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Duesòperes enquènomorningú

CRÍT ICA D’ÒPERA

Unaexposiciómostra la influència
deRamónyCajal enels surrealistes
Els dibuixos del sistema nerviós serveixen d’inspiració als artistes dels anys vint

JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

Els pintors surrealistes van bus
car de manera utòpica l’automa
tisme psíquic més pur, però a la
pràctica es vandeixar inspirarpel
seu entorn. I en el seu món de
somnisi imatgessorprenentsapa
reixen sovint dibuixos de teixits
nerviosos, talls anatòmics, arrels
vegetals, neurones, flocs pilosos,
xarxesdecapil∙larssanguinis, for
mes cromosòmiques... D’on pro
cedeixen? Una exposició i un ca
tàleg comissariats pel professor
de laUniversitat Complutense de
Madrid Jaime Brihuega apunten
aunafontd’inspiracióquefinsara
havia passat pràcticament des
apercebuda: Santiago Ramón y
Cajal (18521934).

L’exposició, que es titula Fisio
logía de los sueños. Cajal. Tanguy,
Lorca, Dalí..., mostra al paranimf
de la Universitat de Saragossa
(fins al 16 de gener) els vincles vi
suals i semàntics entre els dibui
xos del premiNobel Ramón yCa
jal i la producció plàstica de nom
brososartistes, i enparticulardels
surrealistes. Els dibuixos histolò
gicsdeCajal, enquèes representa
la morfologia dels teixits nervio
sos, van assolir una gran difusió a
començament del segle XX. I
aquestes imatges van transcendir
a l’àmbit artístic. Tant Jaime Bri
huega com Agustín Sánchez Vi
dal, en els textos del catàleg, des
taquen la importància de la Resi
dencia de Estudiantes de Madrid
com a focus de difusió, lligat tam
bé al laboratori que allà dirigia el

professor Pío del Río Hortega,
molt relacionat amb l’obra de Ca
jal. Iallàa laResidenciaapareixen
dos noms clau: Federico García
Lorca, que a més de poeta també
va fer els seus temptejos comadi
buixant, i Salvador Dalí. La inci
dència dels dibuixos neurològics
de Cajal a les seves obres és evi
dent a partir del 1926. Però
aquestselementsde lamorfologia
visual havien aparegut ja en al

guns dibuixos automàtics d’An
dréMasson, a les obres surrealis
tesdeMaxErnst,Magritte i en les
d’Ives Tanguy, que freqüentment
s’hanassociat a lesdeDalí de final
dels anysvint.Brihuegaassenyala
que també podria incloure’s en
aquest grup d’artistes influïts per
la mirada microscòpica JoanMi
ró. Sense oblidar que “l’atracció
pelspaisatgesde l’anatomiahaes
tat íntimament associada a la his
tòria de l’art, des de Mondino de
Luzzi, Vesal, Leonardo Van Cal
car,Marcod’Agrate, elCigoli, Ca
ravaggio,Rembrandt... ”.
L’exposició mostra l’extensió

d’aquest llenguatge tant en el sur
realisme internacional com en
l’avantguarda espanyola (Àngel
Planells, Nicolás de Lekuona,
Viola, Cristòfol, José Caballero,

Óscar Domínguez, García Lamo
lla,MiguelPrietooMorenoVilla).
I fins i tot dedica un últim apartat
a la seva persistència a partir del
1945 en autors més contempora
nis.
L’exposició mostra a través de

115obres(14pintures,60dibuixos
i fotos, llibres i altres documents)
l’“allargada ombra” de Cajal i els
seus dibuixos d’histologia del sis
tema nerviós. És probable que en
moltsdelsnomsestrangersquehi
trobem fossin dibuixos d’altres
col∙legues científics els que van
arribar als seus ulls, però en vista
d’algunesde les similitudsque re
flecteixen les obres exposades és
clar que almenys Dalí i García
Lorca es van veure influïts direc
tamentperCajal.Noés casualitat

que en el segon
número de la re
vista Residencia
(agost del 1926)
aparegués un
text de J.F. Tello
dedicat a glossar
la figura de Ra
món y Cajal, al
costat d’un di
buix de Dalí per
a un anunci.
D’aquell mateix
any és el dibuix
dalinià Retrat de
Pep Ventura
(que s’exposa a
Saragossa i és un
préstec del Mu
seu de Mataró),
en què “els ulls
del retratat te
nen ressonàn
cies d’imatges
cel∙lulars i lesce
lles i els bigotis
s’inclinen en ex
cés cap a l’àmbit
radicularpilós”.

Ignacio Gómez de Liaño expli
ca en un altre article del catàleg
(“Cajal frente a Dalí: neurología y
surrealismo”) la ruptura estètica
iniciada per Dalí a partir de 1926
27 en obres tan significatives com
Lamelésmésdolçaquelasang,Ce
nicitasoCarndegallinainaugural,
així comendiferents dibuixos, on
apareixencossosdecapitats, indi
cisdevenesi fibresnervioses i fins
i tot lletres com les que Cajal uti
litzavaenelsseusdibuixosneuro
lògics per identificar els diferents
elements.GómezdeLiañoapunta
la hipòtesi que Dalí conegués
l’obra de Cajal a través del seu
company de la Residència i estu
diant de psiquiatria deBilbaoÁn
gel Garma, que també pot ser que
l’introduís en la psicoanàlisi de
Freud.!

L’exposició a la
Universitat de
Saragossa se centra
en els influxos sobre
García Lorca i Dalí

Il segreto di Susanna

Intèrprets:Beatriz Jiménez
Marcotti (Susanna), EnricMar
tínezCastignani (Comte Gil),
Miquel Górriz (Sante).
Lloc i data: Sabadell, Teatre de
La Faràndula, 27112015

La serva padrona

Intèrprets: Sara Blanch (Serpi
na); Juan Carlos Esteve (Uber
to); Miquel Górriz (Vespone).

ROGER ALIER

Els que estimem l’òpera com a
màxima creació artística de la
nostraculturahemquedatentusi
asmats amb aquesta programació
delsAmics de l’Òpera de Sabadell
dirigitsperMirnaLacambra,enel
seu programa de final d’any, que
és el que no volta per Catalunya, i
és llàstima,perquèenshaofertun
magnífic programa doble que va
d’unextrema l’altredel repertori:
La serva padrona, de Pergolesi
(1733), la creació més antiga que
s’ha presentat mai a Sabadell, i
una joia del segle XX, Il segreto di
Susanna, del massa poc conegut

ErmannoWolfFerrari, que curi
osament té força a veure amb
l’obra pergolesiana perquè té un
format idèntic, sopranobaixba
rítonicriatmut.Ambunaproduc
ciómolt cuidada de Carles Ortiz i
escenografia de JordiGalobart, la
doble funció ha estat realçada per
la magnífica tasca de l’Orquestra
Simfònica del Vallès, hàbilment
conduïda pel sabadellenc Santia
go Serrate, un director que sens
dubte aspira merescudament a
serprofetaa lasevaterra,pelsma
tisosquevasaber treurea lesdues
obres, especialment la de Wolf
Ferrari, plena de subtileses ins
trumentals que embolcallen la di

vertida història d’una casada re
cent que té un secret: fuma
d’amagat delmarit.
En la primera obra, un clàssic

dels orígens de l’òpera bufa napo
litana, Sabadell ha tingut el luxe
de la soprano lleugera Sara
Blanch,quenofagaireesvadesta
car amb aquest mateix títol a
l’Òpera de Sarrià, i que ha repetit
la seva actuació impecable vocal i
escènica, acompanyada de Juan
CarlosEsteve, unbaix in crescen
do que ha fet amb una gran sol
vència el paper del calçasses de
l’Uberto, que finalment s’acaba
casant amb la minyona. El criat
Vespone (que no canta) ens l’ha
fet amb una gran agilitat i vis cò
mica el que habitualment veiem
com a director d’escena, Miquel
Górriz,quetambéhacantat l’altre

criat mut de l’òpera deWolf Fer
rari, creanthi un personatge ben
diferent: el Sante, que ranqueja
penosament fins que es destapa
ballant per l’escenari quan els
amosnoel veuen.Els amosnopo
diensermillorsenelsseuspapers:
Beatriz Jiménez fent de muller
enamorada però fumadora com
pulsiva,ambunaveufrescai flexi
ble i una actuació molt convin
cent, iEnricMartínezCastignani,
que, amb una veu poderosa, ha
donat uns tons gairebé de Scarpia
en els seus brots de gelosia quan
s’imaginaque l’olordel tabacpro
cedeix d’un amant amagat de la
seva jove esposa. Si haguéssim de
qualificar acadèmicament aquest
programa de Sabadell no vacil∙la
ríem a dedicarli una matrícula
d’honor.

INSTITUT CAJAL CSIC.

La imatge de l’esquerra és
un dibuix de García Lorca,
del 1927. La de la dreta és el
dibuix Piràmide gegant
profunda de la circumvolució
frontal ascendent de l’home,
del 1899, de Ramón y Cajal
(foto de baix)


