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L a temporada artística co-
mença amb un polèmic Re-
noir, l’art del qual omple
Madrid –Museu Thyssen– i
Barcelona –Fundació Map-

fre–. Un artista taciturn que va viure
senzillament de l’alegria de pintar.
S’aprofundeix en la seva pintura, a més,
des d’un front doble: el diàleg amb els
seus contemporanis en el mo-
ment de fallida de les garanties
de l’impressionisme i la densi-
tat del color en la figuració de
l’artista, que es proposen com a
valors tàctils davant la pura vi-
sualitat. La idea del tacte en
l’apreciació de l’art té la seva
història.
Vegem-ho. La noció de va-

lors tàctils va ser una síntesi
precisa de l’expert Bernard Be-
renson per comprendre la pin-
tura renaixentista veneciana.
Juntament amb la perspectiva,
el color domina l’escena pictò-
rica modulada per la llum. Una
condició escultòrica que singu-
laritza les imatges i evita la seva
deriva en una subtil geome-
tria narrativa. L’impressionis-
me traduïa a sensacions la rea-
litat palpable a través de la con-
frontació tonal de les qualitats
cromàtiques sobre la superfície
pictòrica, ja que “l’efecte de ve-
ritat” només s’assoleix mitjan-
çant el contrast de llum i om-
bra, atmosfera i densitat. Fins
aquí la teoria.
La insatisfacció de Renoir amb el cà-

non impressionista era creixent, i exigia
recuperar la tradició clàssica de la figu-
ra, una crida a tornar a l’ordre. N’hi ha
prou amb rellegir Renoir, la interpreta-
ció del crític berlinèsMeier-Graefe, per
entendre-ho. Era el 1910, època de des-
autoritzacions; resultaven evidents al-
gunes perplexitats del pintor sobre el
retrat femení experimental del cubisme
i l’expressionisme. Els nus de la col·lec-
ció Vollard i les banyistes de la vella sè-
rie Wagram ja ho insinuen llavors i
aventuren una pugna velada amb Corot

i Ingres, que despertarà l’interès de Pi-
casso. Renoir compartia en origen la
trama de convencions pictòriques de
l’École de Barbizon: un libèrrim labora-
tori del color en el fragor impressionista
ambMonet, Sisley i Pissarro. Potser Re-
noir va ser el paisatgista més original
dels tres i els seus viatges a Algèria i Ità-
lia ho testifiquen. Un colorista trans-

gressor i intens –valors tàctils sobre
el pla il·luminat– que els superbs nus
accentuen.
Juntament amb els extraordinaris

instants de vie com el retrat de Monet i
Odalisca, que ret homenatge a Dela-
croix. O fins i tot l’icònic Bal du Moulin
de la Gallette. En contrapunt amb La
granouillère, amb denses pinzellades
que desconcerten la figuració i la tradu-
eixen en un feix de sensacions plàsti-
ques. Una pintura de mirada moderna,
de callada discrepància amb Cézanne,
sempre esquemàtic i de geometries

compactes davant els esclats de color
que defineixen la pintura sensual de
Renoir.
Amb tot, és el nu femení el gènere ar-

tístic que preval en l’art de Renoir, un
admirador rendit dels models clàssics.
L’artista havia mostrat el seu descon-
cert davant la reiterativadissolucióde la
imatge que proposava l’impressionisme

en crisi. Però és en la dècada entre el
1881 i el 1890quanel colorista es transfi-
gura en un demolidor retratista que
aborda la figura femenina com un des-
afiament audaç per ordenar el color en
capritxosa i potsermisògina clau figura-
tiva. Recorda Degas i recupera la llumi-
nositat delsmestres francesos delXVIII
–Fragonnard–, però enveja l’agosarada
carnalitat, els cossosmacerats per lami-
rada de Rubens, Velázquez i Goya.
Sembla cert queRenoir va descobrir a

Itàlia que la pintura era molt més que la
recuperació d’impressions retinianes i

volàtils. Va ser en l’entonació construc-
tiva dels artistes venecians, sensacions
tàctils, on va percebre la presència i ple-
nitud pictòrica de Tintoretto i Tiziano.
Una pintura contundent com ara Les
banyistes (1884-1887) és potser l’obra
quemagnifica el nu com amotiu radical
de la feminitat moderna –insinua la
mostra de Barcelona–, ja que il·lumina

la versió depurada del clas-
sicisme obsessiu de Renoir.
Els nus en pla són el pretext
per a la celebracióde la carn,
la premonició del desig a la
manera picassiana, però
també la immersió del cos
femení en una metàfora de
la figuració activa que ence-
nia Matisse. L’audaç joc de
gestos que perfilen la nuesa,
amb el paisatge al fons que
atura l’escena en una si-
gil·losa bacanal callada que
fia al pigment la intensitat
emocional d’una dansa con-
tagiosa.
La serena actitud de Nu

assegut (1916), obra decisiva
per entendre l’afany classi-
cista de Renoir, és radiant.
El somriure irònic, la pleni-
tud carnal de lamodel, les fi-
gures esbossades són un
exemple d’idealització pic-
tòrica, fins i tot un manifest
formal quan l’artista impos-
sibilitat pel reumatisme nu-
ava els pinzells a unes mans
engarrotades que responien

instintivament a la calor creadora. La
victòria de la voluntat d’un ancià entusi-
asta que fa vibrar els cossos sobre la tela.
Recordo una filmació de Renoir pin-

tant al seu taller. Taques de color que
adquireixen miraculosament la dimen-
siód’unapunt i brillen sobre el densmar
del pigment comfigures acolorides i fin-
geixen un tors incisiu. “Jo pinto flors
amb el color dels nus i dones amb la fra-
gància de les flors”.Unpintor intempes-
tiu? Tornem a La font o Gabrielle. O a
l’enigmàtic retrat de Berthe Morisot. El
públic té la paraula.

Pintar, noméspintar

Les banyistes (cap al 1918-1919), de Pierre-Auguste Renoir
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Unaniversari patètic

Davant la jubilació

Autor:Thomas Bernhard
Traducció:Eugeni Bou
Direcció:Krystian Lupa
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(14/X/2016). Temporada Alta
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Què ha de passar perquè dues
actrius i un actor aconsegueixin
que en un espai dramàtic, obert
a silencis fenomenals, es respiri
“l’odi, la por i la impossibilitat de
ser feliç”? L’explicació és aques-
ta: cal que el text teatral sigui de
Thomas Bernhard (Heerlen, Paï-
sos Baixos, 1931-1989), que la re-
presentació que s’hi faci hagi es-
tat dirigida pel polonès Krystian
Lupa (Jastrzebie, 1943) i que la
interpretació hagi estat confiada

a tres professionals de primera
divisió comMercèArànega,Mar-
ta Angelat i Pep Cruz.
Davant la jubilació, un dels es-

pectacles més esperats del festi-
valTemporadaAlta, s’ha estrenat
amb un èxit absolut al teatre El
Canal, enunmuntatgede tres ho-
res i mitja de durada i en el qual
hem descobert una gran quanti-
tat de matisos, inexistents en la
primera versió que amb el títol
d’Abans de la jubilació, delmateix
traductor (EugeniBou), es vaofe-
rir el 1986a la SalaBeckett, dirigi-
da per Rafel Duran.
Davant la jubilació es podrà

veure el gener del 2017 al teatre
Lliure de Montjuïc en un treball
que, he de creure, perfectament
acabat, és a dir, amb les correcci-
ons necessàries que el divendres
a la nit, a Salt, es notaven a faltar
en el tram final de l’espectacle:

vacil·lacions en el desenllaç i una
morositat penso que excessiva en
l’escena de la contemplació de
l’àlbum de fotos que evoquen els
anys en què el personatge del Ru-
dolf (PepCruz) va exercir d’ofici-
al de l’exèrcit alemany. Abans
d’arribar a aquests pocs minuts
finals, el muntatge és una més de
les extraordinàries creacions
dramàtiques amb les quals Krys-
tian Lupa ha enriquit el Festival
de Tardor de Girona.
Certament, el material que el

director ha tingut entre mans, és
una de les més lúcides exposici-
ons de les conseqüències morals
de la derrota del nazisme entre
els seus supervivents. L’obra gira
a l’entorn de l’aniversari de
Himmler que el Rudolf i la seva
germana Vera (Mercè Arànega)
celebren puntualment cada any,
sense aconseguir que s’afegeixi a
la festa la Clara (Marta Angelat),
l’altra germana, impossibilitada,
condemnada a una cadira de ro-
des, d’ençà que va ser víctima
d’un bombardeig aliat, pocs dies

abans del final de la guerra. Bern-
hard ha tractat obsessivament la
pervivència de la ideologia nazi
endiversa gent i endiversos esce-
naris, els domèstics, com en
aquest cas, i els col·lectius, quan
parla de la malura infiltrada a
Àustria, el que va ser el seu país
de residència. Davant la jubilació
és una descripció genial del que

es viu com un exili interior, per
part del Rudolf i la Vera, i com
una tràgica resistència per part
de la Clara. Els silencis són un
part essencial del drama que ex-
perimenten els tres protagonis-
tes. Cal entendre que Bernhard
va escriure l’obra el 1979, en què
Alemanya ja enregistrava el nou
terrorisme urbà i el nacionalso-
cialisme residual podia “somiar”
(!) un possible progrés.
La feina pacient de la Vera a la

postdeplanxar,per talque llueixi
la indumentària nazi del Rudolf,
ve a ser unametàfora de l’espera-
da brillantor que s’espera dels
nous temps i, alhora, una part de
la fantàstica lliçó interpretativa
de Mercè Arànega. La feina dels
tres intèrprets és irreprotxable.
Pep Cruz s’encomana a uns ges-
tosmolt eficients per combatre la
llatinitat inconfusible de la seva
figura i apropiar-se amb molta
autoritat de l’agressivitat nazi.
Marta Angelat té una ajustada i
difícil exhibició d’expressivitat,
enormementmeritòria.!
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Angelat i Arànega a l’obra


