
38 LAVANGUARDIA C U L T U R A DISSABTE, 12 ABRIL 2014

wEl periodista i escriptor
Rafel Nadal ha guanyat amb
la seva última novel·la, Quan
en dèiem xampany (Colum-
na) (Días de champán en cas-
tellà, a Planeta), el premi de
narrativa Maria Àngels Angla-
da, convocat per l’Institut
Ramon Muntaner de Figue-
res, amb l’objectiu de fomen-
tar la literatura catalana. El
jurat ha decidit per unanimi-
tat el guanyador del guardó,
dotat amb 2.000 euros
i que es lliurarà al juny.
En aquesta novel·la, el perio-
dista s’endinsa en les seves
arrels familiars de la mà del
seu besavi, Francisco Oller,
que a finals del segle XIX,
amb només 16 anys, es va
veure obligat a emigrar des
del seu Cassà de la Selva na-

tal fins a França, on va aca-
bar creant una potent indús-
tria de taps de suro que avui
dia subministra als fabricants
mundials més importants de
cava i xampany. / S. Oller

RafelNadal guanya
el premiMaria
ÀngelsAnglada

wLa pel·lícula Tlatelolco,
verano del 68, història
d’amor entre dos estudiants
de diferent classe social, del
mexicà Carlos Bolado, va
obtenir el premi a la millor
pel·lícula de la Mostra de
Cinema Llatinoamericà de
Lleida, clausurada ahir en
aquesta ciutat. El jurat va
destacar el treball de docu-
mentació de la pel·lícula,
que recupera per a les no-
ves generacions la tràgica
memòria històrica del Mè-
xic recent. / P. Echauz

Rafel Nadal
ARXIU

wEl metge i escriptor
Ramon Gomis va ser elegit
ahir president del patronat
de la Fundació Teatre Lliu-
re-Teatre Públic de Barcelo-
na. Triat per unanimitat,
Gomis substitueix Carles
Pareja, que va deixar el
càrrec el febrer passat.
A més d’investigador en el
Clínic, Gomis ha estat un
dels fundadors del grup La
Tartana, ha dirigit especta-
cles i ha firmat diverses
peces, a més de publicar
assajos. / Redacció

Gomispresidirà
el patronat
delTeatreLliure

Galeries de Barcelona Inauguracions recents

La clase de inglés, 2013, tècnica mixta de Gino Rubert

Lamatançade
Tlatelolco, al
palmarèsdeLleida
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Per la seva clara reivindicació
del sentit de l’humor i de la nar-
ració aplicats a la pintura i les
arts plàstiques, l’exposició de
Gino Rubert inaugurada dijous
passat a la galeria Senda amb el
títol EX-voto es pot considerar
gairebé com una declaració de
principis a favor de la plena lli-
bertat en l’art. És una de les pro-
postes més fresques, sorpre-
nents, encertades i recomana-
bles de l’actual temporada barce-
lonina i s’agraeix especialment
en uns temps en què es fomen-
ten les especialitzacions obligatò-
ries i les caselles limitadores i
s’aplaudeixen les fórmules apli-
cades i les rutines disfressades
de transgressió.
El riure i la intel·ligència hu-

morística són expressions i quali-
tats que no se solen apreciar de-
gudament en els ambients artís-
tics i literaris, i menys en els àm-
bits institucionals. En diverses
circumstàncies històriques el po-
der ha preferit les misses en llatí
(o els seus equivalents moderns,
preferiblement puritans) abans
que la lucidesa i la claredat con-
ceptual que expressaven tant les
paraules d’alguns poetes i filò-
sofs com les frases satíriques de
còmics i bufons. Sembla evident
que el to solemne i fins i tot pesa-
dament pedant és més apreciat
per moltes de les institucions de

l’art contemporani. I també
l’igualment inofensiva banalitat
és fomentada, sobretot pel mer-
cat. I després a alguns els estra-
nya que el públic no visiti certs
museus!
Però no per ser divertida i per

sabermantenir un to de lleugere-
sa deixa aquesta exposició de ser
profunda i complexa en la seva
manera de referir-se a alguns te-
mes importants, començant per

la qüestió del desig, que és la
principal en qualsevol exvot, per
molt que en ells s’emfatitzi amb
retòrica religiosa la gratitud pel
favor concedit. Amb aquesta
mostra Gino Rubert enllaça amb
la cultura popular mexicana
d’una manera més evident que
en ocasions anteriors. Aquest
pintor barceloní, però nascut a
Mèxic D.F. el 1969, s’inspira en
els temes i els tons d’alguns
exvots d’aquell país, on no és es-
trany trobar barreges més o
menys explosives del sagrat i el
profà. No són rars els casos com
el d’alguna prostituta que
agraeix a un sant o a una Verge
catòlica que li hagi concedit el fa-
vor d’augmentar notablement la
seva clientela (i la seva renda).
Precisament en aquesta línia se
situen algunes pintures de Gino
Rubert, entre les quals la protago-
nitzada per Lupe Ocampo La Si-
renita i el violent Don Vicente,
home conegut com El Sapo de
Tucumán, els dos freqüentadors
d’un club nocturn anomenat Les
Joyeuses. En aquest i altres qua-
dres l’artista combina gairebé psi-
codèlicament l’estètica de prostí-
bul llatí ambuna estranya ortopè-
dia sexi. Crec que a David Lynch
li encantaria aquesta exposició.
Gino Rubert cuida fins al mí-

nim detall les seves obres, on la
pintura es pot combinar amb un
brodat de fil daurat en forma de
creu tatuada a una esquena, o
amb el collage d’una postal cinè-
tica que representa un gatet mo-
vent el cap, imatge localitzada, lò-
gicament, al pubis d’una atracti-
va dona.
El projecte EX-voto inclou a

més una suggestiva instal·lació
que reuneix més d’un centenar
d’exvots de 81 artistes convidats
per Rubert, alguns demolt cone-
guts (Sabine Finkenauer, Mar-
cos Palazzi, Nazario...), altres de
més joves, i també alumnes de
dos instituts i alguns nens. Gale-
ria Senda. Consell de Cent, 337.
Fins al 23 de maig.c

Rubert reivindica l’humor i
lanarracióenels seusexvots
Senda penja l’explosiva barreja de sagrat i profà
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