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Des del 7 de gener passat,
cada dia laborable, des de
les 11 del matí fins a quarts
de 8 de la tarda, amb la
pausa reglamentària per
dinar, el personal i els
usuaris de la Casa de Cul-
tura s’han acostumat a
veure a través de les portes
de la sala d’exposicions
obertes de bat a bat un in-
dividu solitari atrafegat
enmig de pots vistosos de
pintura acrílica i unes
quantes llenques de tela
esteses a terra que va co-
brint de capes i capes uni-
formes de color. Molt pocs
s’atreveixen a entrar-hi,
encara que a la porta ma-
teix s’adverteix que aquell
tràfec és ja l’exposició
anunciada amb el títol ex-
plícit de Taller obert. Però
a Xavier Escribà en certa
manera el complau el mal-
entès, fins i tot la timidesa,
la reticència, amb què els
pocs que fan el pas d’en-
trar a la sala, una quinzena
de persones al dia segons
un còmput provisional,
se’n tornen tan bon punt
troben al pas les primeres
andròmines del treball del
pintor. «La gent massa
educada es perdrà l’expo-
sició», diu l’artista amb un
gest resignat i picardiós a
la vegada que vol ser una
invitació a la tafaneria per
als pròxims visitants, per-
què el propòsit ja és
aquest, ben mirat: abolir la
distància entre el creador i

el públic, confrontant-se
l’un amb l’altre, en les se-
ves similituds, en les seves
dissemblances, en la seva
bogeria o el seu sentit co-
mú. Perquè el que fa Escri-
bà amb la pintura té una
mica de tot plegat, de lògi-
ca i de deliri, de diverti-
ment i gravetat.

Invocació de l’alegria
El procés és sempre idèn-
tic: una tela de lli, una arpi-
llera, de dimensions varia-
bles, damunt la qual aplica
successivament sis capes
de color d’una seqüència
fixa, com el cicle de la vi-
da, groc, vermell i blau, i la
seva mescla resultant, ta-
ronja, violeta i verd.
D’aquesta base, que ad-
quireix gruix i pes consi-
derables i una extraordinà-
ria plasticitat, ell en diu «la
pell», una cotna que efecti-
vament fa venetes transpa-
rents, i bombolles de sang
presa, i alguna arruga mal-
intencionada, i grumolls
adiposos. Un d’aquests te-
guments, convenientment
tensat contra un suport de
fusta i amb les vores den-
tades com el perfil d’un
vell mapa humit i ratat,
penja fa dies de la paret, i
sí, evoca l’art pacient de la
taxidèrmia i l’enigma de
l’illa del tresor, amb els
degotims cristal·lins que
revela el tall d’aquesta su-
perfície aparentment llisa i
uniforme que conté ines-

peradament, secretament,
bombollejant per dins, tots
els colors del món.

No li falta gens de raó a
Jack Babiloni quan escriu
al catàleg del seu amic que
l’obra que produeix té la
virtut de «generar alegria,
d’interpel·lar l’hemisferi
cerebral feliç», de riure’s a
les barbes mateixes del su-
blim. De fet, Escribà pro-
fessa fins a tal punt la feli-
citat de l’atzar, la sensuali-
tat i la tendresa pels mate-
rials que manipula, que
afirma que crear, això que
se’n diu sovint amb tanta
grandiloqüència crear,
«representa només un cinc
per cent escàs de la feina:
donar-li més protagonis-
me no només seria pre-
sumptuós, sinó a sobre an-
tinatural». El percentatge
gros, doncs, és decidida-
ment per a l’acció i la for-
ça, per al moviment inces-
sant de traslladar-se d’un
extrem a l’altre de les se-
ves pells mentre hi estén
les capes de color fins a
obtenir aquesta planxa
dúctil, de potència oculta,
només translúcida, que
després esgarrapa amb el
cúter fins a fer-ne tires i
pelleringues que prendran
forma d’atzavara, de lla-
vis, d’ulls, de drac, d’es-
trella, d’enreixat. No és
poca broma: algunes arri-
baran a pesar fins a 200
quilos, com la que prepara
aquesta setmana aprofi-

tant, no la superfície de la
pell, sinó els seus cantells
multicolors. «Com més
problemes em dóna la pe-
ça, millor», diu aquest ar-
tista que s’arronsa d’espat-
lles quan el qualifiquen
d’escultor perquè concep
volums, oblidant que
l’únic que fa tot el temps
no és altra cosa que pintar.

Ni quan parla no s’està
quiet, per més que s’hagi
emportat del mas de Terra-
des, a l’Alt Empordà, un
sofà espellifat que ara ja
forma part de l’escenogra-
fia anàrquica del lloc, de
tan poc que es permet dei-
xar-s’hi caure rendit i de
tant com es va assemblant,
dia a dia, a alguna de les
peces més colossals que
l’envolten. «Hi ha gent a
qui la molesta el costat
brut, a vegades florit i ta-
cat, de la tela que deixo a la
vista en algunes de les pe-
ces que faig», per exemple
a Le caillou, «el roc», una
pintura plegada en si ma-
teixa com un fardell, o
com el tòrax recosit d’un
malalt: una pintura aver-
gonyida, espantada, que
no deixa veure sinó la ci-
catriu ja cauteritzada. «El
que jo vull és que la belle-
sa surti sense haver-la bus-
cat, per això estimo l’acci-
dent, aquests plecs que
s’hi fan, les estries, el re-
flux. Procuro sempre es-
coltar el que em diu la te-
la.» I sentir-la respirar.

Taxidèrmia pictòrica
Xavier Escribà mostra el procés de creació de la seva obra a la Casa de Cultura

L’artista, feliç o delirant, a la sala d’exposicions de la Casa de Cultura de Girona, en un descans de la feina. / SEBASTIÀ GODAY

� Xavier Escribà (París, 1969) va
ocupar fa gairebé dues setmanes la
sala d’exposicions de la Casa de Cul-
tura de Girona amb una proposta sin-

EVA VÀZQUEZ / Girona gular: mostrar dia a dia davant els es-
pectadors i els passavolants el procés
de creació de la seva obra, sense mi-
tificacions, sense vedetisme, sense
artificis. S’hi ha instal·lat com si fos

al taller de casa, que encara no ha co-
mençat a enyorar, i treballa en horari
comercial en unes quantes peces, po-
ques i laborioses, que ensenyarà qua-
si acabades de l’1 al 9 de febrer.

s poc habitual que el teatre de Joan Brossa pu-
gi a l’escenari. És tan poc habitual com terri-
blement necessari. Jordi Faura i Abel Coll

s’embranquen en l’aventura de presentar una dra-
matúrgia amb dues peces del poeta com a protago-
nistes. Enmig del tedi neuronal que provoquen la
majoria de textos de la cartellera, s’agraeix profun-
dament aquesta batzegada brossiana, especialment
tenint en compte que els artífex de la cosa són bas-
tant joves en la professió teatral i triant aquesta op-
ció demostren que aposten pel risc. I sí, el teatre de
Brossa no és fàcil, ni per al gran públic, són algunes
de les referències que apareixen a tots els cànons li-
teraris. Però per què ha de ser tot tan fàcil? Que no
s’expliqui una història de manera lineal ja no és cap
novetat. Una altra cosa és La Sorra i l’acadèmia,
escrita el 1952. Ja voldrien molts dramaturgs con-
temporanis acostar-s’hi ni que fos de lluny. Brossa
pareix fragments, evocacions, espais, situacions
d’un temps i d’un compromís vital que va adquirir.
Si qualsevol espectador vol deixar-se sorprendre i
arrossegar per la paraula escènica del poeta sense
buscar cap transcendència, només gaudint d’això,
la Paraula, i quedant-se amb allò que segur li arriba-
rà profundament, endavant, aquesta és una bona
ocasió. Només per les rialles sornegueres del pú-
blic a l’inici de l’espectacle val més que el preu de
l’entrada deixar-se seduir per aquest muntatge de
petit format en un espai de teatre de distància curta
que li va totalment a favor.

En escena, electrodomèstics espatllats, cables
per terra i televisors d’aquells que ja no aspiren a la
TDT. Però som en una estació on diferents perso-
natges d’indumentària propera a Matrix van a com-
prar bitllets de tren (ai, les eternes rodalies i el mal
servei!) a destinacions tan vulgars com Granollers
o tan aventureres com Venus. Posteriorment, tres
personatges, un arquetípic triangle que a mans de
Brossa fuig del tòpic. I un pintor en crisi a la recerca
d’una casualment Helena. I teatre dins el teatre amb
una actriu que assaja Romeu i Julieta i Peer Gynt.
Clàssics dins l’experimentació d’avantguarda, sen-
se grinyols, com un guant. I per què no un suïcidi?

Molta poesia, mes de la mà de tres professionals
gaudint del que fan. Tot i oferir la interpretació més
irregular, Abel Coll se’n surt perfectament i manté
el diàleg amb la bèstia escènica que és Manel Bar-
celó i la convincent Maria Molins. Un conjunt que
regala una bona ració d’electricitat per a les neuro-
nes i l’esperit.
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teatre | «la sorra i l’acadèmia»

Necessària batzegada
� Títol: La Sorra i l’acadèmia (amb pròleg i epíleg

d’Estació de Calinòpia)
Autor: Joan Brossa
Dramatúrgia: Jordi Faura
Direcció: Jordi Faura i Abel Coll
Intèrprets: Manel Barceló, Maria Molins, Abel Coll
Dia i lloc: 17 de gener (fins al 17 de febrer) a
l’Espai Escènic Joan Brossa

TERESA FERRÉ

Un moment de la representació.




