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Per començar… sarsuela i festa!
són naturals o artificials. Pels frag-

ments triats per Albertí, aquí hi ha 
un tresor amagat. Una selecció 

basada tant en la qualitat de les 
partitures com en l’oportuni-
tat dels llibrets, plens de refe-
rències a l’actualitat. El sub-
text és un corrent en el qual 
prosperen la ironia i la burla. 

Albertí –aliat amb Xavier Pu-
jolràs– és un mestre a dignifi-

car el que és popular i popularit-
zar el que presumeix de dignitat.  
Per començar, sarsuela! es pre-

senta com un concert clàssic. Els 
mestres de l’orquestra de negre, ves-
tits de gala per a les dames (Begoña 
Alberdi, Núria Dardinyà) i frac per 
als senyors (Antoni Comas, Oriol 

Genís i Francesc Mendoza). Però, 
com en els espectacles de Les 
Luthiers, la convencional posada en 
escena és una feble estructura que 
s’enderroca sota incessants cops cò-
mics. El primer: la cara pintada de 
negre de Genís –l’Al Johnson cata-
là–, amb gorra torera. I després, xa-
farranxo general: paròdia dels divos 
i els seus vicis, percussionistes acrò-
bates que s’escapen corda amunt de 
la libido desfermada de la directora, 
tècnics d’escenari contorsionistes o 
remenant el cul sobre quinze centí-
metres de taló, una orquestra fugint 
al bany amb els instruments com en 
una escena dels germans Marx. Això 
i més, sense perdre l’elegància d’una 
gran nit inaugural.e
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sabotatge, la inoportuna realitat 
d’una infraestructura sense prou 
pressupost? La resposta és 
molt més senzilla: l’higiènic 
humor que gasta el director 
del TNC, especialment mo-
tivat i excitat quan rep la vi-
sita de l’oficialitat. La pre-
sència de madame Wanda 
Pitrowska al capdavant de 
l’orquestra no servia de factor 
sorpresa; aquesta genialitat ja es 
va descobrir l’any passat.  

El coitus interruptus presagiava 
una vetllada poc convencional dedi-
cada al rescat de la sarsuela catalana, 
un patrimoni tan ric com oblidat, 
d’aquells oblits que amb el temps pas-
sat entre teranyines ja ningú sap si 

‘Per començar, sarsuela!’  
TEATRE NACIONAL 22 D’OCTUBRE 

“L
a inauguració de la 
temporada del Tea-
tre Nacional se sus-
pèn”, anuncia una 
veu un minut des-

prés del fos a negre. Moments de 
tensió inesperada entre els convi-
dats després de l’apoteòsica entrada 
del president Mas (aplaudiments es-
pontanis i públic dret). ¿Accident, 
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Amb la nova exposició volia “ex-
plicar que el viatge ha anat bé”. “Sóc 
un solitari i la meva obra també ho 
és. Com més temps passava allà, 
més lliure em sentia. M’he anat fent 
gran, he anat purificant l’obra –ex-
plica–. M’he complicat la vida tant 
com he pogut i he pogut deixar les 
coses quan han anat bé. Perquè 
l’èxit és el que em fa sentir que s’ha 
acabat un viatge”. I llavors és quan 
busca un nou camí.  

A Barcelona mostra el resultat de 
l’última “aventura”. El títol que 
agrupa les quaranta obres, entre olis 
i papers, és Flyer. La novel·la Wind, 
sand and stars, de l’aviador Antoi-
ne de Saint-Exupéry, va servir de 
guia d’aquest viatge i s’hi reflecteix 
en unes línies que poden ser pistes 
d’aterratge o rajos celestials. Els 
seus referents sovint no són artís-
tics perquè no vol que s’escoli res 
prestat d’algú altre al seu llenç. Amb 
la mirada neta, ha creat unes sèries 
de pintures que juguen amb les for-
mes geomètriques, els colors –per 
primer cop utilitza el blau, com a 
homenatge a Pablo Palazuelo, i fa 
servir el verd que anomena portu-
guès perquè és el que veu en entrar 
a la Península per l’aire–, les trans-
parències i els materials com el gra-
fit. Algunes il·lustren en plans ar-
quitectònics modificats el seu taller, 
d’altres fan referència a la mort. “No 
sóc extremadament feliç pintant. 
No em diverteixo, em produeix ten-
sió, angoixa. I amb el temps he 
après a buscar un llenguatge que em 
permeti estar-hi la menor estona 
possible. Però costa molt despullar-
se de coses, fa vertigen”, explica.  

A la feina i la recerca constants 
creu que s’hi ha sumat la sort: “La 
fortuna és definitiva, en la vida. Hi ha 
petits detalls subtils que fan que les 
coses et vagin bé. Com deia Mies van 
der Rohe, Déu és en els detalls”.  

De la mà del col·leccionista 
Nova York no ha sigut clau només en 
l’aspecte vital i artístic, sinó també en 
l’econòmic. “M’ha donat una cura 
d’humilitat. Hi ha gent estirada a ter-
ra que no saps si està morta o viva. És 
molt cru. Tothom ve de la gana. I no 
pots estar quiet, però alhora no et 
pots equivocar. Això fa que siguis 
molt proactiu i determina una mane-
ra de fer i de treballar: no esperes que 
passin les coses, fas que passin”. Per 
això Lleó no té inconvenients a l’ho-
ra de fer explícits els silencis que ha-
bitualment hi ha al voltant del nostre 
mercat de l’art. “Aquí està prohibit 
parlar de diners, de fama. Però és fals: 
els que no tenim una feina de nou a 

sis no som aquí per passar desaper-
cebuts, sinó per satisfacció, tenim un 
ego. I esclar que vull vendre els qua-
dres. Si la teva obra no acaba expo-
sada o penjada, no té sentit. Als Es-
tats Units això és més natural: tot-
hom vol vendre alguna cosa”, admet. 
Per això defensa la seva relació prò-
xima amb els clients: “El col·leccio-
nista és el gran aliat i el gran oblidat. 
És l’accionista de la teva empresa”, 
diu un pintor que també té obres en 
col·leccions públiques i privades, 
com al Reina Sofia, al japonès Nago-
ya Art Museum, a la Fundació Vila 
Casas, la Godia i la Suñol.  

De la mateixa manera que defuig 
ser considerat “artista” i es procla-
ma “pintor”, Lleó podria sonar irre-
verent proclamant que “l’art no ar-
regla res, no ajuda a res, ni serveix 
gairebé per a res”, però admet tot 
seguit que “les coses que no servei-
xen per a res són les coses que tenen 
sentit en la vida”.e

Lluís Lleó a la Galeria Marc Domènech davant d’una de les seves peces, titulada I, amb 
un con que simbolitza una pista d’aterratge però també un raig que il·lumina. PERE VIRGILI

La culminació 
del viatge vital  
de Lluís Lleó

El pintor exposa l’obra recent a Barcelona 
després de 25 anys instal·lat a Nova York 
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Lluís Lleó (Rupià, 1961) sempre ha 
aprofitat els viatges transatlàntics 
per fer balanç de la seva vida i obra. 
“És un moment que ets en un espai 
que no pertany a enlloc. En aquests 
moments en trànsit és quan he en-
tès que deixava enrere una cosa i en 
trobava una altra, malgrat que quan 
sóc allà estic en constant enyora-
ment d’aquí, i al revés. Em sento un 
emigrant”, explica. Lleó ha fet el 
seu últim viatge de Nova York a 
Barcelona aquesta mateixa setma-
na. Ahir va inaugurar a la Galeria 
Marc Domènech una mostra de la 
seva obra recent coincidint amb el 
quart de segle que fa que es va ins-
tal·lar a Nova York.  

Després d’anys sense galerista i 
sense exposar aquí, el públic desco-
brirà un nou Lluís Lleó. Ha depurat 
la seva pintura com un poeta fa amb 
les paraules. “És la culminació d’un 
viatge”, afirma. Va marxar als Estats 
Units el 1989, empès pel seu pare, 
també pintor, com l’avi i el besavi, i 
allà s’hi va trobar un abisme –“És 
una ciutat que m’ha ensenyat que 
pots caure pel barranc, allà hi ha un 
perill físic de no sobreviure”–, pe-
rò Nova York també va ser el seu ca-
mí cap a la llibertat. Va deixar enre-
re els informalismes “i les mandon-
guilles amb pèsols que han de bullir 
12 hores”, il·lustra, i es va trobar 
amb l’art americà, “que és molt sin-
tètic i diu les mateixes coses”, 
d’Agnes Martin a Jasper Johns, 
d’Ellsworth Kelly a Mark Rothko.  
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Humilitat  
“Nova York 
m’ha 
ensenyat que 
pots caure 
pel barranc”,  
diu el pintor

Oriol Genís 
amb la cara 
pintada, i els 
altres cantants. 
CÈLIA ATSET


