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L’Espai Volart de la Fundació Vila Casas redescobreix el tarannà original del
pintor de Valls Jaume Mercadé en una antològica de pintures paisatgístiques

Paisatges inventats
aquest és el gènere en
què Mercadé va excel·lir
especialment i va mostrar tot el seu potencial
artístic. Potser condicionat per l’encàrrec, “els
retrats de Mercadé són
més llepats”, diu el comissari de la mostra.

Montse Frisach
BARCELONA

En la necessària revisió
de la historiografia de l’art
català del segle XX i més
enllà d’etiquetes i moviments artístics concrets,
el nom de Jaume Mercadé
(1889-1967) hauria de tenir un espai. Així ho pensa
el crític d’art J.F. Yvars,
que ha impulsat i comissariat una antològica de paisatges del pintor, que es
pot veure a l’Espai Volart
de la Fundació Vila Casas,
a Barcelona. La mostra
descobreix un pintor vigorós i original, que sense
allunyar-se mai de la figuració, va impregnar les teles d’influències diverses,
del fauvisme a Cézanne,
passant pel postnoucentisme. “Aquesta és una antològica intencional i un
homenatge a un pintor
oblidat”, afirma Yvars.
Mercadé, fill de Valls, es
va guanyar la vida bàsicament com a argenter però
com a pintor va tenir una
clientela fixa i va exposar
regularment en espais
com La Pinacoteca i les

El quadre ‘Paisatge de Barcelona del 1930’, de Jaume Mercadé ■ ORIOL DURAN

galeries Syra. La prova és
que la seva obra es troba
molt disseminada en
col·leccions particulars,
encara que hi ha obra seva

al Museu de Valls i al
MNAC (no exposada).
Bàsicament la mostra
que es presenta ara a
l’Espai Volart es nodreix

d’aquestes obres en fons
privats, la majoria de les
quals inèdites per al públic. Yvars ha triat el paisatge perquè creu que

Artista lliure
És, doncs, en els paisatges,
molts dels boscos de Valls,
en què Mercadé era especialment lliure artísticament. Era un pintor que
coneixia bé la història de
la pintura, sobretot després de visitar museus europeus en un “autèntic
viatge d’iniciació que va
fer el 1919”. “La seva
obra és fruit d’un llarg
procés d’elaboració personal ja que no era home
de grups –apunta Yvars–.
Va ser un argenter de
gran prestigi, motiu pel
qual també dibuixava
molt bé. En canvi, la pintura per ell era un exercici
de pròpia avaluació”.
Malgrat el seu interès
evident pel tema paisatgístic, per Mercadé era essencial la forma. “És el seu de-

nominador comú. El paisatge local és una anècdota,
un element plàstic”, diu
Yvars. De vegades més colorista, de vegades més pastós, com quan pintava
troncs d’arbre deixant veure els grumolls de la pintura als anys 50 i 60, Jaume
Mercadé sempre buscava
formes. Són paisatges inventats, sense abandonar
mai el natural.
Paisatge premiat
Un exemple és el preciós
paisatge de Barcelona,
pintat el 1930 des d’un terrat, amb un zepelí sobrevolant la ciutat i un bonic
arc de Sant Martí. L’obra
va obtenir un premi de la
Diputació de Barcelona el
1931. “És una icona de la
ciutat de sensibilitat republicana”, sentencia Yvars.
El comissari de la mostra
lamenta que Mercadé encara no hagi tingut “una
presentació contundent”,
llevat del fons permanent
del Museu de Valls. ■
✱Jaume Mercadé. ESPAI
VOLART. AUSIÀS MARC, 22.
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La llum d’Ingmar
Bergman sona al Palau
Martínez-Izquierdo
porta per primer cop
la ‘Laterna magica’
de Kaija Saariaho
Valèria Gaillard
BARCELONA

“És una música molt sensual, plena d’ambients i
colors que van canviant.”
Així defineix el director
Ernest Martínez-Izquierdo la Laterna magica de
Kaija Saariaho, una obra
que presentarà per primer
cop a Catalunya aquest
vespre al Palau de la Música Catalana. Coneixedor a
fons de l’obra de la compositora finlandesa, de qui
ha dirigit diverses compo-

sicions arreu del món,
Martínez-Izquierdo explica que aquesta en concret
està inspirada en l’autobiografia homònima del
cineasta Ingmar Bergman, que reflexiona, entre
altres temes, sobre la importància de la llum. “En
un dels paràgrafs parla
dels diferents tipus, la fosca, la sensual, l’obliqua o
la directa, i això és el que
xiuxiuegen en un moment donat els músics de
la secció de vent.”
Segurament aquesta és
una de les originalitats
d’aquesta partitura, que,
en la seva estrena, l’agost
del 2009 amb la Philharmonie de Berlín dirigida

per Sir Simon Rattle, va
decebre l’autora. “Es veu
que els músics no estaven
contents d’haver de xiuxiuejar i ho van fer a desgana, i és un component
complicat que requereix
molta precisió.” En canvi,
l’orquestra que la interpretarà al Palau, la Gulbenkian de Lisboa –amb
qui el director barceloní ja
va fer l’òpera Emilie de
Saariaho– “té molt bona
disponibilitat”. Atenció
també a les sis trompes
que representen el color
vermell del film Gritos y
susurros de Bergman.
El concert inclou altres
al·licients de pes, com ara
el retorn del pianista rus

Ernest Martínez-Izquierdo, exdirector de l’OBC, dirigirà el programa ■ ARXIU

Nikolai Lugansky, que interpretarà el Concert per
a piano núm. 2 de Rakhmàninov, un dels més apoteòsics del compositor, i finalment clourà la vetllada
L’ocell de foc, d’Ígor Stravinsky, un dels ballets que
va compondre per als Ba-

llets Russos de Diàguilev
que va sacsejar el públic
parisenc en la seva estrena, el 1901. “Stravinsky
funciona molt bé amb la
Kaija, perquè els dos a la
seva manera són impressionistes, una música que
cerca la sensualitat i els co-

lors, als antípodes del dodecafonisme, vaja”.
L’exdirector de l’OBC
tornarà al Palau el 25 de febrer amb BCN216 i un programa francès (Ravel, Falla, Stravinsky) que incorpora també una peça de
Saariaho, l’Emilie Suite. ■

