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TERESA SESÉ
Madrid

Q
uan Jung va veure
per primera vegada
Un perro andaluz,
no va vacil·lar en el
seudiagnòstic: “De-
mència precoç”.
Els autors, Luis

Buñuel i Salvador Dalí, l’havien
estrenat el 1929 en un cinema de
París on per a esbalaïment dels
seus col·legues surrealistes (Bre-
ton, Éluard, Tzara, Magritte,
Arp…) va estar vuitmesos a la car-
tellera. Potser el surrealisme no
havianascut comun sotracneces-
sari al món burgès? Igual que li
passava al doctor Freud, als sur-
realistes els obsessionava el sexe
i lamort, però, almenys en aques-
ta pel·lícula, van transformar
aquesta obsessió en una formida-
ble broma: unadona d’aspecte an-
droginque colpejaunamàmutila-
da és atropellada per un cotxe
per a gaudi de l’homeque l’obser-
va des de dalt d’una finestra, que,
en ple èxtasi, comença a acariciar
frenèticament els pits de la seva
companya... Un segle després,
aquelles imatgesmantenen intac-
te el seu poder de fascinació, com
han pogut experimentar els visi-
tants de la retrospectiva de Dalí
al Reina Sofía o els que, a partir
de demà, s’endinsin en aquesta
mena de traster de lament que és
El surrealismo y el sueño, la nova
exposició del Museu Thyssen-
Bornemisza, on el film ocupa un
lloc central en el recorregut.
Lamostra, que té com a comis-

sari José Jiménez i que reuneix
un total de 163 obres dels grans
mestres (Breton, Delvaux, Tan-
guy, Miró, Magritte, Masson,
Man Ray, Dora Maar...), forma
part –i contribueix– a l’eclosió
surrealista que viuMadrid, on di-
vendres passat la Fundació
March va inaugurar Surrealistas
antes del surrealismo, prop de
200 dibuixos, fotografies, llibres,
que d’alguna manera resseguei-
xen les empremtes de la que el
1936 va dissenyar el fundador i
primer director del MoMA, Al-
fred Barr, a la recerca dels seus
orígens, i on tenen lloc trobades
tan inesperades com les deDürer
i Man Ray, Piranesi i De Chirico,
o els Caprichos de Goya conver-
tits en Cadàvers exquisits. Però la
febre surrealista no sembla cosa

exclusiva de Madrid. Max Erns
acaba de regnar a Basilea i elMo-
MA en dedica una de monogràfi-
ca a RenéMagritte. “No crec que
es tracti d’una moda”, reflexiona
José Jiménez, mentre ultima els
detalls de l’exposició del Thyssen
centrada en la representació plàs-
tica del somni. “Crec més aviat
que avui vivimuna situació de cri-
si política i social que té molt a
veure amb la que hi havia a Euro-
pa quan va sorgir el moviment”.
És cert que avui les imatges

creades pels surrealistes han per-
dut part de la seva capacitat per
colpejar, que són arreu i ja no

són patrimoni exclusiu dels mu-
seus –ja fa temps que es van co-
lar almónde la publicitat, el cine-
ma o els videojocs, i d’aquesta
manera en la vida–, que fins i tot
el terme surrealista ens serveix
per descriure allò que no sabem

explicar, però que en tot cas es
diferencia de les coses normals i,
en general, ens inquieta i ens fa
riure. Però tot i així la trobada
amb el surrealisme és sempre
una experiència xocant. És difí-
cil no sentir un cert desassossec
davant les nines de l’alemany
Hans Bellmer, simulacres de do-
nes a mida natural construïdes
amb inflables i trossos de jogui-
nes; esbossar un somriure da-
vant aquest deliciós ballarí de
MaxErnst, incorpori imalgrat ai-
xò capaç de projectar la seva om-
bra. o aquestes farinetes es-
tel·lars amb què la jove rossa de

RemediosVaro alimenta la lluna.
Ingenu? Potser. Però convé no
oblidar que per primera vegada
les dones artistes van tenir un
lloc protagonista –“No vaig tenir
temps per ser la musa de ningú.
Estava massa ocupada re-
bel·lant-me contra la meva famí-
lia i aprenent a ser una artista”,
deia Leonora Carrington–, van
ser pioners en l’art multimèdia i,
com han apuntat alguns crítics,
sense prejudicis van ser ells (i
elles) els que van revolucionar el
sexequaranta anys abansde la re-
volució sexual i, sobretot, el van
fer divertit.c

TemporadaAlta comença els duels
teatrals ambCrehuet iCasanovas
BÀRBARA JULBE
Girona

La batalla lúdica entre drama-
turgs torna al Festival Tempora-
daAlta: aquesta nit comença a la
sala La Planeta el primer dels
combats de la tercera edició del
Torneig de Dramatúrgia Catala-
na, en què s’enfronten vuit au-
tors del teatre català. Avui serà
el torn de Marc Crehuet contra
Jordi Casanovas.
Després de l’èxit aconseguit

en edicions anteriors, el festival
repeteix la fórmula i les regles
del joc són similars: cada drama-
turg ha tingut dos mesos –abans
era un mes i mig– per escriure
un text que s’ajusti a una durada
de 40 minuts, en què poden
intervenir únicament dos in-
tèrprets.
Els actors i les actrius de pri-

mera línia que llegiran els es-
crits dels dramaturgs es fan pú-
blics cada dilluns, de manera
que coneixen el text el mateix

dia i només tenen unes hores
per preparar-se’l. Amb un preu
de dos euros l’entrada, els espec-
tadors han d’escollir cada vega-
da el millor text sense conèixer
qui n’és l’autor. El guanyador
passa a la ronda següent.
El combat de dramaturgs

prosseguirà fins a principis de
desembre amb la lluita entre
Mercè Sarrias i Marc Artigau
(14 d’octubre), Paco Mir i Carol
López (21 d’octubre) i Jordi
Oriol i Marc Rosich (4 de no-

vembre). Al novembre tindran
lloc les semifinals i la gran final
se celebrarà el 2 de desembre.
En tres anys, aquests combats

han reunit 24 dramaturgs i, se-
gons els responsables de progra-
mació de Temporada Alta, amb
una “molt bona” resposta del pú-
blic. A més, quatre de les obres
presentades s’han convertit en
espectacles de teatre i una cin-
quena està en projecte.
Temporada Alta també ha ex-

portat el torneig a Buenos Aires,
on va tenir lloc en col·laboració
amb la Sala Timbre 4 i el presti-
giós dramaturg, director i do-
cent teatral Claudio Tolcachir.
Seguint la línia dels cèlebres

combats, el festival estrenarà di-
jous una nova experiència tea-

tral –ja desenvolupada amb èxit
a Nova York, Londres i Milà–,
que ha estat batejada amb el
nomde Primera plana, i ideada i
coordinada per Juan Carlos
Martel Bayod.
A partir de notícies d’actua-

litat, autors com Cristina Cle-
mente, Guillem Clua, Daniela
Freixas i Pau Miró, i directors
com Carles Fernández, Alicia
Gorina, Marilia Samper i Mercè
Vila, hauran d’improvisar peces
curtes de teatre en només 24 ho-
res i amb actors que se selec-
cionaran en un càsting entre
100 aspirants finalistes, i d’un
total de 180 de presentats inicial-
ment. L’objectiu d’aquesta ini-
ciativa és acostar el teatre a la
societat.c

Van revolucionar
el sexe quaranta anys
abans de la revolució
sexual i, sobretot,
el van fer divertit

Després de l’èxit de Dalí,Madrid viu una febre surrealista amb sengles mostres al Thyssen i a la FundacióMarch

Surrealisssssssme!
Dones artistes.
A l’esquerra de la pà-
gina, ‘Farinetes es-
tel·lars’ (1958) de
Remedios Varo, que
forma part de la mostra
del Museu Thyssen

Obsessió pel sexe.
A la dreta, ‘La caiguda
dels cossos’
(1936-1937),
de Pierre Boucher,
a la Fundació March

Carta blanca a la
imaginació. A baix,
‘L’art de la conversa’
(1963) de Magritte,
també al Thyssen


