
més estranyats encara. Se-
gurament la lesió que va im-
pedir a Michèle Noiret ballar
al Mercat va ser la culpable
de la falta d’intensitat que es
notava en l’obra, coixa del
poder que transmet la ma-
duresa de la coreògrafa
belga i que la joventut
d’unes ballarines més que
bones no podia restituir.

La lesió de Michèle
Noiret va ser la
culpable de la falta
d’intensitat

Omicron
publicatota
lapoesia
d’OlgaXirinacs

Lluís Llort
BARCELONA

L’editorial de Badalona
Omicron, impulsada pel
combatiu Israel Clarà, té
previst publicar d’aquí a po-
ques setmanes Óssa Major.
Poesia completa (1977-
2009), un recull que aple-
ga 32 anys de la poesia
d’Olga Xirinacs.

Amb un volum d’entre
600 i 700 pàgines (i amb
un preu previst de 35
euros), aquesta obra
magna inclourà un pròleg
de la mateixa autora, poe-
mes inèdits i un apartat
final de crítiques a les dife-
rents obres, amb especial
atenció a les ressenyes que
Joan Triadú ha publicat al
llarg dels anys sobre la poe-
sia de Xirinacs.

És una iniciativa neces-
sària, tenint en compte que
alguns dels poemaris estan
descatalogats de fa temps.
Es dóna el cas que una au-
tora com Olga Xirinacs
(Tarragona, 1936) fa anys
que en comptes de ser rei-
vindicada com a autora de
referència ha caigut en
l’oblit per part dels mitjans,
i això que al llarg de més de
60 títols ha conreat
novel·la, narrativa (durant
molts anys va publicar un
relat quinzenal al suple-
ment dominical de l’AVUI),
literatura infantil, de viat-
ges i poesia, i que ha meres-
cut els premis més impor-
tants, com ara el Carles
Riba i els Jocs Florals de
Barcelona, de poesia i, en
novel·la, el Sant Jordi, el
Llull, el Pla i el Sant Joan,
entre molts d’altres.

Omicron, o més concre-
tament Clarà, mira de cor-
regir aquest error amb
aquesta publicació que re-
cupera la poesia d’Olga Xiri-
nacs i ofereix una bona
oportunitat de tornar a par-
lar d’aquesta autora cons-
tant, molt culta i sensible. ■

Eldíscolcamuflat
CaixaForumacullunaexposiciódelpintorandalúsRafaelZabaleta,
que té una obra molt present en col·leccions privades catalanes

Montse Frisach
BARCELONA

Rafael Zabaleta (1907-
1960) va néixer al si d’una
família de grans propieta-
ris de Quesada (Jaén) i
d’allà no va marxar mai al
llarg de la seva vida. Era un
señorito andaluz, un
“gentleman farmer”, tal
com prefereix definir-lo
José Ángel Marín, comissa-
ri de la petita exposició que
es pot veure a CaixaForum
sobre aquest personal pin-
tor andalús. Però Zabaleta
no era un señorito a l’ús, ja
que va haver de lluitar per
ser pintor –davant l’oposi-
ció de la família, que prefe-
ria un advocat o un metge–
i per trobar un llenguatge
propi.

L’exposició de Zabaleta,
amb una trentena d’obres,
és fruit de l’acord entre La
Caixa i el Museu Provinci-
al de Jaén, on ja s’ha pogut
veure. La visita de la mos-
tra a Barcelona, però, està
totalment justificada, ja
que Zabaleta va tenir una
relació intensa amb la ciu-
tat gràcies a la seva amis-
tat amb Eugeni d’Ors, el
crític Cesáreo Rodríguez-
Aguilera i els membres de
Dau al Set, sobretot amb
Arnau Puig. “Zabaleta era
un apassionat de Barcelo-
na –diu Marín–. Hi va
venir per primer cop el
1945 amb dues cartes de
recomanació, una per a
una galeria, que no va tenir
efecte, i una altra per a l’es-
cultor Manolo Hugué:
aquesta sí que va resultar
perquè l’escultor i el pintor
van esdevenir grans
amics”. A partir d’aquí, Za-
baleta va començar a expo-

sar regularment a Barcelo-
na, raó per la qual avui en
dia hi ha una seixantena
de famílies catalanes que
tenen alguna obra seva.

Un autoretrat de l’artis-
ta del 1944 dóna el tret de
sortida a la mostra. En ell
es pot percebre que Zabale-
ta era “un home tímid i in-
trovertit, que necessitava
autoafirmar-se constant-
ment”. El pintor només va
pintar al seu estudi de la
casa de Quesada on va néi-
xer i morir, i a l’exterior
només prenia esbossos,
com el dibuix “picassià”
que va fer quan va arribar a

Barcelona. “Zabaleta era
un díscol camuflat perquè
dins de la seva aparença de
señorito, hi havia un revo-
lucionari”, diu Marín.

Criat entre dones, els re-
trats femenins que s’inclo-
uen a la mostra plasmen
l’especial relació que Zaba-
leta va tenir amb el gènere
femení, que es mou entre
“la pulsió sexual i la bellesa
maternal”.

Una bona part de la pro-
ducció pictòrica de Zabale-
ta retrata als pagesos de les
rodalies de Quesada, “cons-
cient que sense els campe-
rols, ell no hauria pogut

viure tan bé com vivia”. Les
figures dels pagesos, de ve-
gades pintats amb rudesa i
amb els peus ben arrelats a
la terra, apareixen sempre
amb el paisatge de Quesada
de fons. L’obra Nocturn del
jardí (1957), pintada tres
anys abans de la prematu-
ra mort del pintor, mostra
un racó del poble, tractat
amb una il·luminació arti-
ficiosa i un geometrisme
força particular. ■
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Rafael Zabaleta va retratar els pagesos de la rodalia de Quesada d’una forma molt personal ■ JORDI GARCIA

Malgratelseus
viatges,Zabaleta
noméspintava
altallerquetenia
alseupoblenatal
deQuesada


