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Cultura i Espectacles
Els noms de la temporada artística

Picasso i Dalí es veuran les
cares la primavera vinent
en la que serà l’exposició
de l’any a Barcelona. Ano-
ti’n a l’agenda en color cri-
daner: el 19 de març, te-
nen una cita al Museu Pi-
casso. Aquell dia s’obrirà al
públic una mostra que ac-
tualment, per si volen i po-
den anar-hi, llueix al Dalí
Museum de Florida. Picas-
so/Dalí, Dalí/Picasso res-
segueix dues trajectòries
trepidants amb tots els
seus punts de confluència
i de divergència. Per més
estrany que sembli, la rela-
ció entre els dos genis de
l’art del segle XX no s’ha-
via explorat fins ara. Una
relació que, des de l’admi-
ració mútua, passa per la
rivalitat i degenera en dis-
tanciament per l’abisme
ideològic que els separava.

Serà un esdeveniment
fort de la temporada, amb
una reunió d’obres mes-
tres que fan preveure
cues d’entusiasme al car-
rer Montcada. Però la no-
va tanda d’exposicions
barcelonina pel primer
semestre ve carregada
d’altres al·licients. Ara bé,
com està sent habitual en

aquests temps de restric-
cions, la programació és
irregular perquè no tots
els centres compleixen
les expectatives.

Fins ben entrat el fe-
brer, hi haurà pocs canvis
en les cartelleres dels mu-
seus. Si encara no ho han
fet, paga la pena disse-
nyar-se un circuit per veu-
re les exposicions en curs.
Feia anys que a Barcelona
no hi havia una tempora-
da tan interessant com la
d’aquest hivern. Les abas-
segadores imatges de la
naturalesa més salvatge,
de Sebastião Salgado, a
CaixaForum; els neguits
d’avantguarda d’un fotò-
graf quasi desconegut, An-
toni Arissa, al CCCB; la re-
bel·lia del número u de
l’art mundial, Ai Weiwei, a
La Virreina; Carles Casa-
gemas, un dels artistes

més prometedors de l’art
català que va truncar la se-
va carrera amb un sonat
suïcidi, al MNAC; una delí-
cia: Carol Rama, al Macba;
la passió de Rusiñol per El
Greco, a la Fundació Go-
dia... N’hi ha per fer uns
quants circuits.

Al gener, just després
de les festes de Nadal, els
primers que renovaran les
seves sales seran la Funda-
ció Suñol, amb el projecte
Itàlia. I sei sensi, farcit
d’obres de la seva pròpia
col·lecció, totes d’artistes
italians; el Macba, que farà
una picada d’ullet a l’obra
plàstica d’Osvaldo Lam-
borghini, una de les veus
més singulars de la litera-
tura llatinoamericana, i
els dos espais de la Funda-
ció Vila Casas a l’Eixam-
ple. Volart cedirà el prota-
gonisme a les pintures de
Narcís Comadira i Volart
2 presentarà una propos-
ta doble, per no dir triple:
un tête-à-tête entre dos
puntals del disseny gràfic,
Jordi Fornàs i Joan Pe-
dragosa, i una exposició
de tribut a l’escultor Jo-
sep Subirà-Puig.

A CaixaForum, el 2015
començarà animat. El 6 de
febrer, obrirà un altre dels
bombons de l’any: una

mostra dedicada a Pixar,
la factoria que ha revolu-
cionat el cinema d’anima-
ció. Amb l’excusa del seu
25è aniversari, l’exposició
presumirà de les pel·lícu-
les més memorables de
l’estudi. Al febrer, cal tenir
molt present també la no-
va proposta de la Fundació
Tàpies. Una mostra per re-
ivindicar Maria Lassnig,
pintora austríaca amb un
treball pertorbador, sobre-
tot autoretrats en els
quals expressa un sentit
profund de solitud. Va mo-
rir, al maig, als 94 anys.
Mentrestant, a la Funda-
ció Suñol penjaran una
monogràfica de Miquel
Mont, establert a París des
de fa més de dues dècades.

És al març quan la tem-
porada agafa velocitat. Pi-

casso i Dalí no podran mo-
nopolitzar tota l’atenció.
CaixaForum s’entregarà a
la cultura mochica amb
una congrega-
ció d’obres
capitals de
l’art preco-
lombí pe-
ruà. La Pe-
drera farà un
intens repàs
de la trajectò-
ria de Leopoldo
Pomés, un dels
noms més relle-
vants de la fotografia
catalana de la segona
meitat del segle XX i un
visionari en el
camp de la publici-
tat. Una retrospec-
tiva que no passarà
per alt les seves facetes
de cineasta i gastrònom.

La relació entre els dos genis centrarà
la gran exposició de l’any a Barcelona,
que s’obrirà al públic el 19 de març

Picasso,
Dalí i els
altres
Maria Palau
BARCELONA

CaixaForum
presentarà al
febrer un altre
dels bombons de
l’any: l’univers
animat de Pixar
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Que visquin els
dibuixos animats

L’APUNT temps ha demostrat el gran potencial creatiu dels
dibuixos animats, i més enllà de les seves audièn-
cies infantils s’han perfilat com un vessant cinema-
togràfic equiparable a qualsevol altre. Per això és de
celebrar que, entre Picasso i Dalí, en la programació
d’exposicions del 2015 hi trobem la celebració dels
25 anys de Pixar al CaixaForum de Barcelona.Jaume Vidal

No fa pas gaires anys que intentar parlar de cinema
d’animació a les seccions de cultura equivalia a ai-
xecar la rialla despectiva de molts companys d’al-
tres seccions. No eres un periodista seriós. No
s’atrevien a riure’s de les informacions sobre dansa
contemporània, que els produïa la mateixa basarda,
però que culturalment feia lleig menystenir. El

El CCCB s’aliarà amb l’he-
rència de l’escriptor ale-

many W.G. Sebald, au-
tor d’alguns dels lli-

bres fonamentals
del canvi de

segle, mort
prematura-
ment en un

accident de
cotxe el 2001,

i a través d’ell
evocarà les

llums i les ombres
de la història del se-

gle XX i les seves pro-
jeccions en el XXI.

Març serà un mes per
anar a la Fundació Miró,
on es podrà visitar una ex-
posició, de títol Prophetia,
que reflexionarà sobre la
idea d’Europa a partir de
la creació contemporània.
A La Virreina, s’imposarà

una figura fonamental de
l’art actual: Sophie Calle.
Serà la gran retrospectiva
d’aquesta icona de l’art
conceptual a l’Estat espa-
nyol. I encara més: al mu-
seu de pintura catalana
Can Framis, donaran la
benvinguda a l’art intuïtiu
de Manolo Ballesteros.

A l’abril es podrà explo-
rar en tota la seva dimen-
sió el talent de Gabriel Ca-
sas, un dels fotògrafs més
importants del període
d’entreguerres. L’aposta
la fa el MNAC, que conti-
nua diversificant i enri-
quint la seva línia expositi-
va. També serà un bon mo-
ment per deixar-se anar
amb l’art d’un dels escul-
tors catalans més perso-
nals, Sergi Aguilar, que fa
el salt al Macba.

Al maig, CaixaForum
furgarà en el prolífic lle-
gat d’Alvar Aalto, figura
clau de l’arquitectura i
el disseny internacional
d’avantguarda des dels
anys vint fins al setanta. I
la Fundació Suñol es cap-
bussarà en el període ame-
ricà de José Guerrero.

Juny prometedor. El fo-
cus d’interès el comparti-

ran Tàpies, amb una nova
retrospectiva a la seva fun-
dació; Alfons Borrell, un
altre degà, i la seva fe en la
pintura, a la Fundació Mi-
ró, i una exposició sobre
les pràctiques artístiques
a Catalunya des dels anys
cinquanta fins just l’arri-
bada de la democràcia, al
MNAC, que busca solu-
cions imaginatives per do-
nar continuïtat a la seva
col·lecció, que ara s’atura a
Dau al Set. Al CCCB, a l’es-
tiu també tindran pulsió
crítica, en una mostra que
parlarà del dret a l’habitat-
ge. I, al Macba, fidel a les
seves noves estratègies de
programació, miraran al
món àrab amb una exposi-
ció còmplice dels arxius i
col·leccions de l’Arab Ima-
ge Foundation. ■

Obres de Leopoldo Pomés, Maria Lassnig, Picasso i Alfons
Borrell, que lluiran a la Pedrera, la Fundació Tàpies, el Museu
Picasso i la Fundació Miró. A sota, la màgia de Pixar ■ EL PUNT AVUI

Noms? Leopoldo
Pomés, Sophie
Calle, Sergi
Aguilar, Alvar
Aalto i Alfons
Borrell
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