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L
a fantasia figurativa desbor
dant iunpunt ingènuad’Hen
riRousseau,elDuaner,hagua
nyat complexitat i persuasió
artística amb el temps. Va ser

una sort d’extraterritorial divertit en
l’època frondosa de les avantguardes
–eren els anys d’Apollinaire, Picasso i el
Bateau Lavoir– que aviat va despertar la
curiositat i el respecte d’aquells desocu
pats burletes i esvalotadors. Havia nascut
el1884aLaval i lessevesocurrènciesplàs
tiques van ser assimilades de seguida a
l’optimisme creatiu que va marcar l’inici
del segle XX, un temps audaç que desco
bria el cubisme, aventurava el futurisme i
experimentava el fauvisme. Sense oblidar
l’agressivapaletadel’expressionismecen
treeuropeu i les imatgesde lanovarealitat
que impulsavaKandinski i proposava una
abstraccióantifigurativa i radical.AHenri
Rousseaupotser li faltavadestresaprofes
sional,peròeraunrealistaconvicte,obses
sionat per la minuciositat descriptiva de
Meissonier i Gerôme, enlluernat alhora
per ladissolucióde les formessensiblesen
llumicolordelsimpressionistesilaquími
cade la fotografiad’estudicomalaborato
ridemoments inesperats.Encertaocasió,
un Henri burleta va assegurar a Picasso
que eren ells els grans artistes contempo
ranis: “Jo a la manera moderna i vostè a
l’egípcia”. Una forma brillant, sens dubte,
de concloure amb el cubisme. Amb lama
teixainnocènciaquevaposarunjutgeafa
vor seu en un procés fiscal que va estar a
puntdeconfinarloa laGuaianapertota la
vida.
El lleó famolenc va sorprendre els inde

pendents del 1905 pel seu tema i la feroci
tat de la composició. El lleó devora l’antí
lop mentre la pantera espera l’ocasió per
participar en el tiberi amagada en una es
pessavegetaciótropicalcalcadadelJardin
desPlantes. Però la pintura, potser per at
zar,estavaflanquejadaalamostraperMa
tisse quemostrava els paisatges punxants

de Cotlliure que amb Derain, Rouault i
Vlaminck van defensar la riquesa dels co
lorsbàrbars.Unagàbiadeferesquemarca
riaelpunt senseretornen laconjuraartís
tica moderna. Naixia el mite del salvatge
primitiuode l’ingenusenseescolade llarg
abast en l’art nou. Aquesta ingenuïtat in
fantil va trobar Felix Valloton un valedor
actiu, com ho serà Alfred Jarry, que li va
donar el malnom i va apostar fort pel seu
reconeixement: elDuaner.
Rousseaunovapoderabandonarlaseva

feinaadministrativaper“consagrarseala
pintura” fins al 1893. La sort del pintor
quedarà vinculada per tota la vida a la
complicitat del salódels independents, on
vaexposarsempre.El1900vamostrardu
espinturesdetonants:Laguerra, 1894, iLa
gitana adormida, 1897. La primera és una
al∙legoriadesbordadadelconflictefranco
prussià vist com un somieig cromàtic en
clau surreal.Vadeixar sense alè l’especta

dorperlasobreposiciód’imatgesaèriesin
tervingudes de cadàvers riallers, que vigi
len i devoren corbs rapaços. La segona
presenta en un paisatge saharià, dominat
per la lluna, el somni despert d’una dona
–laguitarraesperaelseucostatenidil∙li si
lenciósambl’intrigatlleó.Unaproesaima
ginativa. Per aUn centenari de la indepen
dència, 1892, Rousseau va interpretar en
colors rabiososungravat deLePetit Jour
nal –La farandole o Les fêtes d’Andorre–
amb un grup de dansaires eixelebrats al
ritmede la sardana al voltant de l’arbre de
laLiberté.
L’exposició parisenca, presentada al

Musée d’Orsay, no és tan sols unamés de
lesretrospectivesrecentsquehanrecupe
rat l’artista.Reuneixuna selecciópensada
de lasevapinturasota la invocacióprotec
tora d’Apollinaire i els seus amics, que ho
vansertambédel’artista,unvisionaripoe
ta de la imaginació: autodidacte, artista

tardà, pintor dediumenge i candorós artí
fexd’ununiverspersonal idivertitdefigu
resd’art. El paisatgede la fantasia, trufada
amb figures i escenes del París del seu en
torn. “Tinc els paisatges que pinto”, repe
tia l’artista. Potser l’autoretrat–Jomateix.
Relat paisatge– adquireix ara la dimensió
justa: el gegant al costat del Sena que ob
serva i dominaParís. Vestit denegre i boi
naambcintavermella,converteixlapaleta
en escut i el pinzell en fletxa prompta. Un
paisatge urbà i capritxós tancat per un cel
enquèvola insegurunglobus.
Tenimuna rara semblança d’Apollinai

re que descriu el Duaner en plena tasca:
prenmeticulosamentmesura d’ulls, boca,
nas, cap, mans i cos en una trama geomè
trica sobre la tela. Que el quadre es tituli
Retrat de Pierre Loti és igual, és un joc de
sobreposicions que van desconcertar Lè
ger que va veure en aquesta “combinació”
la pintura més poderosa de l’art modern.
Rousseau va confessar al nordamericà
MaxWeber, en la retrospectivadeCézan
ne al Saló deTardor del 1905, que “podria
acabar sense esforç alguna de les Banyis
tes”. L’inventor d’un sistemade represen
tacióexuberant,semprecaòticperòenllu
ernador.
Elnovembrede 1908Picassovamuntar

alBateauLavoirunbanquet“festiu i fluvi
al” en homenatge alDuaner. “Ens reunim
per celebrar la teva glòria.... Beguem”, van
repetirentusiasmatsels incondicionalsde
Montmartre: Apollinaire, Picasso, Bra
que, Derain, Max Jacob, André Salmón i
GertrudeStein.Sobreuncalaix,eltronim
provisatdeRousseauqueatacaelviolóen
tre vives, brindis, versos i facècies. A la
mostra de París el secunden Jarry, Cen
dras, Delaunay i Signac, amb André Bre
ton iMaxErnst a la columnasurrealista al
costat de Lèger i Frida Kahlo, els incom
bustibles iconoclastes units per l’amistat i
l’admiració.Unaparòdiaburletaentemps
de ressaca, o el tribut sonor a la màgica
energiad’unartista irrepetible?Qui sap.

L’innocent

Un detall de La guerra, d’Henri Rousseau

A TRAVÉS DEL MIRALL J.F. Yvars

LaSarah sense lamàscara

L’amant

Autor:HaroldPinter.
Director:GuidoTorlonia
Llocidata:TeatreAkadèmia
(27/IV/2016)

JOAN-ANTON BENACH

Des que el 1968 Adolfo Marsi
llachvadirigirElamante,dePin
ter, al Poliorama, s’han fet diver
ses interpretacions aquí d’aques
ta peça que el dramaturg i Nobel
anglès va escriure el 1964. L’últi
ma és la que acaba d’estrenarse
al teatre Akadèmia, interpretada
perAlíciaGonzálezLaáiPepPla
nas. La lectura prèvia de la tra
ducció de Jordi Malé m’ha per
mès descobrir l’aversió que li
produeixen al director uns
quants substantius emprats per
l’autor. Per exemple, les magnò
liesques’esmentenaltexthanes
tat misteriosament substituïdes
per unes malvaroses més mo
destes , i els bongos de l’original
pinterià, per un tambor vulgar.

Perquè?Nosesap.
Mésdemigsegledesprésd’ha

ver estat escrites, les primeres
paraules de L’amant tenen enca
ra la capacitat de sorprendre qui
noconeixaquestaobra.“Veelteu
amant avui?”. És la pregunta que
en Richard, el marit, li fa a la Sa
rah, la seva dona. La pregunta,
demana Pinter, s’ha de formular
afablement, i amb aquest mateix
to amistós s’ha de desenvolupar
el breudiàleg inicial de l’obra.En
conèixer la resposta afirmativa,
elmarit s’interessapersi ladonai
el seu amant sortiran o es queda
ran a casa, i ella li confirma la se
gona opció. Sabent, doncs, que la
trobada es produirà al domicili
conjugal, l’home se’n va a la feina
molt conformat amb el seu afor
tunatdestí.
En el decurs del segon diàleg

entre els mateixos personatges,
l’espectador més càndid endevi
na,però,queenRichardilaSarah
amaguen alguna cosa. I a partir
d’aquesta certesa –o d’una sos
pita provisional– entén que
L’amant s’ha de veure com una

comèdia demàscares. Res nopot
serelquesembla.Darrerela con
còrdiamatrimonial aparenthiha
un joc de simulacions. En aquest
cas, però, no sembla que el direc
torhicreguidel tot, en lesmàsca
res, i fa que la Sarah, és a dir, la
granactriu tot terrenyqueésAlí
cia González Laá –i que aquí té
una actuació gestual imponent–
adopti una expressió i una canta
rella maliciosa com per dirnos,
primer,queestàmoltsatisfetadel
joc inventat amb la complicitat
d’en Richard –un eficient i sobri
Pep Planas– i, segon, que està
sempre a punt de lliurarse a una
maniobra de seducció, tant amb
el seu marit com amb l’amant, a
qui anomenaMax, i que en reali
tat és el mateix Richard amb un
vestitdiferentperferl’amor.Jus
tamentel toquotidià,neutre, que
és el que convé als personatges
perafirmarelmotiui lagràciadel
joc,Torlonia,enelcasdelaSarah,
l’ha substituït peruna insinuació
constant i, en opinió meva, l’ha
ben vessada. Més que canviant
magnòliespermalvaroses.!

CRÍT ICA DE TEATRE

Maduresapoètica

LoveofLesbian

Intèrprets:SantiBalmes,veuiguitar
ra;JordiRoig,guitarra;JuliánSaldar
riaga,guitarra;JoanRamonPlanell,
baix;OriolBonet,bateria;DaniFerrer,
teclats;RickyFalkner,guitarra i teclats
Llocidata:Razzmatazz(28/IV/2016)

KARLES TORRA

A punt de fer els primers vint anys en
escena, Love of Lesbian es troba al pi
nacle de la seva carrera.Després d’ha
verse guanyat el favor d’un públic
massiu amb els dos àlbums anteriors
(1999 iLaniteterna–Elsdiesnoviscuts)
el grupdelBaixLlobregat reafirmaels
seus poders ambEl poetaHalley.Apa
regutnofanidosmesos,ienfilatdesdel
primer dia a dalt de tot de les llistes,
somdavantunaobrademaduresaamb
cançonsmés llargues, textosmolt ela
borats i desenvolupaments inesperats
quefugendepatronsobvis.
Enunasalaonnocabianiunaagulla,

iambunavistosail∙luminacióiesceno
grafia, Love of Lesbian va obrir amb
dues sucoses cançons del nou disc,

Cuando nome ves i Bajo el volcán, que
van ser corejades amb fervor.Després
van revisar uns quantshitsdels quatre
discos anteriors, entre els quals, un
aclamatAllí donde solíamos gritar, així
comuna emotiva interpretació deLos
seresúnicos,dedicadaalsdesapareguts
PrinceiBowie,enunanynefastperala
música,comvadestacarSantiBalmes.
Vorejantsempreunaalturanotable,

elcantantensvaoferirpocdesprésuna
versió acústica preciosa de Segundo
asalto,unaltreclàssicseu,abansdetor
nar a convèncernos de la qualitat del
seu nou cançoner amb felices incur
sionsmístiques (Océanos de sed)opsi
codèliques (Psiconautas) i que van
mostrar l’alt nivell instrumental del
grup. Reforçat des del minut zero pel
productor Ricky Falkner, el septet es
vaconvertirennonetamblapresència
enescenadelsaltresproductorsdel’àl
bum,Sants&Fluren,enunincrescen
do final que, rere l’obligatClub de fans
de John Boy, va desembocar en l’es
plendord’Elyinyelyen.
Enplenamaduresa creativa, el grup

de Santi Balmes va triomfar rotunda
ment al primer dels tres concerts de
presentaciódediscalRazzmatazz.!
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