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Gerard Mas (Sant Feliu
de Guíxols, 1976) explora
els límits de la manera de
fer de l’escultura i l’art
clàssics per portar-los a
paràmetres contempora-
nis. Malgrat que treballa
artesanalment i amb mè-
todes i materials (fusta,
alabastre...) no tan allu-
nyats de com treballaven
els clàssics, Mas intro-
dueix elements contem-
poranis com els materials
trobats i inclou paradoxes
i elements surrealistes en
les seves peces.

Una petita mostra del
seu peculiar treball, amb
el títol Brut nature, es pot
veure aquests dies a Can
Framis, de la Fundació Vi-
la Casas, a Barcelona, ja
que Mas va guanyar el pre-
mi d’escultura de la funda-
ció l’any passat i això li dó-
na dret a una exposició. El
va guanyar amb un cap ge-
gant de nadó, tallat amb
fusta i amb ulls de vidre.
Mas també col·loca
aquests ulls a les seves in-
quietants i a la vegada hi-
perrealistes escultures,
que representen amb re-
alisme un gat i un pastor
alemany: “Ho feien en l’es-
cultura egípcia i els grecs
arcaics. Creien que, en
certa manera, es podia do-
tar d’ànima els éssers vius
representats”, diu Mas.

Pel que fa a les obres en
fusta, Mas aprofita sovint
fragments trobats (fins i
tot cremats) i incorpora a
l’obra els defectes del ma-
terial. En una d’aquestes
obres, unes garses –un
animal que avui dia ha es-
devingut molt quotidià–
sembla que piquin l’orella
de diversos caps humans.

En la mostra es poden
veure també un conjunt
de “dames”, retrats de be-
lles joves tallades en un
material tan noble com
l’alabastre a la manera
medieval i renaixentista,
que, en canvi, mostren ele-
ments i expressions ben
contemporanis. Una treu
la llengua, una altra fa una
bombolla amb un xiclet,
una altra mostra els seus
aparells d’ortodòncia a la

boca... La més contun-
dent, però, és la que té en-
tre les mans una desagra-
dable rata, imitant, però,
una pintura tan cèlebre
com La dama de l’ermini,
de Leonardo da Vinci.

Premi de pintura
D’altra banda, al costat de
la mostra de Gerard Mas,
s’exposen la trentena
d’obres seleccionades en
el premi de pintura de la
Fundació Vila Casas 2016.
L’obra guanyadora és El
tron d’Hamelín, de Jordi
Díaz Alamà, una obra fi-
gurativa en què apareix
un jove home barbut, esti-
rat en un sofà, amb els
seus pals de golf i un patí
al terra de l’habitació. El
premi està dotat amb
12.000 euros. ■

Montse Frisach
BARCELONA

Gerard Mas remou l’escultura clàssica
L’escultor presenta
una mostra de la
seva obra figurativa
a Can Framis

‘La dama del xiclet’, de Gerard Mas ■ FUNDACIÓ VILA CASAS

És adequat que els direc-
tors i dramaturgs s’aven-
turin a parlar de les con-
tradiccions de les dones?
O és preferible que siguin
les dones les que parlin
d’un món íntim propi? Ra-
mon Molins (que prepara
una trilogia a l’Atrium
amb les dones com a eix
central en la temporada a
la sala) considerava que és
sa que els homes defensin
també muntatges sobre
personatges femenins. De
manera similar responia
Àngel Alonso, que aquests
dies ha estrenat Madame
Bovary a la Sala Munta-
ner: “Tots els ismes ten-
deixen a ser reduccionis-
tes; la realitat és molt més
complexa. També hi ha
molt masclisme en les do-
nes.” L’actriu Belén Fabra
(que interpreta Bovary)
aclaria també que el ma-
teix Alonso li preguntava
coses durant el llarg pro-
cés d’assaigs per contras-
tar opinions. Per ella, el
temps ha marcat una dis-
tància necessària per eli-

minar la diferència entre
les qüestions de gènere.
Sembla evident que la veu
de la dona és clau en un
bon grapat de produccions
de petit format d’aquesta
temporada. De fet, se su-
ma a reposicions d’altres
temporades, com ara Cia-

ra, Psicosi de les 4.48,
M.A.R.I.L.U.L.A o l’obra
en ple creixement de Pepa
Plana Paradís pintat.

La sala Atrium presen-
ta aquests dies una inte-
ressant producció sobre el
dol que interpreten dues
actrius, Cinco tonos del

color azul. És, pràctica-
ment, l’excepció de la tem-
porada del petit teatre de
l’eixample. Són dones que
parlen de dones. Només a
l’Atrium, Ferran Joanmi-
quel imagina la lluita con-
tra l’estigma d’una pèrdua
del passat a Tamar, la filla

de Chagall. Àlex Mañas in-
tenta esbrinar les raons
per les quals Amanda
Todd va advertir a les xar-
xes que se suïcidaria
(Amanda T) abans de
treure’s la vida. Pablo Ley
fa una dramatúrgia sobre
el personatge d’Alícia de

Lewis Carroll. (Alícia al
país de les de les merave-
lles i Alícia a través del mi-
rall) a Alícia.La compa-
nyia Atrium afronta la tri-
logia de la imperfecció a
partir de la vida de tres do-
nes mítiques. Reescriuran
Nora refent la Casa de ni-
nes d’Ibsen. També abor-
daran les contradiccions
de Júlia a partir de La se-
nyoreta Júlia, de Strind-
berg; i indagaran sobre Ni-
na a partir de La gavina,
de Txèkhov.

Potser no és tan trans-
cendent que siguin homes
els que dirigeixin propos-
tes sobre el món de la dona
(Marc Martínez va dirigir
Clara Segura a Conillet,
una obra de Marta Galán
que, de fet, ella havia pro-
posat a l’actor que l’inter-
pretés transvestit). És
sospitosa la poca presèn-
cia de direccions femeni-
nes en bona part de la pro-
gramació de referència. I
si es confirma la marxa de
Carme Portaceli a la direc-
ció del Teatro Español, a
Madrid, més es reduiria la
nòmina de directores ha-
bituals a Barcelona. ■

L’Atrium i la Muntaner acullen obres en què els directors afronten una adaptació
dramàtica per revelar el pensament de dones com ara Bovary o la Nora d’Ibsen

Donar veu a la dona
Jordi Bordes
BARCELONA


