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● «Il·lustrar un llibre és
portar a la realitat visible
aquelles imatges que apa-
reixen en la teva imagina-
ció quan llegixes un text.»
Guillermo Pérez Villalta
(Tarifa, 1948), premi Na-
cional d’Arts Plàstiques
de l’any 1985, va dedicar
sis llargs mesos, llargs de
dia i de nit, a il·lustrar Els
viatges de Gulliver, de Jo-
nathan Swift, encàrrec que
li va fer Galàxia Guten-
berg / Cercle de Lectors i
que va sortir editat l’any

2006 (ja porta més de
10.000 exemplars venuts,
en català i en castellà).

Pérez Villalta combrega
amb un tipus d’il·lustració
i no amb una altra: «No em
sembla pertinent la il·lus-
tració que amb el pretext
de suggerir l’obra no fa si-
nó seguir les repetitives
normes de l’estil de l’artis-
ta.»

El centenar d’il·lustra-
cions que Pérez Villalta va
fer d’aquest clàssic de la
literatura universal s’ex-
posen, fins al 21 de juny

vinent, al Centre Cultural
Fundació Círculo de Lec-
tores de Barcelona. La iro-
nia i el dolor que emanen
d’Els viatges de Gulliver
han trobat en les il·lustra-
cions de Pérez Villalta un
bon aliat.

Del conjunt d’originals
exposats, sorprèn un Lil·li-
put amb aspecte de chinoi-
serie, estil xinès occiden-
talitzat. Les il·lustracions
per al Viatge a Brobding-
nag (la segona part del lli-
bre) tenen un aire més fan-
tàstic. Per a la tercera part

del llibre, Pérez Villalta hi
va abocar tota la ironia que
va poder. I per l’últim dels
viatges (Viatge al país dels
houyhnhnms), hi va posar
el toc més neoclàssic.

Un dels elements més
destacats d’aquest treball
d’il·lustració han estat les
caplletres, que l’artista vo-
lia que fossin «emblemàti-
ques» de cada capítol. Pé-
rez Villalta va emprar la
tècnica de l’aquarel·la, «la
més menystinguda, però,
curiosament, la més difícil
de dominar».

Gulliver il·lustrat per Pérez Villalta
M.P. / Barcelona

Originals de Pérez Villalta al Círculo de Lectores./ M. LLACH

A l’Espai Volart, el visi-
tant tindrà una perspectiva
àmplia de qui va ser i què
va crear J. Fín –el sufix del
seu diminutiu familiar, Jo-
sefín– des dels seus pri-
mers anys de carrera a Bar-
celona fins a la seva pre-
matura mort a París. L’ex-
posició està oberta fins al
28 de juny.

El complement a la visi-
ta de l’Espai Volart l’obse-
quia la Sala Dalmau, on la
mostra, oberta fins al 31 de
maig, se centra en un pe-
ríode de creació molt con-
cret: els anys de La Ruche,
els tres anys (1946-1949)
que, gràcies a una beca de
l’estat francès, Fín va viure
en un decadent edifici pari-
senc ocupat per tallers
d’artistes que, poc temps
abans, havia acollit cele-
britats com Modigliani,
Léger i Chagall. Encetada
la postguerra, La Ruche ja
no era La Ruche, i a París
Fín passa gana, molta mi-
sèria i cau malalt. Malgrat
tot, però, se sent un artista
valent i s’avança a l’abs-
tracció. Fín anirà sempre a
contracorrent: quan s’im-
posa l’abstracció, ell retor-
narà a la figuració.

Mai no s’acabarà de re-
cuperar del tot d’aquesta
malaltia –probablement un
càncer–, l’arrossegarà tota
la vida i morirà jove. Qui
sap si com a rebel·lia al seu
delicat estat de salut, als
anys cinquanta i seixanta
Fín s’entregarà al color, i
pintarà peixos, fruits, ins-
truments musicals i perso-
natges en interiors. «Com
més malalt està, més vitali-
tat dota a la seva obra», re-
marca la comissària de la

retrospectiva, Mariana
Draper, galerista de la Sala
Dalmau.

Aquest és el final, i el
principi és a Barcelona, on
Fín (fill del neuropsiquia-
tre barceloní Juan Vilató i
de Lola Ruiz Picasso, ger-
mana del geni) comença la
carrera artística l’any 1935
amb la seva primera expo-
sició –només tenia 19
anys– a la galeria Les Arts
Reunides. La guerra i el
llarg servei militar poste-
rior, que es va perllongar
fins al 1943, el van apartar
de l’art. Tot i que ell mai no
va deixar de pintar, i una
prova que n’aporta la re-
trospectiva és l’oli, durís-
sim, tenyit de patiment,
que va crear just després de
sortir del camp de concen-
tració d’Argelers, d’on el
seu oncle, Picasso, el va
treure. Fín i Picasso van
mantenir sempre una rela-

ció excel·lent. Ara bé, «Fín
no li va demanar mai res»,
emfasitza Draper.

Tornaria a l’escena ar-
tística barcelonina el 1943
amb una exposició conjun-
ta, a les Galeries Reig, amb
el seu germà Javier, Albert
Fabra i Ramon Rogent. Es-
criu Pilar Vélez en el catà-
leg de l’Espai Volart el res-
sò d’aquella exposició:
«Per primer cop, [Fín] re-
bé, i reberen, un cert reco-
neixement de la crítica,
avorrida de l’ambient gris
imperant a la ciutat a con-
seqüència de la nova situa-
ció sociopolítica. Perquè
en aquest grup d’artistes
s’endevinava més vida,
més agosarament, més in-
quietud i un cert enllaç
amb l’obra de Cézanne i
els fauves, tan lluny de la
pintura anecdòtica i con-
vencional, tan corrent ales-
hores.» El mateix aire re-

frescant que Fín aportaria,
ja amb un altre registre
d’obra, els anys cinquanta
en les inoblidables exposi-
cions a la Sala Gaspar.

Del pintor Ramon Ro-
gent, se’n pot veure a la re-
trospectiva un retrat pintat
per Fín aquell 1943, ben
aprop d’un altre retrat que
va fer de la família Mèlich-
Juste, grans amics seus i
col·leccionistes de la seva
obra. No és aquest un de-
tall menor. Tal com expli-
ca Draper, «Fín va tenir a
Barcelona grans admira-
dors de la seva obra, uns
col·leccionistes que li van
ser molt fidels. Eren veri-
tables addictes a la seva
obra.» La retrospectiva a
l’Espai Volart, que reuneix
només obres de col·lec-
cions privades catalanes
(una vintena), dóna fe
d’aquesta fal·lera per com-
prar l’art de Fín.

Retorn de la pintura rebel de J. Fín
L’Espai Volart i la Sala Dalmau presenten una retrospectiva del nebot de Picasso

Una de les obres que es poden veure a l’Espai Volart. / LLUÍS SERRAT

● J. Fín va voler-se dir sempre J. Fín.
J. Fín va voler ser sempre J. Fín, pin-
tor rebel, home de caràcter peculiar.
No va voler-se dir, ni quasi ser, José

MARIA PALAU / Barcelona Vilató Ruíz (Barcelona, 1916 - París,
1969) per així distanciar-se dels seus
múltiples parentescos artístics: l’avi
–José Ruiz Blasco–, el germà –Ja-
vier– i, sobretot, el seu oncle, Picas-

so. L’Espai Volart de la Fundació Vi-
la Casas i la Sala Dalmau presenten
una gran exposició retrospectiva de
Fín, amb més de 60 obres de col·lec-
cions privades catalanes. ● La companyia de dansa

aèria Deambulants presen-
ta el seu primer espectacle
al TNC. Si l’any passat ja
van meravellar els gestors
del teatre públic interve-
nint en un esdeveniment
en motiu de la desena tem-
porada, ara han optat per
triar el primer títol del seu
repertori, Alt, creat el
2004. La primera intenció
era presentar l’espectacle
inaugural de la fira de tea-
tre al carrer de Tàrrega
(TIR) del setembre en la
segona programació de
teatre als jardins. La com-
panyia gironina ha optat,
finalment, per repetir amb
els contenidors de càrrega
però convertint-los en un
mur on es desenvoluparà
Alt, un muntatge amb mú-
sica en directe que explica
una petita història d’uns
veïns que viuen vertical-
ment penjats d’una corda.
L’actuació d’avui s’ha
ajornat, vistes les previ-
sions meteorològiques i
només es podrà veure els
tres diumenges vinents.

Explica Jordi Miquel
que Deambulants va néi-
xer com una companyia de
dansa al carrer adreçada al
públic adult però han
constatat que (sobretot en
Alt) els recursos acaben
meravellant també el pú-
blic familiar. De fet, el lu-
xe d’intervenir amb la mú-
sica en directe de l’Or-
chestra Fireluche permet
alternar l’atenció a la paret
amb l’espai dels músics.
La companyia compon les
peces a partir de materials
quotidians i instruments
de joguina, un recurs uti-
litzat per noms com ara
Pascal Comelade, Refree
o CaboSanRoque. Deam-

bulants encara treu suc de
la dansa aèria, un nou llen-
guatge escènic. Cada ins-
tal·lació suposa un repte
perquè han d’adaptar el
muntatge a les obertures
de cada paret.

Al TNC han renunciat a
la façana perquè la seva
monumentalitat jugava en
contra de la companyia: el
nombre de ballarins es
perdria davant de tants
metres quadrats. Treballar
als matins, a més, ha difi-
cultat també la faceta au-
diovisual i d’il·luminació
amb què Deambulants
completa les posades en
façana.

Temporada de primavera
El TNC va obrir la progra-
mació al jardí la primavera
passada per al públic fami-
liar. Artristras va presentar
Pluges d’estiu i Medusa
els dissabtes i diumenges.
Ara s’ha decantat a reduir
les funcions els matins de
diumenge, «els dissabtes
al matí són per anar al mer-
cat», constata el director
artístic Sergi Belbel. A la
temporada passada, no es
començaven a vendre les
entrades de dissabte fins
que estaven exhaurides les
de diumenge.

L’alternativa de progra-
mar-ho el dissabte a la tar-
da (en comptes del matí) té
dificultats logístiques ja
que, és incompatible amb
l’entrada dels espectadors
a les sessions de tarda. Jor-
di Miquel reivindica el tre-
ball del teatre al carrer tot i
el risc que suposa actuar
depenent de les inclemèn-
cies del temps. S’exclama-
va dijous, amb la boca pe-
tita, que cada primera fun-
ció la suspenen per la plu-
ja; la prova? avui mateix.

Deambulants opta per
presentar el seu primer

espectacle, «ALT», creat fa
quatre anys, al TNC

J.B. / Barcelona


