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L’artista Ricard Vaccaro
se n’ha anat sense haver-
ho dit tot. “A la primavera,
quan faci bo, tornaré a en-
trar al taller. Ara fa massa
fred”, em va dir, amb el seu
habitual somriure de nen
entremaliat, fa poc més de
quinze dies a casa seva, a
Cornellà de Llobregat. Es-
tava molt malalt. Però
treia forces de vés a saber
on per somiejar amb futu-
res aventures artístiques.
Tenia molt a dir encara.

Tot i que havia nascut a
Barcelona, el 1946, se sen-
tia de Cornellà, d’on és la
seva dona. Vaccaro va fer
de la perifèria el seu centre
vital i creatiu. Als marges
es va sentir lliure. Sol, però
lliure. Era dels que no for-
mava part de cap capelle-
ta. No tenia marxant ni ga-
lerista. No tenia crítics fi-
dels. I això té un preu.

“Vaccaro neix com a ar-
tista en el moment termi-
nal de l’art, en ple domini
de les pràctiques concep-
tuals”, subratlla el que va
ser un dels seus defensors,
Vicenç Altaió. Va ignorar
els cants de sirena del nou
moviment que va emergir
als setanta i es va mante-
nir fidel a un projecte des-
cendent directe de l’avant-
guarda catalana, que bas-
culava entre la pintura i
l’escultura, però sempre
sota el signe de la poesia i
impregnat d’una sensuali-
tat abassegadora. Segons

com se sentia més poeta
que pintor. “La seva obra
s’encavalca en la tradició
que no fa distinció entre la
imatge poètica i la imatge
plàstica”, precisa Altaió.

No volia defallir. Fins i
tot quan li van detectar, no
fa gaire més d’un any, un
càncer que les tenia totes
de ser insuperable. Amb
les energies i, sovint, els
ànims sota mínims, en-
trant i sortint de l’hospital
continuament, va fer un
diari visual que, com ell in-
tuïa, es va acabar conver-
tint en el seu testament
artístic. El va exposar la

tardor passada a la galeria
Àmbit de Barcelona. Eren
34 obres d’una delicadesa
extrema. Inclús quan se’n
fotia descaradament de la
mort. Taxista, porta’m al
cel era la peça que culmi-
nava el recorregut exposi-
tiu. “És que vull arribar-hi
còmode, al cel!”. Tots els
guanys de les vendes es
van destinar a la lluita
contra el càncer.

Amb tot, no es va aco-
miadar pas amb aquesta
exposició, el títol de la qual
era tot un manifest del seu
esperit vital: Cada dia és
un privilegi, un regal i una

victòria. Al gener, va assis-
tir a la inauguració d’una
mostra al Museu Can Ma-
rio de la Fundació Vila
Casas, a Palafrugell, Tra-
muntana, que es podrà vi-
sitar fins al 22 de maig.

Tot i que ho va tenir cru
per fer-se valer i que sobre-
tot els inicis van ser com-
plicats, s’ho va guanyar tot
a força de treball. Va pen-
car molt. I no sempre amb
esperit comercial. Va ser
molt generós al llarg de la
seva vida. D’entre els múl-
tiples gestos altruistes
que va tenir, hi ha l’escul-
tura que va crear per a la

Facultat d’Econòmiques
de la UB en record a Er-
nest Lluch o la que també
va regalar a la fundació de
Jordi Solé Tura, corprès
per la seva malaltia.

Si bé en exposicions no
es va prodigar massa, en
obra pública sí que va ob-
tenir visibilitat. Barcelo-
na, Cabrils, Cornellà, Cas-
telldefels, Viladecans... el
paisatge del país està ha-
bitat per un exèrcit de
vaccaros de grans dimen-
sions. En tots hi regna un
missatge humanista, va-
lors solidaris i una cele-
bració de la catalanitat.

“En ell hi ha una triple
condició: la d’artista, la de
pedagog [va ser professor
a l’escola Thau durant
40 anys] i la de persona
molt compromesa políti-
cament [va ser assessor de
la consellera Caterina Mie-
ras]”, emfasitza Altaió.

La seva família, amics i
seguidors l’acomiadaran
el dissabte a les 12.30 h al
tanatori de les Corts. ■

El pintor i escultor Ricard Vaccaro, amb una llarga trajectòria de
pedagog i molt compromès políticament, va morir ahir als 70 anys
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Un poeta de l’art

Ricard Vaccaro, a la galeria Àmbit aquesta tardor passada ■ JUANMA RAMOS

El paisatge
català està trufat
d’escultures
seves, en les
quals predomina
l’humanisme

Andrés Calamaro debutarà al
Palau de la Música el 7 de juny
en el marc del Guitar Fest
BCN, que ahir va completar la
programació de la seva 27a
edició. A més de Calamaro,
que presentarà Romaphonic
sessions a piano i veu, el festi-
val rebrà una de les estrelles
del film A 20 passos de la fa-
ma, Lisa Fischer (18 de maig),
el guitarrista Zakk Wylde (14
de juny) i Ludovico Einaudi
(18 de juliol). ■ REDACCIÓ

El Festival Castell de Peralada
va avançar ahir dos dels es-
pectacles de la pròxima edició,
concretament els que oferiran
Seal i Diana Krall. El cantautor
britànic, amb quatre premis
Grammy, tres Brit Awards i 30
milions de discos venuts, pre-
sentarà el 23 de juliol el seu úl-
tim disc: 7. La pianista cana-
denca, per la seva part, que ja
va actuar a Peralada el 2008,
presentarà Wallflower el 30 de
juliol. Les entrades ja estan
a la venda. ■ REDACCIÓ
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L’obra Matar De Gaulle (Em-
púries, 2014), de l’escriptor
rossellonès Joan-Daniel Bez-
sonoff, va resultar ahir gua-
nyadora de la setzena convo-
catòria del premi Joaquim
Amat-Piniella, organitzat per
Òmnium Bages i l’Ajuntament
de Manresa i que, per desè
any consecutiu, es concedeix
a una obra ja publicada. Bez-
sonoff va rebre una obra del
reconegut escultor manresà
Ramon Oms. ■ REDACCIÓ

Va existir Jesús? Qui en té
una evidència incontesta-
ble? Jaume Rodri (Vic,
1940), autor i al mateix
temps protagonista de Je-
sús busca Jesús. Crònica
d’una recerca perillosa

(Edicions de 1984), expli-
ca en el llibre la seva inves-
tigació sobre la història
del pare del cristianisme.
La recerca, en paraules de
l’escriptor, va començar a
partir d’una “intuïció” en
el cementiri de Père-La-
chaise durant l’enterra-
ment d’Édith Piaf. Un jove
Rodri, acabat d’arribar a
París fugint del franquis-
me, va quedar colpit per
tots aquells crucifixos que
coronaven les tombes del

cementiri. Tal com expli-
ca l’autor: “Em va sor-
prendre i em continua
sorprenent que un perso-
natge tan important per a
la nostra cultura i la nos-
tra vida quotidiana ningú
en sàpiga res més enllà de
les creences religioses.”
Per l’escriptor, Jesús era
un revolucionari de Nar-
bona que va lluitar contra
l’ocupació dels romans. I
és que, segons explica, els
romans només crucifica-

ven els rebels que es revol-
taven contra el seu règim.

La trama explica les pe-
ripècies del protagonista
durant més de quaranta
anys. La seva investigació
s’embolica i acaba sent pe-
rillosa: “Hi ha morts pel
mig”, desvela Rodri. El
protagonista passa per Pa-
lestina, Egipte i Narbona i
també, com a activista po-
lític, viatja a Xile i a Cuba,
on es troba amb diverses
personalitats del segle XX

com ara Gabriel García
Márquez, Claude Debussy,
Fidel Castro, Salvador Dalí
o Antoni Tàpies: “He triat
personatges amb projec-
ció internacional per tal
que una persona del Japó
els pugui conèixer.” Des-
prés de conversar una es-
tona amb ells, Rodri els
llança sempre la mateixa
pregunta: “Qui era Jesús?”
El llibre pot ser tant una
novel·la d’aventures o d’in-
triga com unes memòries.

L’escriptor assegura que
són unes “memòries falsi-
ficades”, que va redactar a
partir de notes escrites al
llarg de la seva vida.

Tot i que la trama aca-
ba el 2007 i Rodri defen-
sa que “la història de Je-
sús no es podrà escriure
mai”, continua investi-
gant: “Sóc un buscador i
vull esbrinar què hi ha de
veritat rere la seva figura.
Per això, el títol del llibre
és Jesús busca Jesús.” ■

Mar Camps
BARCELONA

Jaume Rodri publica
‘Jesús busca Jesús.
Crònica d’una
recerca perillosa’
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