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L’Espai Volart confronta l’obra de Martín Carral i
Carmen Anzano, que comparteixen vida i taller

l cineasta David Trueba ha plasmat en el seu documental El
cuadro (encara inacabat) el procés de treball dels pintors ger-
mans bessons Josep i Pere Santilari, que comparteixen totes les

seves tècniques i assoliments pictòrics. “És com si pugéssim una esca-
la. Quan un puja un escaló i descobreix alguna cosa l’hi explica a l’al-
tre, i a l’inrevés”, diuen els germans en el film. Aquesta manera de tre-
ballar, absolutament generosa, la comparteixen en certa manera Mar-
tín Carral (Meruelo, Cantàbria, 1959) i Carmen Anzano (Barcelona,
1960), parella sentimental i companys de taller.

La diferència entre els Santilari i els Carral-Anzano és que els bes-
sons comparteixen tant estil i objectius artístics que sembla impossi-
ble distingir entre les obres d’un i de l’altre, mentre que en el matri-
moni d’artistes les obres de cadascú són molt diferents. De tota mane-
ra, la parella ja fa temps que s’interessa per comprovar quin efecte fa
que en una sala d’exposició les seves obres puguin dialogar entre elles,
de la mateixa manera que ells dialoguen i opinen l’un sobre l’altre en
el seu taller de Sant Cugat del Vallès. Aquest experiment de diàleg ar-

tístic es pot veure aquests dies a l’Espai Volart de la Fundació Vila Ca-
sas, a Barcelona, encara que no és el primer cop que la parella exposa
conjuntament. A primera vista, ja queda molt clar que, malgrat que
diuen tenir “punts de confluència formals” –en part inevitables per la
proximitat en el taller i la conversa constant–, el mons plàstics de Car-
ral i Anzano tenen cadascú la seva personalitat.

Ell ho explica molt bé: “Jo sóc el més geomètric i constructivista,
més rígid; la Carmen és més lírica, poètica i mediterrània.” Efectiva-
ment, el món de Carral és còsmic i cinètic, una pintura basada en l’ex-
perimentació del cercle, l’espiral i el quadrat, que fan pensar en mo-
ments crucials de l’univers com el Bing Bang i en forats negres o de
cuc. No és casualitat que els títols de les seves obres siguin Hiperespai,
Expansió o Cosmografia.

En canvi, l’obra d’Anzano, més subtil, experimenta amb trames, de
vegades a partir de cintes de colors enganxades a la tela i deixant buits
estratègics en el suport. Són les obres de la sèrie Gelosies. Una de les
obres més espectaculars de l’exposició és Teixint l’aire, que presideix
l’espai central de la sala soterrània de l’Espai Volart, i que és com una
escultura feta amb fil de cànem que juga amb l’equilibri entre rigidesa
i lleugeresa. ❋

E

El diàleg
és poderós

D’ARAID’AQUÍ MONTSE FRISACH

L’espai
Si alguna cosa
tenen en comú
l’obra de Martín
Carral i Carmen
Anzano és
l’exploració de
l’espai i de les
tensions entre
línies, cercles i el
buit i el ple. Ho
podeu comprovar
a l’Espai Volart
fins al 26 de maig

Martín Carral i
Carmen Anzano,
dins la instal·lació
‘Teixint l’aire’
JUANMA RAMOS
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Beneïda
Transició
Brossa, etern
Alguns recordaran amb nostàlgia aquells pro-
grames televisius de la Transició que maldaven
per posar-se al dia en la cultura catalana que el
franquisme havia menystingut. Quan l’olla a
pressió era a punt d’esclatar, personatges del
món de la comunicació del règim com Joaquín
Soler Serrano entrevistaven Joan Brossa al pro-
grama A fondo, el 25 de setembre de 1977. Una
televisió en blanc i negre que donava respir a la
cultura, a la sensibilitat artística, amb ignoràn-
cia, però amb voluntat. Beneïda Transició que
ens dugué Brossa a la pantalla domèstica en pro-
grames que no tenen avui el seu equivalent a la
televisió postmoderna, ni tan sols a la catalana,
que amaga la seva ignorància sota esclats de falsa
modernitat. Hem retrobat l’entrevista de l’ínclit
periodista al creador de la poesia visual a l’expo-
sició Escolteu aquest silenci que la Fundació Joan
Brossa ofereix, comissariada per Glòria Bor-
dons, al nou espai de La Seca, un bon antídot
contra les falses aparences.

L’empleat
Al replà de l’escala ens rep L’empleat, un maniquí
amb americana i amb dues manilles que surten
de les mànigues, un poema objecte que retrata
l’esclavitud del qui ha d’obeir i d’una classe social
menestral que ha de tenir el cul llogat. L’avi de
Brossa, cap d’estació; el pare, artesà de les arts grà-
fiques i tramoista; la mare, filla d’empleat, un re-
trat de la classe menestral que accedeix al poder
que atorga la creativitat; però també de l’empleat
que ha de rendir el seu temps al capitalisme. Un
poema que sense voler ens recorda els solters uni-
formats de diversos oficis del Gran Vidre, de Du-
champ. La rebel·lió de Brossa és clara, contun-
dent. La poesia visual “no es dibujo ni pintura, es
un servicio a la comunicación”, “entre lo semántico
y lo visual”, és “un cambio de código evidente”, un
“salto al vacío”, “fuera del código literario”. El pe-
riodista de la televisió en blanc i negre se sent con-
fús i decideix abordar Brossa amb una paraula
que no falla: “fantasía”, li etziba, pensant que ho
ha encertat. I Brossa el tomba novament: “Fanta-
sía no, imaginación; la fantasía es una imaginación
jorobada.”

Mirall deformat
Cartells, poemes visuals, poesia literària, accions,
documents, films i obra pública donen la lectura
d’un Brossa que defuig les aparences, que es mira
en un mirall deformat per dir-nos que aquell no és
ell, sinó una aparença irreal de la seva figura. I es
defineix a ell mateix: “hago de secretario de mí mis-
mo”, una manera d’expressar la soledat célibataire
del poeta que es dicta a ell mateix, tot fent camí i
que, en el cas de Joan Brossa, comença amb aquell
primer relat d’una escaramussa a la batalla de
l’Ebre l’any 1938 quan formava part de la Quinta
del Biberó, i que acaba amb els darrers poemes
poc abans del seu traspàs l’any 1998. Poeta d’alt
voltatge, enyorem la seva capacitat de desemmas-
carar la matràfola i la manipulació. Fins i tot, en la
literatura: “el silenci és l’original i les paraules són
la còpia”. ❋
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