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Reivindicació del negre
3El nord-americà Kerry James Marshall exposa a la Fundació Tàpies

ANNA ABELLA
BARCELONA

D
avid Walker no va tenir 
mai cap retrat oficial. «Va 
ser un negre que va escriu-
re un pamflet denunciant 

el sistema esclavista i instant els ciu-
tadans de color a criticar la hipocre-
sia i les contradiccions de la Declara-
ció d’Independència dels Estats 
Units. Un dia va aparèixer mort a la 
porta de casa seva en circumstàncies 

misterioses», explicava ahir, a la 
Fundació Tàpies, Kerry James Mars-
hall (Birmingham, Alabama, 1955). 
«Els afroamericans, tot i que tenim 
gent important, no en tenim pràcti-
cament representacions ni pintu-
res», afegia sol·lícit i sense deixar de 
mastegar xiclet aquest artista nord-
americà que, per això, va dedicar a 
l’activista Es pensava que era un retrat 
de David Walker (cap a 1830), potser un 
dels exemples que defineixen més 

bé la seva obra, dedicada a reivindi-
car la bellesa negra i a pal·liar «l’ab-
sència dels negres com a tema cen-
tral i objecte de desig en el cànon ar-
tístic occidental». Aquest quadro 
forma part de Pintures i altres coses, 
primera gran exposició a Europa de 
l’autor, que es pot veure fins al 26 
d’octubre a la Fundació Tàpies, on es 
mostrarà la seva creació més recent 
en formats com pintura, dibuixos, 
fotografies, vídeos o còmic. Paral-

lelament, el museu Reina Sofia de 
Madrid exposa una part de la seva 
producció pictòrica anterior a l’any 
2000.
 Marshall va voler fer comprendre 
com se sent ell quan visita el museu 
del Prado i veu una «total absència 
d’obres fetes per negres o amb imat-
ges de negres» i va citar la influència 
en el seu treball de la novel·la Un ho-
me invisible, de Ralph Ellison, que re-
flexiona sobre la «invisibilitat psico-
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lògica que converteix els negres en 
transparents per als blancs». L’artis-
ta es caracteritza per les seves figu-
res negres sobre fons negre –«negre 
que no és només negre», aclareix, as-
senyalant les diferències entre per 
exemple un negre carbó i un negre 
rogenc d’òxid de ferro–. Li permeten 
separar la figura del fons, «veure i no 
veure alhora, entrar i sortir de la visi-
bilitat, com a David Walker».
 Davant del quadro de gran for-
mat Sense títol (Escena de club), que 
mostra un local de festa, un didàc-
tic Marshall explica com mostrant 
només la idea d’un espai amb gent 
negra es desprèn de la performance i 
«neutralitza l’aspecte d’espectacle i 
entreteniment amb el qual habitu-
alment s’associa els negres». «Al dir 
cultura negra es pensa de seguida en 

música i escenari, en jazz, blues, rap 
o hip hop, o bé en l’esport, en atletis-
me o futbolistes».
 Combat també les imatges de ne-
gres en situacions violentes o traumà-
tiques mostrant fotos de parelles que 
s’estimen i tenyeix de crítica el vincle 
entre bellesa i blancor reflectint la be-
llesa negra i remodelant, com en el 
cas de la sèrie Pin-up, tornant a jugar 
amb fons i figures negres, la idea clàs-
sica d’aquelles dones lleugeres de ro-
ba com a objecte de desig. I assenyala 
una de les seves: «Està en roba interior 
però no hi ha res especialment exci-
tant en el sentit convencional. Enca-
ra més, està reprovant que l’estiguem 
mirant. Rebutja que la identifiquem 
com a pin-up». Com el seu Nu (Focus), es-
tirada al llit, bella, però amb una mi-
rada gens eròtica.
 El mateix passa amb diverses cai-
xes il·luminades que relaten esce-
nes de còmic, mitjà en què Marshall 
recorda que pocs cops trobem perso-
natges negres. I ho torna a arreglar: 
col·loca les seves figures negres «diri-
gint la narrativa». H

33 Kerry James Marshall, ahir a la Tàpies, davant la seva obra ‘Sense títol (Escena de Club)’, on neutralitza la imatge d’espectacle associada als negres. 
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El creador neutralitza 
l’aspecte d’espectacle 
que amb la música 
i l’esport s’associa 
als negres 

ESTRENA AL LLIURE DE MONTJUÏC

Fa una dècada, quan ETA encara no 
havia anunciat el seu adéu a les ar-
mes, l’escriptor Bernardo Atxaga 
va disparar controvèrsies amb El 
fill de l’acordionista, l’epopeia de dos 
amics –Joseba i David– que deci-
deixen per diferents raons ingres-
sar en la incipient ETA de principis 
dels 70 i poc després abandonen la 

militància i emprenen camins opo-
sats. La companyia basca Tanttaka 
Teatroa (Premi Max 2014 a la millor 
productora) va assumir fa un parell 
d’anys el gran repte de portar-la a es-
cena aconseguint el «miracle» d’im-
plicar en la producció els tres tea-
tres públics de les capitals basques, 
de diferents colors polítics (Arriaga 
de Bilbao, Victoria Eugenia de Sant 
Sebastià i el Principal de Vitòria). So-
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ta la direcció de Fernando Bernués, 
l’ambiciós muntatge, amb 13 actors 
més l’acordionista Iñaki Salvador, 
arriba avui al Lliure de Montjuïc, 
on recala fins diumenge (la funció 

d’avui és en eusquera i la resta, en 
castellà).
 «No és una història sobre ETA si-
nó sobre l’amistat de dos joves les vi-
des dels quals se separen de mane-

ra traumàtica i dolorosa; és un fris 
emocional», matisa Patxo Telleria, 
que, a més a més d’interpretar el Jo-
seba més adult, firma una adapta-
ció que el va portar a moltes renún-
cies per arribar a «l’essència de la 
història». Una història de 500 pà-
gines que recorre la vida dels pro-
tagonistes de l’adolescència als 50 
anys. Pel camí va quedar una traï-
ció, la presó, l’exili a França, el des-
encantament i la marxa del David 
a Califòrnia per iniciar una nova vi-
da i alliberar-se del passat. Allà, 30 
anys després de separar-se, quan 
la parca assetja el David, aquest 
rep la visita de Joseba. Un retroba-
ment per «passar comptes i enten-
dre què els va passar», diu Bernu-
és, que coincideix amb Telleria que 
el context actual permet acostar-
se al tema d’ETA amb «més calma 
i tranquil·litat» que quan Atxaga ho 
va narrar. H  

33 Fris emocional 8 Escena de l’obra, que arriba avui al Lliure.
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El camí des d’ETA 
fins a Califòrnia
La companyia basca Tanttaka Teatroa adapta la 
novel·la de Bernardo Atxaga ‘El fill de l’acordionista’


