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Iels
somnis...
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CRÍT ICA DE CLÀSSICA

CRÍT ICA DE TEATRE

Une étoile caresse le sein d’une négresse, del 1938, una de les obres exposades a Hamburg

OBC + Hilary Hahn

Direcció: Kazuchi Ono
Lloc i data: L’Auditori,
(30/I/2015)

JORGE DE PERSIA

La recerca de la bellesa, aquestmo-
tor que porta el compositor a una
tasca tan complexa, és darrere de
la nova obra de Benet Casablancas
que acaba d’estrenar l’OBC i que té
com a aliment imatges poètiques
de textos de Rafael Argullol. Sobre
ells el compositor treballa en una
òpera encàrrec del Liceu. El títol és
summament explícit quant al pro-
grama compositiu: el món dels
somnis, de les aparicions i les epifa-
nies, de la nit (Sogni ed epifanie. Un
bagliore tra notti, paraules d’Argu-
llol). No és fàcil –amb la referència
d’un parell d’escoltes– dir alguna
cosa sobre la conformació sonora
d’aquest poema que exercita pe-
tites epifanies en el color dels
vents, sempre en diàleg amb els
contraris. Figures fugaces que no
s’aturen en degustar el misteri,
sempre hi ha contrastos de caràc-
ter dramàtic que enfosqueixen
aquesta llum en un fons inquietant.
El final, transparent, exercita la cal-
ma que du a la conclusió.
A sala plena es va presentar amb

l’orquestra la gran violinista nord-
americana Hilary Hahn, ni més ni
menys que al Concert en re major
de Brahms. Hahn exhibeix un so
definit, límpid, d’un subtil vibrato i
un eficaç exercici de color i mati-
sos, molt expressiu i natural. L’or-
questra va romandre en un pla
correcte, secundari i amb un co-
mençament d’escassa intensitat ex-
pressiva a la corda que la solista va
anar estimulant.
El concert presentava a més el

pròxim titular de l’OBC, amb la
desmesurada Simfonia núm. 2 de
Rakhmàninov, amb una batuta que
va imprimir certa correcció en el
discurs, davant una orquestra poc
motivada i una versió que va mos-
trar falta de relleu en un escàs pri-
mermoviment. El director va estar
atent, però amb una personalitat,
almenys en aquest repertori, poc re-
llevant. Ja es veurà.c

Somni americà

Autor i director: Oriol Tarrasón
Lloc i data: Teatre Lliure (Grà-
cia) (29/I/2015)

JOAN-ANTON BENACH

L’actor i director Oriol Tarrasón
(Barcelona, 1969) present en
nombroses produccions de tea-
tre, cinema i televisió, juraria que
és un artista hiperactiu, amb un
magí que no para de barrinar. Un
últim invent seu ha consistit a
barrejar alguns components de
Les Antonietes amb d’altres de
La Kompanyia Lliure, formació
jove que va sorprendre tothom

amb Victòria d’Enric VI en co-
mençar la temporada al Lliure de
Gràcia. I en aquest mateix teatre,
l’invent de Tarrasón titulat Som-
ni americà s’acaba de presentar
amb el triomf aparent de la com-
panyia simbiòtica, gràcies als
aplaudiments solidaris de famili-
ars i amics dels actuants i, certa-
ment, als d’alguns espectadors
neutrals, el possible avorriment
dels quals encara no els havia dut
a un estat de paràlisi o d’endor-
miscament catatònic.
Em dol apuntar que, en efecte,

el Somni americà és una invitació
vehement a una profunda becai-
na. Els noranta minuts que dura
l’espectacle semblaven cent vui-
tanta, i les qualitats i virtuts de

les cinc actrius i sis actors, que
sónmoltes, s’anaven dissolent en
la indiferència en comprovar que
l’espectacle no es mou amb l’im-
puls de cap discurs dramàtic.
Que no hi ha una progressió de
les situacions sinó la reiterada
confirmació d’anhels i fracassos,
de projectes i claudicacions dels
seus tristos protagonistes. L’ hon-
radesa professional de Tarrasón
ha dut l’autor i director a enume-
rar els sis escriptors i dramaturgs
nord-americans, més un músic i
un metge, de qui s’ha inspirat en
escriure el seu text.
Són grans noms tots ells que es

van apropar a unes realitats que
desmentien, una vegada i una al-
tra, el tòpic del somni americà. És

a dir, la regla liberal química-
ment pura impresa en l’imagina-
ri col·lectiu, segons la qual tot ciu-
tadà dels EUA pot assolir les fites
que es proposi, per ambicioses
que siguin, si té la voluntat i la
constància en el treball que calen
per vèncer totes les dificultats.
Personatges d’Arthur Miller,

Tennessee Williams, Eugene
O’Neill i William Saroyan con-
viuen amb els que van aportar els
novel·listes Erskine Caldwell i
John Steinbeck, amb els del mú-
sic i lletrista Woody Guthrie i
amb els de Ben Reitman, l’ano-
menatmetge dels pobres, un anar-
quista amb un fort compromís
social.
Els testimonis que van interes-

sar l’autor per dibuixar un fris de
joves desvalguts se situen al vol-
tant de la gran crisi del segle pas-
sat que va dinamitar durant unes

quantes generacions la divisa ca-
nònica que presideix i enorgu-
lleix els EUA.
Somni americà, però, és un in-

vent infeliç. L’assaig de fer con-
viure personatges d’orígens lite-
raris, teatrals o experimentals di-
versos per veure què passava,
com si fossin elements entaforats
en una proveta, potser pot en-
tretenir una estona com un joc
d’endevinalles, on l’espectador
miri d’identificar la font des de la
qual ha saltat a escena cada noi o
noia, cadascuna de les criatures
desvalgudes que va commoure el
bon cor del director. L’excusa
per derrotar el tedi no dura gaire,
però. Quan s’ha fet tot l’itinerari
memorístic possible, les reiteraci-
ons de lesmisèries dels onze per-
sonatges reunits ens retornen,
crec, a una realitat teatral fallida.
A una llauna.c

TATE GALLERY

MARÍA-PAZ LÓPEZ
Berlín. Corresponsal

E
n algunes de les seves
pintures hi ha lletres,
paraules i fins i tot
versos, i en d’altres

potser no n’hi ha, però s’hi res-
pira la poesia que l’enamorava
com a artista. El febrer del
1920, als 27 anys, Joan Miró va
marxar de Barcelona a París,
on va fer amistats literàries que
van influir en la seva obra tant
o més que el contacte amb al-
tres pintors, i on va començar a
plantejar-se les seves teles com
a poemes pictòrics. De l’estreta
relació de l’artista català amb la
literatura i de la seva amistat
amb escriptors i poetes dadais-
tes i surrealistes versa l’expo-
sició Miró. Malerei als Poesie
(Miró. La pintura com a poe-
sia), acabada d’inaugurar al cen-
tre d’art Bucerius Kunst Fo-
rum d’Hamburg, i que es pot
veure fins al 25 de maig.
“La combinació de text i

imatge és central en el surrea-
lisme; a diferència del cubisme,
on hi havia una quota respon-
sable de relació amb la realitat,
els pintors surrealistes entenen
les paraules com a impulsos
per a associacions”, argumenta
al catàleg Ortrud Westheider,
directora del centre d’art i
comissària de la mostra amb el
britànic Michael Peppiatt.
“Joan Miró va influir signifi-
cativament en aquesta com-
prensió”, raona Westheider,
que recalca la seva influència
en el jove pintor RenéMagritte
i en el teòric del surrealisme, el
poeta André Breton.
L’exposició al Bucerius

Kunst Forum relata aquesta
circumstància a través d’un
centenar d’obres, incloses unes
50 pintures de diferents pe-
ríodes i una selecció dels més
de 250 llibres que va il·lustrar.
Les obres exposades proce-
deixen de diverses col·leccions
d’Europa (entre les quals la
Successió Miró, que gestiona
els hereus de l’artista; la Fun-
dació Joan Miró de Barcelona,
i la Fundació Joan i Pilar Miró

de Palma) i dels Estats Units.
Joan Miró era un àvid lector

i va traslladar aquesta passió al
pinzell. A la seva biblioteca
personal a Mallorca va arribar
a tenir 1.700 llibres, entre els
quals obres de Dostoievski,
Freud, Jung, Rimbaud, Niet-
szche i Goethe. “Miró va dir
una vegada que no hi ha cap di-

ferència entre pintura i poe-
sia”, va afirmar el seu nét, Joan
Punyet, en la presentació de la
mostra divendres a Hamburg,
informa l’agència Dpa.
A París, Miró va llogar un

estudi al número 45 del carrer
Blomet –on també vivia el
pintor André Masson, gran
amic seu des d’aleshores–, que

es va convertir en lloc de reu-
nió literària. Miró va travar
amistat amb escriptors avant-
guardistes com Tristan Tzara,
Max Jacob, Robert Desnos,
Paul Éluard, Michel Leiris i Pi-
erre Reverdy. Junts van llegir i
van comentar obres de Nietz-
sche, deDostoievski i de poetes
simbolistes.
“El que va marcar el seu nou

començament no va ser el con-
tacte amb altres pintors, sinó
l’intercanvi amb els escrip-
tors”, afirma Ortrud Westhei-
der. A partir d’aquell moment,
el que es convertiria temps des-
prés en pintor de les estrelles i
del firmament va modificar el
seu imaginari cap al terreny
fantàstic i el simbòlic, cosa que
va inspirar els surrealistes, en-
cantats de furgar en els somnis
i en l’inconscient. Miró va co-
mençar a jugar amb paraules,
lletres i imatges a la recerca
d’associacions visuals en els
seus “poemes pictòrics”, una
expressió que va utilitzar com
a títol en moltes obres a partir
del 1925.

Aquesta evolució s’aprecia
en la selecció d’obres de lamos-
tra alemanya, arribades també,
entre altres, del Guggenheim
de Nova York; el Museu d’Art
de Philadelphia; la Tate de Lon-
dres; elMuseuLudwig deColò-
nia; i la KunstsammlungNordr-
hein-Westfalen (museu d’art
modern de Rin del Nord-West-
fàlia) a Düsseldorf. Aquest úl-
tim allotjarà l’exposició del 13
de juny al 27 de setembre.
A les seves primeres pintu-

res, encara molt marcades pel
cubisme, Miró ja hi treballava
la literatura. Es veu per exem-
ple en el seu quadre de 1917
Nord-Sud, influït per la revista
francesa avantguardista d’a-
quest nom –queMiró ja llegia a
Barcelona– i per Converses
amb Goethe de Johann Peter
Eckermann. I més encara a Le
gant et le journal (el guant i el
diari), del 1921, o aUne étoile ca-
resse le sein d’une négresse, del
1938, on el vers està escrit a la
pintura. O des del 1968, en els
seus quadres ornats amb grans
lletres.c

Unamostra aHamburg explora la relació del pintor amb la literatura

Miró, l’amicdelspoetes

El pintor va travar
amistat a París amb
els surrealistes, i a
la seva obra va jugar
amb paraules i lletres


