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Ernest Ibáñez–Albert Vives
JOSEPMIQUEL GARCIA críticad’art

E
ntre el 29 de gener i el 10 de
febrer del 1965 Ernest Ibá-
ñez iAlbertVives exposaren

conjuntament a l’Institut d’Estu-
dis Ilerdencs una sèrie de paisat-
ges. L’espai Indecor de Lleida re-
memora ara aquesta mostra i
aquesta amistat amb una selec-
ció d’obres figuratives i abstrac-
tes de tots dos, en una cronolo-
gia que va des de l’època Ben-
seny fins a la delGrupCogul, que
si fa no fa vol dir: del paisatgis-
me a l’abstracció.Va ser l’evolu-
ció natural dels artistes lleidatans
de la postguerra, que en el cas
d’Ibáñez iVives afegia el marc
d’una veritable companyonia.Tots
dos s’havien exercitat en la seua
vocació pictòrica al cercle del pai-

satgisme de Benseny, amb excur-
sions plegats de temes participa-
tius i d’una paleta similar, escam-
pats per l’horta lleidatana a la re-
cerca demotius per aplicar-hi co-
lors impressionistes que forma-
litzaven els quadres que presen-
taven a les exposicions col·lec-
tives abans de la creació del Cerc-
le de BellesArts. El paisatgisme
era l’incitador per esdevenir pin-
tor i a les obres que ara s’expo-
sen es pot observar la similitud
de la manera de pintar, sempre
influenciada per l’expressivitat
cromàtica de l’amic Benseny. En
el moment d’obertura de la cul-
tura de la ciutat, l’abstracció, que
era el debat dels artistes catalans,
va incorporar una nova sensibi-

litat que va donar els seus fruits
en la creació i camí del GrupCo-
gul, al qual tots dos se sumaren.
En aquesta època les seues obres
comencen a diferenciar-se i a
prendre camins matèrics on ja
s’albira el llenguatge propi de ca-
dascú, però sense el suport mu-
tu tot aquest treball no s’hauria
formalitzat, atès el rebuig que ge-
nerava en l’oficialitat lleidatana.
Ibáñez iVives varen sermembres
fundadors del Grup Cogul, les
més grans —diríem— icones; la
generació de l’Albert Coma-Jo-
vé-Víctor Pallarés ja era una al-
tra diferent de la seua, que coin-
cidia també amb la del Jaume
Minguell.

L’exposició és un encert, en el

sentit que recorda en la proximi-
tat la figura d’Ernest Ibáñez, re-
centment traspassat, i ho fa de la
mà d’una amistat no sempre evo-
cada, amb l’AlbertVives, poc pre-
sent a la nostra escena artística.
Tot plegat fa goig de veure com
les seues inquietuds eren com-
partides en el marc d’una amis-
tat enriquidora, i a la vegada ens
fa pensar en com,ara que tots dos
ja no són entre nosaltres, pot ser
jutjada la seua obra. I en aquest
camí que ara s’enceta, de revisió,
veurem com amb Ibáñez iVives,
cada vegada prendran més pes
aquests períodes primers, ja que
la seua obra estava en constant
tensió i amatent del que passava
a Barcelona, del que es coïa en

els cercles avantguardistes de l’era
informalista, i això feia un gran
bé a la seua pintura.Quan aques-
ta incitació que significava ser ob-
servats per Barcelona va decau-
re, i s’iniciava un llenguatge ja
personal, emmarcat per la con-
solidació lleidatana, l’obra do-
narà un gir que els actius de la
ciutat no enriqueixen. En aquest
sentit, l’exposició d’Indecor obre
el debat, al presentar precisament
dos períodes: el de formació i
eclosió informalista de dos pin-
tors, que tornaran després al pai-
satgisme, quan venien ja de
l’estètica dels Salons deTardor
barcelonins, que va donar els
grans noms de la pintura catala-
na.

Festival Internacional de Mi-
rabilia, a Fossano (Itàlia) i a
Besançon (França) abans de
debutar a Eslovènia, amb dos
actuacions a Ljubljana i Mira-
bor. La gira europea també els
portarà a Bèlgica (Gant) i a
Holanda (Deventer i Nimega
i el Festival Boulevard d’Ams-
terdam).També tenen previst
un tour per diverses localitats

de Dinamarca i Suècia a co-
mençaments d’agost, amb pa-
rades especials al Festival d’Es-
tocolm i al de Malmö. I entre
finals d’agost i principis de se-
tembre aterraran al Regne
Unit, amb actuacions a De-
vizes, Kendal i Preston.

També tenen entre els seus
projectes viatjar a mitjans de
setembre al Festival Mirades,
a Santos (São Paulo, Brasil), i
a començaments d’octubre al
BatYam Festival deTelAviv (Is-
rael). S’ha de recordar que el
2010 Fadunito va participar al
Festival Chaoyang de Pequín
i l’any passat, a les fires euro-
pees més importants de teatre
de carrer.

NOUANYS D’HISTÒRIA

Ferran Orobitg i Ivan

Alcoba van crear Fadunito

el 2003 a Cervera i ja

tenen vuit espectacles

Fadunito, teatre de carrer
des de Cervera al món
La companyia lleidatana inicia una gira que la portarà per nou
països europeus || També projecta actuar al Brasil i Israel

ARTSESCÈNIQUESGIRA

J.B.
❘CERVERA ❘ Encara no ha complert
nou anys, però la qualitat dels
espectacles teatrals de carrer
de la companyia de Cervera
Fadunito ha traspassat fronte-
res i cada vegada viatgen més
lluny. De fet, des d’aquest mes
de maig i fins a la tardor, te-
nen l’agenda plena de feina per
mig Europa i plans per actu-
ar també al Brasil i Israel. Fa-
dunito va néixer a l’octubre
del 2003 de la mà de Ferran
Orobitg, Fadu, i IvanAlcoba,
Nito, amb l’objectiu de crear
espectacles de teatre de car-
rer. El ritme de creixement de
la companyia ha progressat de
forma ascendent fins al punt
de tindre en cartera fins a vuit
espectacles diferents, sis de car-
rer (el seu punt fort) i dos de
sala per al públic familiar.

Després de protagonitzar
dos funcions el cap de setma-
na passat a Lleida en el marc
de la Fira de Titelles, la com-
panyia va emprendre una no-
va gira europea dimecres viat-
jant fins a Bratislava, a Eslovà-
quia, amb l’espectacle +75, un
muntatge itinerant amb què
posen en evidència els fre-
qüents problemes d’accessibi-
litat dels espais públics de les
ciutats i el ritme frenètic de
l’actual societat.

Ahir i avui estava previst
que actuessin a Tourcoing, a
França, en el certamen Arts
Detonants, amb un altre dels
seus espectacles,Ceci 3.0, una
obra interactiva amb el públic
que pretén desmitificar la por
i la confrontació social que la
gent té habitualment davant
d’una cadira de rodes. Més en-
davant, Fadunito viatjarà al

Actors del muntatge itinerant ‘+75’, a la Fira de Titelles de Lleida.

LLEONARD DELSHAMS

❘ BARCELONA ❘ El Govern va pu-
blicar aquesta setmana al
DOGC la creació de la Xar-
xa de LlibreriesAcreditades
de la Generalitat i va obrir la
convocatòria perquè puguin
presentar-s’hi les llibreries
que aspirin a comercialitzar
totes les publicacions institu-
cionals que fins ara només es
despatxen a les llibreries ofi-
cials de la Generalitat. Com
va avançar SEGRE el mes
passat, el Govern té previst
tancar com a molt tard du-
rant aquest estiu les quatre
llibreries pròpies que té, ubi-

cades a les quatre capitals ca-
talanes —a Lleida, a l’avin-
guda Fleming.

L’objectiu és que les publi-
cacions oficials dels departa-
ments i organismes de la Ge-
neralitat puguin vendre’s a les
llibreries tradicionals que es
presentin a la convocatòria i
compleixin els requisits de-
manats, com per exemple dis-
posar d’un espai susceptible
de ser senyalitzat per expo-
sar-hi els llibres i productes
de la Generalitat. La idea és
aconseguir almenys un punt
de venda per comarca.

Obren la convocatòria
per optar a la venda de
llibres de la Generalitat
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Ian Gibson va guanyar divendres a la nit el premi Fernando Lara.

Premienunanovel·la d’Ian
Gibson sobre la I República
❘ SEVILLA ❘ L’historiador i hispa-
nista irlandès Ian Gibson va
guanyar divendres a la nit a
Sevilla el premi Fernando La-
ra de novel·la, dotat per Pla-
neta amb 120.000 euros, amb
La berlina de Prim, una obra
ambientada a les acaballes de

la I República amb l’assassi-
nat del general Prim el 1870.
Gibson va explicar que “la
novel·la relata les peripècies
d’un jove irlandès que viatja
a Espanya per mirar d’aclarir
aquest crim, que encara es-
tà per resoldre”.


