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Pintures on no hi ha fantasmes, nimfes ni sàtirs

Apareixien personatges que habita-
ven el cel i l’infern, fantasmes, nim-
fes, sàtirs... A partir de la Il·lustració 
van quedar totalment bandejats”, va 
explicar l’autor de La por dels bàr-
bars. “En canvi, el món humà que es 
representa és molt més extens que 
el dels segles anteriors –va afegir–. 
Comencen a incorporar-se a la pin-
tura les bases de la humanitat: el 
crim, la prostitució, la bogeria i la 
marginalitat social”. També es va 
consolidar i es va generalitzar el co-
neixement dels nens des de la seva 
pròpia condició: ja no són vistos 
com homes i dones incomplets. 

Quan va començar la recerca per 
a aquest estudi, Todorov només te-
nia previst dedicar un capítol a Go-
ya, però la figura del pintor aragonès 

va guanyar pes i abans de 
poder seguir amb La pin-
tura de la Ilustración li va 
dedicar un assaig, publicat 
per Galaxia Gutenberg 
l’any 2009: Goya. A la 
sombra de las Luces. “És el 
pintor més important de 
l’època de la Il·lustració 
perquè precisament en 
qüestiona el sentit comú 
en molts sentits. Es 
col·loca en una posició 
crítica respecte el llegat 
que en rep. Aquesta crítica li dóna una 
veu singular que és el més important 
de la seva contribució”.  

L’autor d’El 3 de maig a Madrid, 
i Els afusellaments no tindria la ma-
teixa fortuna històrica si la seva tra-

jectòria hagués finalitzat amb els 
cartrons que va fer per a la Real Fá-
brica de Tapices i amb els retrats de 
la cort del rei Carles IV. Una de les 
claus de la seva modernitat és “el 
descobriment de l’inconscient i de 
les experiències nocturnes dels ho-
mes, que fins aleshores havien estat 
considerades una qüestió amb una 
importància molt secundària”, va 
dir l’autor. “També és excepcional 
la seva crítica als comportaments 
derivats de la Il·lustració i les seves 
representacions de la guerra –va 
concloure el teòric–. I també s’ha de 
destacar que la seva subjectivitat, 
tan marcada, va fer que abandonés 
la representació del món exterior 
per parlar dels fantasmes que habi-
taven el seu esperit”.es

El tèoric Tzvetan Todorov analitza com l’home es va convertir en epicentre de l’art del segle XVIII 
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La pintura del segle XVIII va re-
flectir un canvi cabdal en la men-
talitat de l’època: els pintors, en lloc 
de “subjectes intemporals i perso-
natges sobrenaturals”, representen 
l’home “com un individu subjectiu 
i particular”, diu el filòsof, histori-
ador i crític literari francès d’origen 
búlgar Tzvetan Todorov, l’autor del 
llibre La pintura de la Ilustración. 
De Watteau a Goya, publicat per 
Galaxia Gutenberg. “Els pintors 
d’aquest segle es mouen en un equi-
libri molt acurat entre els principis 
que compartien, la representació 
del món exterior i la seva pròpia 
subjectivitat”, va afegir el profes-
sor, que ha centrat el seu estudi en 
quatre pintors de diferents països 
europeus: el francès Antoine Wat-
teau, l’italià Alessandro Magnasco, 
el britànic William Hogarth i Fran-
cisco de Goya, considerat el gran 
pintor d’aquest període i un refe-
rent que no ha perdut vigència al 
segle XXI. 

“En aquell moment, els artistes ja 
es coneixien entre ells i no depeni-
en exclusivament de les seves tradi-
cions nacionals. Les seves obres re-
flecteixen diferents visions dels 
canvis que es van produir a l’Euro-
pa d’aleshores”, va subratllar l’au-
tor. “Els éssers i els objectes es re-
presenten per ells mateixos –va ex-
plicar–, sense aspirar a ser una veri-
tat absoluta. Les imatges ja no 
aspiren a il·lustrar una veritat mo-
ral o uns preceptes de conducta”. 
 
Un món exclusivament humà 
“El món representat en aquest mo-
ment es tanca exclusivament als és-
sers humans. En segles anteriors 
també s’havia representat en mol-
tíssimes ocasions el que era sobre-
natural al costat del món natural. 
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L’ART COM A REFLEX DEL MÓN  
01. Tzvetan Todorov va visitar 

Barcelona per cloure el cicle 
Converses a La Pedrera. 02. 
Portada de La pintura de la 

Ilustración. CRISTINA CALDERER 

Krum, un antiheroi  
quotidià al Teatre Lliure

mà i fins al 7 de desembre, després 
d’estrenar-se al festival Grec.  

El crosta torna a casa amb la ma-
leta buida. És un antiheroi en tota 
regla. El seu nou pla és observar la 
monòtona i apàtica vida dels habi-
tants d’un barri de Tel Aviv, on els 
naixements, enterraments i casa-
ments marquen el pas del temps, 
una vida en essència immutable. “És 
un grup de gent que somia però que, 
per les seves circumstàncies vitals, 
somien molt baixet perquè no po-
den volar més alt”, diu Portaceli, 
amb l’excepció del Krum, que “vola 
però no es deixa tocar, com una 
crosta”. Ell no entra en les conven-

cions per no perdre el seu somni de 
ser novel·lista. Decideix escriure de 
la seva vida i la seva gent, un barri 
qualsevol de classe obrera: “Encara 
que parla d’un món molt tancat, és 
extensible a qualsevol ciutat occi-
dental i del Mediterrani”, diu la di-
rectora. El resultat és una mena de 
fresc sobre la condició humana que 
juga amb la realitat i la ficció: “Hi ha 
vegades que no saps si el que diu és 
per la novel·la o si realment pensa i 
actua així. Són circumstàncies deli-
rants”, diu Arquillué.  

Li ha costat dos anys a Portaceli  
–que aquests dies també té en car-
tell al TNC El president de Bern-
hard– posar en escena aquesta gran 
producció. El repartiment, el barri, 
està compost per onze actors, com 
Lluïsa Castell, Jordi Collet, Móni-
ca López, Joan Negrié, Albert Pérez, 
Oriol Guinart i Pepa López.e

Pere Arquillué és Krum, el crosta, un escriptor 
frustrat que torna al seu barri. JOSEP AZNAR

ARTS ESCÈNIQUES 

En Krum és un aspirant a escriptor 
que torna d’un viatge “sense cap re-
gal, ni dona, ni fortuna, només amb 
la roba bruta i un necesser”, explica-
va la directora teatral Carme Porta-
celi. Krum, que en hebreu significa 
crosta, és el títol d’una de les 75 
obres del gran poeta i dramaturg is-
raelià Hanoch Levin (1943-1999), 
conegut també com el Lorca israe-
lià. I Krum (el crosta) és l’especta-
cle que protagonitzarà Pere Arqui-
llué al Teatre Lliure a partir de de-
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