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Crit callat

Tatuatge

CRÍT ICA DE DANSA

La galeria Dolors Junyent invita a una revalorització de l’obra de l’artista

JoanPonç, trentaanysdesprés

Galeries de Barcelona Inauguracions recents

D urant anys, qui signa aquestes rat-
lles sentia la paraula tatuatge i, ir-
remeiablement, li venia al cap i
als llavis la copla cantada per

Concha Piquer, ja saben, la del mariner
aquell, “hermoso y rubio como la cerveza” i
la seva barreja de vals i tango i el seu pit ta-
tuat i el plor per l’amor perdut…
En fi, que un té una edat, i això de guarnir-

se el cos amb dibuixets indelebles era cosa
de presidiaris o rockers o, per dir-ho així,
marginals de diversa condició.
Però els temps sens dubte han canviat, i

ara que arriba l’estiu i que tornen a atapeir-
se les platges de cossos mig nus, novament
tornaré a sentir-me estrany i gairebé acom-
plexat, perquè si la moda dels pírcings ha
minvat una mica, la del tatuatge no ha fet
més que créixer i créixer, fins al punt que no
crec que sigui possible trobar una platja es-
panyola on no hi hagi més d’una persona
tatuada…
Papallones, elfs, àguiles, tribals, dibuixos

maoris, calaveres, noms, inicials, pictogra-
mes xinesos, filferro espinós, serps, àncores i
dofins i roses i formigues i escuts de clubs de
futbol i així ad nàuseam…
Penso que cap aberració social (amb

perdó) no m’ha deprimit tant des de la dèria
que també li va agafar al personal per po-
sar-se adhesius als cotxes (“Sant Miquel del
Fai, mil anys d’història. Una meravella de
Catalunya” i perdoneu-me si fico la pota,
perquè ho cito de memòria).

Al cap i a la fi, davant l’“amor demare” del
tatuatge ranci i tradicional, suposo que el
que correspondria és el “papa, no corris” al
tablier, si és possible acompanyat de la Mo-
reneta.
I porto això a col·lació perquè el més cu-

riós és que molts fenòmens de masses basen
la seva expansió en el fet de pretendre que
els individus siguin diferents i originals.
El cos coma objecte d’art i superfície artís-

tica i altres foteses. Aramateix, el Quai Bran-
ly de París acull una macromostra, Tato-
ueurs, tatoués, que pretén reflectir els cinc
mil anys d’història del tatuatge (sic), per al
qual invoquen la troballa al gel de l’home
d’Ötzi (cinquanta-set tatuatges, pel que sem-
bla, sobre la seva pell apergaminada). I sens
dubte que hi ha capítols dedicats als yakuza i
a les maras i a l’irezumi japonès, així com
glorificació d’artistes com els nord-ameri-
cans Leo Zulueta o Steve Looney. Perquè
parlem d’art, senyores i senyors, i París bé
val una libèl·lula al turmell o una petita torre
Eiffel sobre les natges. I ningú no pot negar
valor artístic i etnogràfic al que ara és una
tendència global, un patir per presumir i què
importa el demà…
Sens dubte, que cadascú faci el que vulgui

i allà cadascú amb la seva pell, però, només
per animar al debat, potser no sigui inade-
quat recordar que el tatuatge, entre els ro-
mans, servia per marcar i assenyalar esclaus
(sí, com la flor de lis a l’espatlla de Milady),
de la mateixa manera que el cèrcol d’or a
l’orella i el tatuatge mariner eren, en l’anti-
guitat mediterrània, una forma pràctica, en
cas de naufragi, de pagar-se unes exèquies
dignes (amb l’arracada en qüestió, que valia
el seu pes en or) i que després la família po-
gués identificar el cadàver que les onades du-
ein a una platja remota. “Era alto y rubio, y
llevaba un corazón tatuado en el pecho; y en
el brazo, un nombre de mujer”.

Astronautes, de Joan Ponç

JUAN BUFILL
Barcelona

Amb motiu del trentè aniversari de
la sevamort, l’obra i la figura de Joan
Ponç (Barcelona, 1927-Saint-Paul-
de-Vence, 1984) és reivindicada en
una recomanable exposició retros-
pectiva que presenta la galeria Do-
lors Junyent. El títol –El món màgic i
misteriós de Joan Ponç– és fidel a la
percepció que se sol tenir d’aquest ex-
traordinari pintor i dibuixant.
Tot i això, també altres adjec-
tius bastant diferents podrien
suggerir el sentit i l’abast de la
seva obra, que són més com-
plexos i profunds del que po-
drien semblar a aquells que el
consideren mitjançant aclu-
calls empobridors com són els
prejudicis estètics i altres
llocs comuns.
Seria molt convenient una

revisió radical de la seva obra
i una revaloració de la seva
contribució. Crec que el gran
obstacle que fins ara ha impe-
dit la plena i correcta valora-
ció de la seva obra no ha estat
elmenyspreu d’Antoni Tàpies
al grup Dau al Set –que tam-
poc no hi ha ajudat– sinó un
error més general: l’excés de
conceptes i prejudicis estètics
que ha imperat en el món de
l’art –i no només a Catalunya– du-
rant els últims quaranta anys.
Els corrents dominants en el món

de l’art contemporani s’han entossu-
dit a convertir l’experiència artística
en una qüestió estètica, ideològica o
intel·lectual en el millor dels casos, i
en una qüestió merament comercial
en el pitjor. Tot i això, tant per als au-
tors com per als receptors, la verita-
ble experiència artística és sobretot
una qüestió personal i existencial, i
no només estètica i neoacadèmica.
És una experiència de contemplació,
descobriment i reflexió, una aventu-
ra per mitjans plàstics i poètics que

de vegades es viu com una visió com-
partida.
En els anys del grup Dau al Set el

millor pintor era Joan Ponç. El poeta
Joan Brossa va ser per a ell, com per
a Tàpies, una mena de musa allibe-
radora. I en aquella etapa la seva
pintura (Visió de la Terra de Llatra,
1948, per exemple) era molt més in-
tensa i suggestiva que la de Tàpies.
Aquest va fer molt bé d’abandonar
aquest camí de figuració surrealista

per explorar l’informalisme. Joan
Ponç, en canvi, va ser sempre un
excèntric, un artista intemporal aliè
a aquest corrent dominant que lla-
vors tenia ple sentit, i també a d’al-
tres de posteriors. Va realitzar una
evolució personal, sempre dins d’una
figuració extrasurrealista.Una via so-
litària, encara que parenta de la de
Paul Klee, Joan Miró i Victor Brau-
ner, i amb una certa imatgeriamedie-
val i xamànica. Elmónpersonal es po-
dria entendre com un singular ves-
sant del surrealisme, alhora espec-
tral, líric i existencial. En la seva imat-
geria hi sobra algun arlequí però lama-

jor part de l’obra és valuosa i lúcida.
Joan Ponç pensava ja famolts anys

que “estem intoxicats d’una falsa cul-
tura”, que “vivim en un món d’apa-
rences” i que “a través de la raó, l’ho-
me sempre ha intentat reduir la gran
realitat a la seva mesura, a la mesura
de les seves limitacions”. Ell creia
molt més en el poder de la intuïció
“perquè és una forma de coneixe-
ment menys codificada”. Deia que
“l’única manera de sobreviure és

identificar-te amb la gran rea-
litat. Les altres coses són en-
gany”. I concloïa: “La realitat
per si mateixa ja és un mira-
cle. Som nosaltres que la de-
formem. La deformem per-
què lamaterialitzemo l’espiri-
tualitzem, i la realitat no és ni
matèria ni esperit; és l’equili-
bri just d’aquestes dues coses.
I és aquí on hem d’anar. Quan
volem ser àngels ens conver-
tim en dimonis. La humanitat
vol ser el que no és. Siguemés-
sers humans”. Galeria Dolors
Junyent. Aragó, 268. Fins al 31
de maig.

Nasevo. Amb aquest pseudò-
nim firma les seves obres
Ernest Ventós, un perfumista
conegut també per la seva im-
portant col·lecció d’art con-
temporaniOlor Visual (el títol

de la qual va ser suggerit pel poeta
Joan Brossa). La fundació Setba ex-
posa ara una àmplia i divertida mos-
tra de la seva obra plàstica, principal-
ment escultòrica. El tema és obses-
siu: nassos i aromes de diferents llocs
de Barcelona. Destacaré un postaler
amb un bon nombre de postals en re-
lleu, de cartró gris, que reprodueixen
uns nassos en homenatge a Du-
champ, així com les pintures troba-
des i tunejades mitjançant l’afegit
d’un nas escultòric, un rar bosc nasal
i un no menys rar penis erecte amb
orificis per a poder fer olor. Fundació
Setba. Pl. Reial, 10. Fins al 14 de juny.

¡Ay!

Direcció, coreografia i ball: Eva Yerbabuena.
Lloc i data:Mercat de les Flors (22/V/2014)

JOAQUIM NOGUERO

¡Ay! és una obra de maduresa, sense divisme
interpretatiu ni espectacularitat buida. La
bailaora s’acara amb si mateixa en un llarg
monòleg de passos i parades. Els silencis i la
quietud formen part de l’obra de la mateixa
manera que les ombres realcen el disseny
lumínic. Llums i negror expressionistes en si-
tuen l’estètica entre El crit deMunch i el traç
obsessiu de Grosz. A diferència d’Israel Gal-
ván, Yerbabuena no revoluciona el llenguat-
ge flamenc amb formes noves. Es limita a des-
pullar l’ànima en el toc de taló netíssim i pur,
contingut, auster. El tractament de braços és
del sud, femení i floral, tot i que sensemanie-
rismes. La contemporaneïtat és dramatúrgi-
ca, amb un ball que es passeja entre diversos
pals i fins i tot una cançó de bressol, però que
s’expressa també en una quietud que vibra
en escena com silencis en la partitura.c

Potser no és inadequat
recordar que el tatuatge,
entre els romans, servia per
marcar i assenyalar esclaus
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