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● «Yo no sé si ese mundo
de visiones vive fuera o va
dentro de nosotros, pero
sé que conozco a muchas
gentes a quienes no conoz-
co.» Les Rimas de Gusta-
vo Adolfo Bécquer s’alien
amb l’art d’Eugenio Lucas
(Madrid, 1817-1870) per
dinamitar la maledicció de
creador menystingut com
una mala còpia de Goya, el
qui havia estat el seu prin-
cipal referent i font ines-
gotable d’inspiració. Pot-
ser no eren tan males cò-
pies les nombroses obres
del romàntic Lucas que
s’han confós històrica-
ment amb Goyas. Un gran
nombre de prestigiosos
museus de tot arreu van
engrandir a principi del
XX les seves col·leccions
incorporant obres de Lu-
cas que creien que eren
Goyas. Més tard, als qua-
ranta, els devots de l’art de
Lucas van vindicar la seva
autoria i la seva personali-
tat pròpia, i van intentar
anar més enllà dels casos
claríssims de còpies quasi
exactes.

De llavors ençà, Lucas
és un autor ben cotitzat en
el mercat, per bé que enca-
ra no és prou conegut en el
camp dels experts. El Mu-
seu Nacional d’Art de Ca-
talunya (MNAC) ha orga-
nitzat una exposició ínte-
grament composta per di-
buixos en què Lucas fa les
aportacions més originals i
personals i aconsegueix
desenganxar-se de la seva
desmesurada dependència
de Goya. Sobtarà a molts
que un museu català abor-
di una exposició dedicada
a un artista tan indissocia-
ble del context madrileny, i
encara més indissociable
de l’art ranci d’una època
(el segle XIX) que ja ado-
bava les renovacions artís-

tiques.
El MNAC s’hi ha atrevit

perquè atresora 40 dibui-
xos de Lucas, procedents
de la col·lecció d’Alexan-
dre de Riquer que el museu
va adquirir el 1921. A par-
tir d’aquest fons propi,
inèdit, el MNAC ha buscat
en col·leccions europees i
americanes (British Mu-
seum, Metropolitan Mu-
seum of Art, Cleveland
Museum..., i el Prado) els
millors dibuixos de Lucas
fins a modelar una mostra
de 70 peces. Una mostra
que ha titulat L’imaginari
d’Eugenio Lucas. La in-
fluència de Goya a la poè-
tica romàntica i que es po-
drà visitar fins a l’1 de fe-
brer.

Segons Francesc Quí-
lez, responsable del Gabi-
net de Dibuixos i Gravats
del MNAC i comissari de
l’exposició, «els dibuixos
de Lucas són la millor pro-
va que en la seva activitat
hi habita un alt component
d’imaginació, creativitat i
originalitat, i fins i tot una
sorprenent experimenta-
ció». És més, segons el seu
parer, aquests dibuixos tan
i tan atrevits es troben a
anys llum del camí con-
vencional, sovint pobre i
mediocre, que va triar per a
les seves pintures. En defi-
nitiva, segons Quílez, Lu-
cas demostra en l’obra so-
bre paper que és un artista
modern.

La flama de Goya perviu

també en els dibuixos (en
temes com ara les tauro-
màquies i les escenes cos-
tumistes o d’assumptes de
bruixeria), però aflora un
Lucas «fantàstic i oníric»,
sovint fins i tot abstracte,
que no acaba les obres i
que té cura d’imprimir un
misteri impertorbable so-
bre el paper. Un misteri
que accentua en els seus
paisatges fets a base de ta-
ques, un estil de pinzellada
molt característic en l’art
de Lucas.

Paral·lelament a l’expo-
sició del MNAC, la galeria
Artur Ramon de Barcelona
exposa també, fins al 10 de
gener vinent, un petit con-
junt de 26 dibuixos de petit
format d’Eugenio Lucas.

El MNAC reivindica en una exposició la modernitat dels dibuixos d’Eugenio Lucas
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Més que un imitador de Goya

Majos al carrer (1860), una aquarel·la d’Eugenio Lucas.

na flor no fa maig, però si el TNC continua
recuperant de l’oblit textos i autors del pes
de La dama de Reus d’Ambrosi Carrion

(Barcelona, 1888-Cornellà de Conflent, 1973) el
nostre escepticisme sobre la institució i com es gas-
ta el diner públic disminuirà notablement, per do-
nar pas a la creença en aquest teatre, que en els úl-
tims temps ens ha donat més d’un disgust. És
aquest un muntatge molt encertat, que agradarà al
públic de qualsevol edat i condició.

Història popular de la cultura europea; la llegen-
da de la dona que s’ha de sacrificar per salvar un
marit revoltat contra el poder, que de resultes està
condemnat a mort, fet que l’enemic vencedor apro-
fita per reclamar-li una nit si vol recuperar-lo. A
mans de Carrion, l’argument original canvia per-
què l’autor diu que volia fer teatre viu, essencial-
ment català però amb sentit universal que pogués
interessar a les literatures dramàtiques estrangeres.
Aquesta obertura de mires desemboca en una
reivindicació de l’individu, sigui dona o home, i la
seva pròpia llibertat per sobre de conceptes com ara
la pàtria i l’honor. Així, aquesta dama, forta, bella,
instigadora de la rebel·lió, i el Capitel·lo, militar
d’origen humil crescut a força de voluntat, arrosse-
gats per l’amor, cercaran una nova vida trencant per
sempre amb el passat. Escrita el 1949, l’obra evoca
també el compromís de l’autor durant la Guerra Ci-
vil, que li va valer l’exili fins a la mort. Text en vers
de llenguatge modern i àgil, que enganxa l’especta-
dor amb dilemes, qüestions de vida o mort i girs
inesperats al llarg de la història.

La intel·ligència de Ramon Simó brilla en una
posada en escena que trasllada l’acció a la contem-
poraneïtat de l’escriptura, la postguerra, jugant al
teatre dins el teatre: una companyia assaja aquesta
història del segle XVII en un espai adobassat amb
la imaginació. Record a l’esforç dels qui des de la
clandestinitat van lluitar per la supervivència de la
cultura catalana; explícit homenatge al final amb
una escena de companyonia enmig de la misèria,
mentre un discurs en off documenta la política fran-
quista. Simó ha contextualitzat també la interpreta-
ció, un treball de conjunt ferm. Manel Barceló (Ca-
pitel·lo), potent, de gran volada i Maria Molins (la
dama) de presència convincent. Duet d’energia tea-
tral contagiosa. La complicitat del Lisboa Zentral
Cafè, capitanejat per Joan Alavedra, dóna un plus a
la música popular convertida en deliciós swing. Bi-
biana Puigdefàbregas signa l’escenografia, efecti-
va i amb molt de joc.
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teatre | «la dama de reus»

Encert i descobriment
� Autor: Ambrosi Carrion

Direcció: Ramon Simó

Dia i lloc: Dimecres, 12 de novembre (fins al 21 de

desembre) al TNC
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Un instant de l’obra. / DAVID RUANO

● L’Ajuntament de Tarra-
gona ha adjudicat les obres
de restauració integral del
Pont del Diable a l’empre-
sa Estudios Métodos de la
Restauración SL, per un
import d’1.292.803 euros.
Està previst que al gener ja
estigui instal·lada la gran
bastida que ha de permetre
dur a terme els treballs,
que duraran més de dos
anys i mig. Paral·lelament,

s’ha encarregat a l’arqueò-
leg i catedràtic de prehis-
tòria de la URV Eudald
Carbonell l’elaboració
d’uns estudis sobre els lí-
quens, la calç i els tipus de
pedres del monument, que
ha d’ampliar la informació
sobre el procés constructiu
de l’aqüeducte romà. Tot i
que als anys quaranta i cin-
quanta ja es van dur a ter-
me alguns treballs de res-
tauració del monument,

serà el primer cop que es
faci una «restauració inte-
gral» del Pont del Diable,
segons la regidora de Pa-
trimoni del consistori tar-
ragoní, Rosa Rossell. El
projecte començarà per la
restauració de l’aqüeducte
romà, i s’ha encarregat a
Eudald Carbonell, director
de l’Institut Català de Pa-
leocoleogia Humana i
Evolució Social (IPHES),
l’estudi dels materials

constructius del monu-
ment. En fases posteriors
es museïtzarà l’espai i es
recuperarà l’entorn natu-
ral. Les obres de restaura-
ció del Pont del Diable, «el
projecte patrimonial més
important d’aquesta legis-
latura», segons Rossell,
s’inclouen en la llista d’ac-
tuacions integrades en el
programa de ponts que
desenvolupa el Ministeri
de Foment.

El Pont del Diable de Tàrraco afronta
la primera «restauració integral»
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