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Una nit poètica amb Mario Gas 
pren el nom de la pel·lícula del 
rei de la comèdia italiana Ma-
rio Monicelli. I els amics, 
amb nom o sense nom, vius 
o morts, són els protago-
nistes de la càlida i senzi-
lla vetllada que l’actor 
proposa i en què el rei del 
musical s’atreveix a can-
tar, bellament acompa-
nyat al piano de Bàrbara 
Granados, des de chanson 
française fins a Le deserteur, 
de Boris Vian, passant per Cla-
ra, de Joan Baptista Humet. Un 
cant sentit, amb la veu ben col·lo-
cada, que accentua la paraula 
sense perdre’n l’harmonia. Can-
çons i molta poesia que Gas mo-

dula sense cap altra intenció 
que acaronar les paraules 

perquè prenguin el vol i 
brolli el sentit i la músi-

ca del poema. 
Un univers poètic 

que arrenca sense pre-
sentació amb Salvat-
Papasseit i segueix 
amb Miquel Martí Pol i 

Lope de Vega. I després 
José Agustín Goytisolo, 

Miguel Hernández, Jaime 
Gil de Biedma, Maria-Mercè 

Marçal, i poemes desconeguts 
de l’actor Alejandro Ulloa (la veu 
de Robert Taylor), un trist relat de 
Fernando Fernán Gómez i algun 
text del mateix Gas. Els textos 

Mario Gas a 
Amici miei.  
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Mario Gas és sens 
dubte un dels 
grans directors de 
teatre del nostre 
país i també un 

dels més versàtils i polifacètics. 
Home de teatre de cap a peus, Gas 
ha freqüentat la interpretació i 
ara s’ha inventat un one man show 
íntim amb poemes i cançons que 
li agraden especialment i que 
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Un ‘ménage à trois’ amb París,  
els artistes catalans i la Sala Parés 

posada a la mostra commemorativa 
del 140è aniversari de la Parés i ara 
és recordada perquè el pintor la va 
enviar de París a la galeria, on va for-
mar part de la segona exposició de 
Pèl & Ploma quan encara no estava 
completament seca. Més endavant 
es poden observar les vistes de la ca-
pital francesa de Miquel Villà i Juli 
González, caracteritzades per les 
influències de moviments d’avant-
guarda com el cubisme i el fauvisme 
als dos artistes.  

Tot i així, la mostra té un nivell 
més profund que es pot repassar en 

el catàleg digital disponible a la web 
de la galeria: els artistes exposats, a 
més d’haver passat per París, van es-
tar relacionats amb la Sala Parés. El 
colofó de l’exposició, titulat Parés 
a París, és un dels àmbits emblemà-
tics, ja que recorda l’exposició que la 
sala va organitzar a la galeria Paul 
Ambroise entre el desembre de 
1956 i el gener de 1957, amb obres 
d’artistes com Josep Mompou, Jo-
sep Maria Mallol Suazo i Alfred Sis-
quella. L’encarregat d’escriure el 
pròleg del catàleg va ser el drama-
turg i artista Jean Cocteau, i l’expo-

sició va ser molt mediàtica. En un 
moment en què l’informalisme 
marcava tendència, van cridar 
l’atenció els paisatges, les vistes de 
Barcelona i els bodegons dels pin-
tors catalans. 

El vessant urbà de Martí Alsina 
Les troballes comencen amb una 
vista de París sota la neu de Martí 
Alsina –ara més recordat a Catalu-
nya pels seus paisatges–, Boulevard 
Clichy. “Martí Alsina va viatjar a Pa-
rís per veure pintura realista i 
aprendre’n, i va pintar espais ur-
bans relacionats amb les classes po-
pulars. El Boulevard Clichy fa de 
frontissa entre el nucli de París i 
Montmartre”, diu Fuentes Milà. 
Més endavant es pot veure una pin-
tura militar característica de Josep 
Cusachs, però té més suc del que 
sembla a primera vista: “El viatge 
que va fer a París l’any 1881 va ser 
iniciador: es va formar amb altres 
pintors de temàtica militar i quan va 
tornar va deixar la seva feina com a 
militar i es va centrar en la pintura”, 
explica el comissari, per a qui Para-
da militar representa les dues ma-
neres de fer del pintor: mentre que 
el soldat en primer terme és d’un re-
alisme extrem, els soldats en segon 
terme estan pintats jugant amb 
unes taques molt més modernes. 

L’anhel de molts dels artistes ex-
posats era triomfar a París, que ales-
hores era la gran capital de l’art. 
S’assabentaven de què s’hi feia a tra-
vés de la premsa i els gravats que es 
venien a la Parés quan era una bo-
tiga de belles arts i marcs. Simó Gó-
mez, representat per un Terzetto 
que reprodueix els tòpics espanyols 
que tenien èxit a França, no va tenir 
èxit, però a la tornada va fundar un 
taller que va ser el principal centre 
de formació per a pintors realistes. 
“Va morir molt jove, i quan la Sala 
Parés li va dedicar una retrospecti-
va el 1880 per homenatjar-lo Ter-
zetto no en va formar part perquè 
estava en una col·lecció londinen-
ca”, diu Fuentes Milà. En canvi, sí 
que va tenir èxit un deixeble de 
Martí Alsina, Francesc Miralles, 
amb pintures de caràcter burgès 
com Al parc. Bois de Boulogne.e

Una exposició recorda quan França va atraure pintors com Casas i Togores 
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L’historiador de l’art Sergio Fuen-
tes Milà treballa des de fa anys a la 
Sala Parés (Petritxol, 5) i aquesta 
experiència es nota en la nova expo-
sició que ha comissariat a la galeria: 
París a Parés. À la recherche de la Vi-
lle Lumière (fins al 5 de febrer). Du-
rant el recorregut es pot veure com 
des de la dècada de 1870 fins a mit-
jans del segle passat la Ciutat de la 
Llum va ser un imant per als artistes 
catalans. Com diu Sergio Fuentes 
Milà, van anar-hi a “buscar inspira-
ció, vivències i aprenentatges” i a la 
tornada es convertien en introduc-
tors de la modernitat a Catalunya. 
El públic pot gaudir d’obres desta-
cades com un Togores inèdit amb 
un punt surrealista, Nus; una gitana 
extraordinària d’Isidre Nonell, que 
beu de l’escultura de Rodin, i dos pe-
tits olis d’Anglada Camarasa, Esce-
na nocturna a París i Cap de dona. 
Jardí de París. També d’un tresor 
com El Bohemi. Retrat d’Erik Satie, 
propietat de la Generalitat i exposat 
habitualment a la Casa Museu Joan 
Maragall. El poeta el tenia al seu 
despatx i, quan es va endegar la cre-
ació de la seva casa museu, el seu fill 
Joan Anton Maragall i Noble, el pa-
re del propietari de la galeria, Joan 
Anton Maragall i Garriga, el va do-
nar. Per això ara El Bohemi s’exposa 
a la galeria. 

La mostra inclou una vuitantena 
de peces, dues de les quals són es-
cultures de Gargallo, i els preus se 
situen entre els 1.300 euros d’un di-
buix de Roca Sastre i els 250.000 de 
la pintura de Nonell. Hi ha més pin-
tures de grans noms: La grasse ma-
tinée, de Ramon Casas, va estar ex-
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Nus, un 
Togores inèdit, 
i Dona, de 
Joaquim 
Sunyer. En 
primer terme, 
una figura 
femenina de 
Gargallo.  
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s’encadenen amb fragilitat –res no 
està pautat i tot és possible–, amb 
la passió de qui estima, amb la sa-
viesa de qui ironitza, amb la con-
tundència de qui crida, perquè la 
poesia és tot allò impossible fet 
possible, que deia Machado. Fins 
i tot quan l’actor perd els papers 
–entengueu-me, quan no troba el 
poema que busca en el gruix de fo-
lis sobre el faristol– la impressió 
d’una ordenada anarquia estableix 
una envejable complicitat amb 
l’espectador. Hi ha lloc també per 
a una mica d’improvisació quan 
demana si algú li vol fer una entre-
vista. Cada dia hi haurà un amic 
que l’acompanyarà una estona. No 
us la perdeu!e


