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L’adeu de Ferran
Garcia Mallol

L’APUNT riga, ho observaven des del ‘burladero’, entre copes de
vi, cerveses i croquetes. Un altre equip i una altra em-
presa afronten el futur dels espais. Mentrestant, el
Ferran ens ofereix un llibre de poemes visuals, ‘Most
de mots’ (Labreu), on s’interroga sobre la semàntica
de les paraules i la imatge trastocada. L’optimisme i el
sentit de l’humor del poeta suren a cada pàgina.David Castillo

Després de la marxa de Josep Pedrals, la segona ‘de-
serció’ de les jornades poètiques de l’Horiginal ha es-
tat la de Ferran Garcia Mallol. Tots dos van convertir la
rebotiga del bar Horiginal en un espai per dir-hi la seva
en què poetes de tota condició, i pelatges diversos, al-
teraven el silenci amb les seves diatribes. El Ferran, so-
vint custodiat pel Pedrals i fidels com el Francesc Gar-

Els últims onze anys de la seva
vida són un gran interrogant.
Va sobreviure de mala manera o
va continuar pintant obres que
no s’han preservat o que no
hem localitzat? Soc del parer
que va passar dificultats. Pen-
sem que van ser els anys més
durs de la Inquisició i que el
1492 hi va haver l’expulsió.

Amb la seva mort comencen
quatre segles d’oblit. No és un
cas únic en la història de l’art,
ni molt menys, però expliqui’ns
els motius d’aquest llarg silenci
i quan i com se’l restitueix.
És un fenomen que no va afec-
tar només Bermejo. Fins a fi-
nals del XIX, tota la pintura fla-
menca va quedar relegada com
la versió pobra de l’art del XV,
inclosos Jan van Eyck i Rogier
van der Weyden, els grans mes-
tres. Quan Bermejo ressorgeix,
però, ho fa amb força, fins al
punt que la seva obra es disper-
sa per tot el món: els Estats
Units, Anglaterra, Alemanya...
Algunes de les seves millors
pintures van ser venudes de
manera fraudulenta. I després
d’un itinerari misteriós, van
acabar tornant aquí els quatre
compartiments d’un retaule
dedicat a Crist [dos propietat
del MNAC i dos de l’Institut
Amatller].

L’historiador de
l’art Joan Molina
(Girona, 1965),
aquesta setmana,
al Museu Nacional
d’Art de Catalunya,
en ple muntatge de
l’exposició de
Bermejo. S’obrirà
al públic
divendres ■

JUANMA RAMOS

Cop d’efecte del Lliure 3.0.
El nou director, Juan Car-
los Martel, va respondre a
la pregunta formulada per
aquest diari en la roda de
presentació que un dels
primers temes a tractar
en arribar a la direcció se-
ria valorar què farien amb
la funció Mount Olympus,
de Jan Fabre. Ha trigat no-
més una setmana a acor-
dar-ne la cancel·lació amb
el patronat. L’espectacle
va ser una de les bombes
de la presentació de la
temporada 2018/19, a
càrrec de Lluís Pasqual. Es
tracta d’un muntatge mo-
numental, de 24 hores de
durada, en què els actors
dormen a l’escenari i s’ha-
biliten llits per als especta-
dors. Les entrades es van
exhaurir en només tres
hores. Ahir el Lliure, que
reivindica una tercera
època després de la seva
creació (1976) i la trans-
formació en fundació
(1988), va enviar l’exces-
siva obra de Jan Fabre al
cim de l’Olimp.

Mount Olympus era la
cirera de la programació
del Lliure. La polèmica va
esclatar el 12 de setembre,
quan un equip d’artistes de
la companyia Troubleyn,
de Fabre, denunciaven
abusos, xantatges i mal-
tractaments del director
en la revista Rekto: Verso.
La companyia va utilitzar
el dret a rèplica per res-
pondre a la denúncia en la
mateixa revista. Arran de
l’escàndol, els teatres d’ar-
reu del món que ja havien
programat algun especta-
cle de la companyia de Jan
Fabre s’han distanciat de
la polèmica aportant tota

la informació que en te-
nien i permetent que els
espectadors poguessin re-
cuperar l’entrada. És el
cas de Temporada Alta,
que el 25 de novembre va
programar The generosity
of Dorcas. Agrupades sota
el nom Aturem Jan Fabre,
una desena de persones
van intentar impedir la
funció. Uns 50 especta-
dors van demanar el re-
torn de l’import. El minis-
teri belga de seguida va ac-
tivar una inspecció per va-
lorar possibles penalitza-
cions. Encara no s’ha fet
pública la conclusió.

Just aquesta setmana,

després que Martel posés
en qüestió la represen-
tació, Aturem Jan Fabre
es va adherir al grup No
És Cultura, que volia im-
pulsar accions durant les
24 hores que durés el
Mount Olympus al Lliure.

Més decisions
En la reunió del patronat
d’ahir també es van apro-
var altres aspectes de fun-
cionament. A partir d’ara,
“amb la voluntat de dur
a terme una gestió amb
la màxima transparència
també en l’àrea econòmi-
ca, més enllà del que esta-
bleix la normativa a la qual

està subjecte el Teatre
Lliure com a fundació pri-
vada, la nova direcció pu-
blicarà la informació dels
comptes anuals del Teatre
Lliure durant el seu man-
dat, incloses les retribu-
cions, dietes i indemnitza-
cions dels seus càrrecs di-
rectius”. Paral·lelament,
s’establiran uns límits de
retribucions per als crea-
dors que intervinguin en
les produccions del Lliure.
El quadre de pagaments
s’establirà en funció de
la sala i de cada categoria
artística. De fet, Martel
ja avançava en el seu decà-
leg que mai hi podrà haver

un director presentant tí-
tols diferents dues tempo-
rades seguides.

Juan Carlos Martel ha
acordat amb el patronat
–que està revisant els es-
tatuts per garantir una
renovació periòdica dels
membres de l’entitat a
partir d’ara– habilitar una
línia digital per rebre pro-
jectes artístics. El nou
Lliure, que tindrà una di-
recció transversal a partir
de comitès que vinculen
personal de la casa i perso-
nes externes de molts àm-
bits, donarà resposta a to-
tes les propostes en un ter-
mini establert. ■

Juan Carlos Martel decideix, d’acord amb el Patronat
del Lliure, anul·lar l’espectacle ‘Mount Olympus’

El Lliure cancel·la
Jan Fabre
Jordi Bordes
BARCELONA

El grup Aturem Jan Fabre es va manifestar a Salt ■ Q.P.

Hi haurà un límit
econòmic per a
retribucions, i es
crearà un canal
per valorar
propostes noves


