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La ira energètica
de John Lydon

L’APUNT Elton John. Els Pistols i companyia van fer molt la ca-
bra i de seguida es van convertir en una caricatura
més del que criticaven. Les memòries són sucoses i
contradictòries. No dispara sistemàticament i fa una
bona radiografia del rock. Només per la dedicatòria
de bon jan a la família ja paga la pena. Qui havia de
dir que aquest energumen invocava l’anarquia!David Castillo

No sé si perquè em considero un cas perdut he agafat
amb entusiasme les memòries “sense censura” La ira
és energia (Malpaso), de John Lydon, revolucionari lí-
der dels Sex Pistols. Lydon, Johnny Rotten o com li
vulguin dir va irrompre als escenaris a mitjan dels se-
tanta quan el rock s’havia convertit en camamilla en
mans de gent tan somnífera com Genesis, Yes i la tieta

tat quan va conèixer l’ar-
tista Martha Crockett,
americana de Mississipí,
amb la qual es va casar i
que va convertir en el seu
màxim puntal protector
–la mare que no va te-
nir?–. Amb ella, una dona
molt culta i precursora de
la defensa dels drets civils
dels afroamericans, tam-
bé va emprendre una de
les experiències vitals i
creatives més fascinants,
a Louisiana. Van triar per
llar una cabana en una zo-
na boscosa i agresta ano-
menada Verda Vista, a la
qual García-Llort va pouar
les bèsties que poblarien
les seves obres, que cada
cop adquirien un caràcter
més mestís. Un bestiari
inspirat en els ocells de co-
lors brillants i animals es-
tranys que habitaven el
seu jardí selvàtic. “El pin-
tor dels ocells”, l’havien ar-
ribat a anomenar.

“Pocs artistes catalans
d’aquesta generació po-

den presumir del cosmo-
politisme de García-
Llort”, remarca Mitrani. I
la seva aventura america-
na encara hauria pogut
ser més excitant si s’ha-
gués acabat de decidir per
instal·lar-se a Nova York,
on va arribar a exposar en

dues ocasions. Ho va fre-
nar, el 1956, la descoberta
de Torredembarra, un oa-
si tradicional, rural i pes-
cador, encara verge d’esti-
uejants però no per massa
temps, on l’artista va tro-
bar nous estímuls creatius

i una motivació per tornar
a Catalunya, que en el fons
enyorava. “No és per atzar
que tria Torredembarra i
no Cadaqués, el lloc mític
de l’art. A la Costa Daura-
da, García-Llort i la seva
esposa viuen totalment
allunyats de l’exhibicio-
nisme de la gauche divine
a la Costa Brava”, explica
Mitrani. Eren, efectiva-
ment, d’una altra pasta.

Torredembarra, on va
passar llargues tempora-
des fins al final de la seva
vida, va anar aportant a
l’univers de l’artista una
nova temàtica que encai-
xava perfectament en la
seva mirada desencanta-
da i sorneguera. El feno-
men del turisme –les ca-
ricatures que fa dels tu-
ristes són impagables i
gairebé visionàries– i la
destrucció del paisatge
natural serà una excusa
perfecte per abordar de
nou les grandeses mise-
rables dels homes. ■

El seu
expressionisme
entre irònic i
líric delata les
mesquineses
dels homes

Les galeries d’art necessi-
ten sentir-se vives. I la vida
només l’aporten les perso-
nes. Fa anys que han anat
perdent visibilitat; estan
situades en locals a peu de
carrer però per als ciuta-
dans sembla que no exis-
teixin. Escassegen les ini-
ciatives originals i valen-
tes per revertir aquesta si-
tuació. L’any passat, se’n
va posar en marxa una
amb prou èxit com per re-
petir: El paper de l’art. El
nom fa confluir dos signifi-
cats. D’una banda, la im-
portància que tan sovint
no donem a la creació ar-
tística, i de l’altra, el paper
com el suport més bàsic i
fràgil de l’obra d’art.

El paper de l’art va de
papers. D’un miler de pa-
pers –dibuixos, gravats,
fotografies... d’autors, tèc-
niques, estils i èpoques di-
verses– que ompliran 20
galeries de Barcelona fins
a finals d’aquest mes. El ci-
cle d’exposicions és de
molt curta durada, però hi
ha al·licients per no pas-
sar-ne per alt cap ni una. A
tots els visitants se’ls lliura
gratuïtament un passa-
port que, si segellen a totes
les galeries participants,
entren en un sorteig.
S’han editat exactament
1.000 passaports –l’any
passat, se’n van repartir
més de 800. Com a nove-
tat, es farà un doble sor-
teig. Un de 3.000 euros per
adquirir una, o més d’una,
de les obres que s’exposen.
I l’altre un viatge en TGV
per a dues persones per
anar a París a la inaugura-
ció del Salon du Dessin.

Una altra novetat és
que vuit museus i funda-
cions s’han sumat a l’aven-
tura i, al juny, organitza-
ran conferències i visites
exclusives per difondre la
màgia del paper. Són la
Fundació Bassat, el CCCB,
el Museu del Disseny, el

Museu Egipci, la Fundació
Foto Colectania, el Museu
del Modernisme, la Fun-
dació Vila Casas i el Museu
Europeu d’Art Modern,
que ha programat la mos-
tra El paper de l’art.
L’aprenentatge de l’art
per desvetllar alguns se-
crets d’aquestes peces so-
vint desconsiderades com
a obres menors.

La missió d’El paper de
l’art... és eixamplar la base
de col·leccionistes tot se-
duint “el públic més jove”,
que al mateix temps és
també el que menys recur-
sos econòmics té per in-
vertir en art, explica Ga-
briel Pinós, president del
Gremi de Galeries d’Art de

Catalunya, impulsor de la
iniciativa. Els preus no
semblen, d’entrada, cap
obstacle: hi ha obres a par-
tir dels 150 euros. També
n’hi ha per 60.000. L’any
passat, Pinós confessa que
hi va haver prou de movi-
ment a les galeries amb vi-
sitants d’aquestes edats,
per bé que no es va traduir
amb massa vendes. “Ara
mateix el que ens interes-
sa és que la gent entri a les
galeries, que no els faci por
obrir la porta perquè no
mosseguem. L’èxit comer-
cial ja vindrà. Aquest pro-
jecte és de llarg recorre-
gut”, exclama.

Les galeries amb aquest
paper són: Àmbit, Atelier,
Manuel Barbié, Marc Cal-
zada, David Cervelló, Cla-
vell & Morgades, Cortina,
Eude, Gothsland, Dolors
Junyent, Olivart, Palau
Antiguitats, Jordi Pas-
cual, Petritxol-Héctor Al-
bericio, Fernando Pinós,
Piramidón, Artur Ramon,
Olga de Sandoval, Trama i
Roger Viñuela. ■

L’art té paper
M. Palau
BARCELONA

Una vintena de galeries es tornen a
unir per difondre les obres més fràgils

Un esplèndid Juli González de la galeria Manuel Barbié

La iniciativa
s’adreça,
sobretot, als
col·leccionistes
més joves
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