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■ El Thyssen reivindica Pissarro amb
la primera retrospectiva de l’artista

Vuitanta obres, la majoria no exposades mai a
Espanya, conformen la nova exposició del Museu
Thyssen Bornemisza. La mostra, la primera que es
dedica al pare de l’impressionisme, demostra que
hi ha vida més enllà del “seductor, brillant i
comercial” Monet: “Camille Pissarro va ser el que
va redactar els estatuts dels impressionistes i qui
va fer més per mantenir unit el grup –destacava el
comissari Guillermo Solana–. Era impressionisme
de terra endins, de camps sembrats, horta i cols”.

■ Menció especial a José Carlos Llop
al Prix Mediterranée Étranger

Per primer cop en els seus 25 anys d’història, el
prestigiós Prix Mediterranée Étranger ha fet una
menció especial, que s’afegeix al llibre guanyador,
L’ange rouge, de Nedim Gürsel. El jurat ha distingit
“l’extraordinària qualitat” d’En la ciudad
sumergida, de José Carlos Llop, on el mallorquí
contraposa la Palma del passat amb l’actual.

■ David Lynch publicarà un nou disc
amb una versió de Bob Dylan

El cineasta David Lynch
publicarà l’1 de juliol The
big dream, el segon disc
del director de Carretera
perduda. Un dels dotze
talls del disc serà una
versió de The ballad of
Hollis Brown, de Bob
Dylan. El disc també
inclourà la col·laboració
de la cantant sueca
Lykke Li en un tema.

enbreu

■ Pep Cruz es converteix en
‘top model’ al Teatre Poliorama

Pep Cruz dirigeix i protagonitza Top Model, un text
del guionista Sergi Pompermayer que retrata en
clau d’humor l’obsessió actual per l’aspecte físic.
Jordi Coromina i Anna Azcona són els còmplices de
Cruz en el tercer espectacle de la companyia Per-
versions, on l’actor interpreta un exmodel que ha
tocat la glòria i l’infern i explica una drecera per
arribar a la felicitat. L’obra es va estrenar el 2009
al Temporada Alta i, després d’una gira, es podrà
veure des d’avui fins diumenge al Poliorama.
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ARTS PLÀSTIQUES

Barcelona tindrà una escola d’art
inspirada en les del renaixement

Neix la Barcelona Academy of Art,
una escola de pintura, escultura i
dibuix basada en la tradició clàssi-
ca de l’escola italiana del Renaixe-
ment. Serà una centre d’excel·lèn-
cia de les arts figuratives.

en art figuratiu que és col·laborador
del projecte. “És imprescindible
crear una acadèmia que retorni als
principis de l’art, perquè ningú pot
crear saltant-se la tradició”, diu Ini-
esta. Talent&CO s’afegeix a la inici-
ativa per donar sortida i assessora-
ment als alumnes.

El seu fundador diu que la BAA
“no serà un plagi de les altres” cinc
acadèmies existents. Als altres cen-
tres hi falta la “inclusió a l’era digi-
tal”, diu, i és això el que ells han vol-
gut potenciar. “No podem prescin-
dir de les noves tecnologies”, afir-
ma, perquè actualment hi ha molts
artistes interessats en el cinema, la
il·lustració o els videojocs. Així, hi
haurà classes de dibuix, pintura i
escultura i d’escultura i pintura di-
gital, a escollir segons la disciplina
que interessi. A la presentació en
societat del projecte, van demos-

trar el mètode sight-size i el caràc-
ter innovador del centre fent que
alguns alumnes pintessin una ba-
llarina en acció.

La BAA no és una escola prepara-
tòria d’art, sinó “una alternativa a
les universitats estatals de belles
arts”. Els impulsors són un grup
d’artistes que compten amb profes-
sionals del sector com a professors
–Joseph Altwer, Eudald de Juana,
Sara Stendlund, David Masson, Ro-
ser Masip, Conrad Roset, Ismael
Fuentes i Xavier Dènia, a banda del
mateix Jordi Díaz Alamà–. Els estu-
dis consten de dos anys acadèmics
i un horari intensiu, i s’instal·laran
en un local de 750 metres quadrats
que s’està adequant i que inclourà
una galeria d’art, sales de prepara-
ció, un pati i espais individualitzats
convertits en estudis compartits
per només dos alumnes.e

L. FABREGAT / L. SERRA
BARCELONA. Al món només hi ha
cinc acadèmies de belles arts mo-
dernes que beuen de la tradició clàs-
sica del Renaixement, que després
van reviure els atéliers realistes de
finals del XVIII. N’hi ha als Estats
Units i a Florència, i Barcelona aco-
llirà la sisena a partir del setembre
que ve. La Barcelona Academy of
Art (BAA) serà “una escola d’ex-
cel·lència en l’ensenyament de les
arts figuratives” i vol omplir “un
buit existent a l’estat espanyol”, se-
gons el seu fundador i director, Jor-
di Díaz Alamà. A Catalunya hi ha
una llarga tradició de dibuix al natu-
ral, com al Cercle Artístic de Sant
Lluc, però el director afirma que la
BAA serà “un concepte nou quant a
filosofia, rigidesa i volum d’hores”.

L’acadèmia acollirà alumnes in-
ternacionals –les classes seran en
anglès i castellà–. Amb un màxim
de 15 persones per aula, s’oferirà
una formació amb una “alta especi-
alització” i uns “mètodes descone-
guts”, diu Díaz Alamà. Partint de la
base dels clàssics i, per tant, d’un
estudi analític, s’arribarà a la pràc-
tica i a la creació a través de “l’ob-
servació del natural”. Aquesta dinà-
mica de la contemplació d’un mo-
del real la denominen sight-size i
permet donar vida a imatges amb
una fidelitat estricta a la realitat.
“Retornar al principi de l’art per
crear l’art del segle XXI”, afegeix
José Manuel Iniesta, director del
Museu Europeu d’Art Modern
(MEAM), un museu especialitzat

A la presentació de la BAA, que es va fer al Museu Europeu d’Art
Modern, hi va actuar una ballarina i alguns alumnes la van dibuixar. BAA

L’observació al natural és la base d’uns estudis clàssics figuratius

Un mosaic d’històries d’amor dins d’un sol home
L.F.

BARCELONA. Un sol home i 21 do-
nes. Ell decideix fer el camí de tor-
nada cap a casa, a Menorca, buscant
la inspiració per escriure la seva se-
gona novel·la, i es troba, en canvi,
amb un munt d’històries amoroses:
les que ha viscut, les que viu i les que
voldria viure. Són 21 històries en les
quals es barregen el passat, el pre-
sent i el futur, i on només hi ha una
constant: el patró de conducta del
protagonista, perquè l’home sem-
pre afronta l’amor des de la seva ma-
nera de ser.

La menorquina Aina Tur va es-
criure Dimecres –que és el dia en què
passen totes les històries– com un
mosaic per no caure en el tòpic de
l’amor etern o amor únic. “L’amor és

un tema tractat per tothom i no vo-
lia repetir-me”, afirma. Totes les his-
tòries són vàlides, en aquest viatge
físic cap a la pròpia terra, i emocio-
nal, cap als conflictes interns. La di-
rectora catalanobrasilera Daniela
De Vecchi va saber de seguida que
aquest text havia de ser la nova pro-
posta de LAminimAL Teatre Siste-
màtic, per la seva temàtica cíclica i
per la repetició sistemàtica de la
conducta del protagonista. La com-
panyia pretén esbrinar “com funci-
onen els mecanismes de relació hu-
mana i de conducta social” experi-
mentant amb el llenguatge teatral.
Per això s’han centrat en “l’actitud
d’aquest personatge” i no tant en les
històries d’amor que protagonitzen,
a la Sala Beckett fins al 16 de juny,
Anna Berenguer i Xesco Pintó.e
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Xesco Pintó i Anna Berenguer són
els intèrprets de Dimecres. BECKETT
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