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Amb el redescobriment de
Lowry –un solter celibatari; el
seu pecat més gran potser va ser
que no va abandonarmai el nord
per llogar un loft al Soho londi-
nenc–, la Tate reivindica aquest
paisatge (principalment els
pobles tèxtils i miners del nord-
oest) ja desaparegut per sempre.
“Ara el paisatge industrial és
història i, per tant, és accepta-
ble”, va reflexionar en una entre-
vista a La Vanguardia el fotògraf
britànicChrisKillip, oriünd tam-
bé del nord (de l’illa de Man,
1946). Als setanta, les fotos deKi-
llip del nord-est d’Anglaterra en
la fase final de desindustrialitza-
ció fins i tot van ser prohibides
per l’Ajuntament de Newcastle
en temps d’higienització antiin-
dustrial. “No encaixaven bé amb
les seves utopies de centres
comercials”, ironitza Killip.
L’exposició a la Tate constitu-

eix un remake radical de Lowry,
que –malgrat el seu èxit instituci-

onal als anys de la postguerra
quan era el pintor més estimat
d’Anglaterra– havia estat titllat
de pràcticament naïf per part de
l’art establishmentper la seva ob-
sessió de pintar els matchstick
men (‘homes llumins’, segons la
sentimentaloide cançó dedicada
a Lowry del duo de cantautors
Brian and Michael el 1978).

Lowry va ser catalogat, junta-
ment amb altres clixés de la cul-
tura popular del nord, des del
Full Monty fins a les orquestres
de vent brass band, com a art
simpàtic però poc seriós.
Però per als comissaris,

Lowry és un “pintor de la vida
moderna” essencial, compara-
ble amb Van Gogh, Utrillo o Pi-
sarro. Alumnedel postimpressio-
nista Adolphe Valette a la Man-
chester School of Art, Lowry
“lluitava constantment per re-
conciliar la Manchester d’En-
gels i la Manchester de George
Formby”, afirmen els comissaris
en referència al cantant de les cò-
miques balades populars de Lan-
cashore sempre acompanyades
per un ukelele. L’exposició és
“la reavaluació més apassionant
i radical d’un artista britànic que
he vist mai”, escriu John Barrell
a la London Review of Books.
A la Tate, fins a la selecció de

títols a la llibreria sembla indi-

car un homenatge al nord indus-
trial. Allà hi ha The North (El
Nord), l’enciclopèdic nou retrat
de la regió de PaulMorley (expe-
riodista de New Musical Ex-
press) al costat de volums de
Marx, Engels i l’historiadormar-
xista E.P. Thomson,A kestrel for
a knave de Barry Hines (novel·la
que va inspirar Kes de Ken Lo-
ach) i el Camí de Wigan Pier de
George Orwell.
Tota aquesta nostàlgia postin-

dusrial no deixa de ser irònica
perquè, si la indústria se n’ha
anat per sempre, les catàstrofes
socials que Lowry documenta
als seus quadres tornen a estar a
l’ordre del dia, sobretot en ciu-
tats obreres del nord com Liver-
pool o Newcastle, que romanen
estancades, mentre que la capi-
tal i els aburgesats comtats semi-
rurals del cinturó de stockbro-
kers del sud inicien una altra
bombolla immobiliària.
El paisatge és diferent però

The removal (La mudança), un
dels quadres més comentats de
l’exposició, és familiar; un desno-
nament en un carrer de Salford
(Lowry hi treballava de cobra-
dor de lloguers els anys de la
GranDepressió) . En aquestsmo-
ments de crisi també milers de
famílies angleses de renda baixa
es veuen forçades a abandonar

casa seva després de les retalla-
des de les prestacions antipo-
bresa per a llogaters de renda
baixa. “Tinc una ment obsessi-
va; només m’interessa la pobre-
sa”, solia dir Lowry.
Un altre quadre, titulat eufe-

místicament The accident, és
d’una multitud agrupada entorn
d’una dona que s’ha suïcidat.
Potser després de perdre casa
seva.c
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La llibreria de la
Tate inclou Marx,
Engels i ‘The north’,
de Paul Morley

ARTISTA ÚNIC

Lowry es quedava
sol en el seu esforç
per pintar el paisatge
industrial del nord
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Chris Killip, a Madrid
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Els folls de Shakespeare

Dramatúrgia: Llàtzer Garcia i
Marc Rosich
Direcció: Miquel Gorriz
Lloc i data: Teatre de Salt,
Temporada Alta (4/X/2013)

JOAN-ANTON BENACH

Amb el record inevitable d’Els
dolents de Shakespeare que el
geni deManel Barceló ens ofe-
rí en aquestesmateixes contra-
des, han aterrat a Temporada
Alta (Salt) Els folls de Shakes-
peare. En principi, l’especta-
cle no podia ser més promete-
dor: signaven la dramatúrgia
Marc Rosich i Llàtzer Garcia,
Miquel Gorriz en seria el di-
rector, i el dos actors, XicuMa-
só i Carles Martínez, triomfa-
dors en dotzenes de batalles
escèniques de tots colors, n’ha-
vien d’assegurar la diversió.
Sovint la fabricació d’un espec-
tacle és un joc de tensions, l’úl-
tima de les quals, sobretot si
s’ha de treballar de pressa,
l’han d’entomar els qui se la ju-
guen de cara al públic, herois
del pedaç i de l’impensat re-
mei de darrera hora, catedrà-
tics de la improvisació.
I bé, després dels assaigs ge-

nerals que hauran estat les re-
presentacions d’aquest diven-
dres i dissabte, a Els folls de
Shakespeare els cal una pausa
a fi de reprendre la idea origi-
nal, aconseguir que els bons
propòsits esdevinguin una rea-
litat terrenal i que alguns cops
d’enginy que despunten enmig
de les febleses de l’acció funci-
onin amb la decisió i claredat
que l’altra nit no tenien. Penso
que retolar les escenes en una
projecció on s’indiqués l’obra
original de Shakespeare a la
qual fan referència, seria un
bon servei a lamemòria de l’es-
pectador i ajudarien, tal vega-
da, a reordenar alguns trams
de la dramatúrgia. L’explota-
ció exagerada deYorick –com-
pany de Hamlet–, la calavera
del qual identifiquen els enter-
ramorts, per exemple, és una
nosa per a la lògica del relat, i
enfosqueix les al·lusions a al-
tres bufons com els de Lear,

Nit de Reis,El vostre gust... que
poden produir-se en l’especta-
cle. D’altra banda, penso que
tot l’equip s’ha de plantejar
com ha de ser la interacció
dels actors amb el públic, que
ara sembla una descoberta tar-
dana, decantada devers pobrís-
simes solucions. Ni l’episodi
de la guillotina ni la referència
al vegetarianisme mereixien
un premi a la imaginació.
El bon ofici de Xicu Masó i

CarlesMartínez fa una escam-
padissa de bons detalls que el
públic va agrair amb uns
quants aplaudiments.c

Tot l’equip
s’ha de plantejar
com ha de ser
la interacció dels
actors amb el públic

dustrials i pesquers al nord-est
hi havia “una energia i una in-
tencionalitat d’un poble, i això
és el que crea cultura”.
T..S Elliot diu aABC que la cul-
tura no és només el gran art o
la música, sinó que pot ser el
futbol. Així que un poble pes-
quer és molt més del que
sembla. La pesca uneix públi-
cament la gent, però també hi
ha una cosa més interior que
els uneix. Els valors. El que
ensenyes als teus fills sobre la
pesca. Són valors i constituei-
xen la cultura. La cultura no és
elitista. Les autoritats de-
nunciaven aquesta gent per-
què cobrava prestacions men-
tre pescaven. Deien que era
terrible. Però no ho va ser.
Prendre’ls-ho va ser terrible.
Els miners de carbó marí teni-
en una comunitatmolt cohesio-
nada. Fins i tot organitzaven
curses de cavalls. El lloc tenia
vitalitat i vida malgrat ser po-

bre. No ets pobre si tothom és
igual que tu.

Creu que aquell rebuig del
paisatge industrial té a veure
amb el fet que la indústria era
al nord?
Al sud hi ha un fort esnobisme
i prejudici envers el nord.
Quan el fotògraf Graham

Smith i jo anàvema algun esde-
veniment aLondres, la gent de-
ia, de manera condescendent:
“Mira, els nostres amics del
nord!”. Hi ha una actitud supe-
rior al sud respecte als que
som del nord.

LaTate diu elmateix en l’ex-
posició de Lowry.

Doncs crec que en certa mesu-
ra hi ha una falsa representa-
ció de Lowry a la Tate Mo-
dern. Perquè són exclusiva-
ment quadres de masses. No
hi han inclòs els seus retrats,
que són fantàstics. És una mi-
ca una perspectiva del sud res-
pecte al nord. Una simplifica-
ció del nord i una simplificació
de Lowry. Era un pintor del
paisatge industrial però feia
moltes altres coses, també, i no
són a la Tate.

Creu que el paisatge indus-
trial ja està més acceptat?
Ara és història i, per tant, és ac-
ceptable. Quan jo feia les fotos
no era acceptable. I fins i tot
ara aquesta exposició meva ha
anat a París i Madrid, però la
van rebutjar a la Tate Britain
l’any passat perquè no els sem-
blava una imatge apropiada
per a un any Olímpic. No van
fer res al nord en aquells Jocs
Olímpics.c

FIXACIONS

“Tinc una ment
obsessiva; només
m’interessa la
pobresa”, deia Lowry

ANYS SETANTA

Les fotos industrials
de Killip van
ser prohibides
a Newcastle

MUSEU REINA SOFiA

PREJUDICIS

“Al sud d’Anglaterra
hi ha un fort
esnobisme contra
la gent del nord”


