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Lita Cabellut és una artista
d’èxit. Que no els sona el
seu nom? Nascuda a Bar-
celona el 1961, viu des dels
dinou anys a Amsterdam,
on es va formar per desple-
gar una carrera artística
avui reconeguda arreu.
Menys aquí, a casa seva, on
és una gran desconeguda.
La vida de Lita Cabellut,
una dona gitana amb una
mirada especial, tensa i in-
tensa, i un somriure net i
generós, té tantes llums i
ombres com la seva pintu-
ra de bellesa sumptuosa.
Bella i bestial, vital i tene-
brosa. Ombres? Una in-
fantesa duríssima vagant
pel Raval, marcada per
l’abandó, la pobresa i els
orfandats, però també pels
primers tímids centelleigs
d’un duende que guiava les
seves minúscules mans
quan confeccionava estre-
lles de colors que venia pels
carrers.

Així van ser els primers
dotze anys de la seva vida.
Després, una família cata-
lana la va adoptar, i tot va
canviar de sobte el dia que
els seus pares la van portar
al museu del Prado de Ma-
drid, on va sentir la revela-
ció de l’art impressionada
pel geni dels mestres. So-
bretot per Goya, en les pin-
tures del qual va reconèi-
xer alguna cosa de pròpia,
els turments de la seva
pròpia ànima, però també

el bàlsam per curar-la.
Lita Cabellut és una do-

na alegre que estima la vi-
da, l’art i la gent que estima
l’art. Gent com el col·lec-
cionista Antoni Vila Casas,
que quan la va descobrir
–“el dia que va entrar al
meu estudi, volava”, recor-
da ella mateixa–, no va
perdre més temps que el
que necessitava per orga-
nitzar una exposició a l’Es-
pai Volart 2 de Barcelona.
La primera exposició indi-
vidual de Lita Cabellut a
tot l’Estat espanyol.

L’artista d’èxit ha tor-
nat ara a casa seva “amb
una panera de fruites”, diu
sense amagar els nervis i
l’emoció de la seva estrena
a Barcelona. Una senyora
panera de fruites en forma
de 33 pintures de grans di-
mensions, que és com més
li agrada treballar a Cabe-
llut per sentir-se extasiada
“a dins mateix de l’obra”.
Són obres impressionants
que apel·len als clàssics, a
Velázquez, Goya i El Bos-

co, que rastregen els enig-
mes de la condició huma-
na, amb totes les seves mi-
sèries i les grandeses, i que
imploren molta compren-
sió i bondat. Cabellut pinta
malsons en què el poder, la
injustícia i la ignorància es
disputen la llibertat de
l’home, però també pinta
somnis perquè creu en
l’art com a força per trans-
formar les coses. “L’art és
una salvació, a mi em va
salvar, ens pot salvar a
tots”, emfasitza.

Feliç pel retorn, Cabe-
llut ja fantasieja amb el dia
que es tornarà a instal·lar a
Catalunya. Esperarà, això
sí, que els seus fills es facin
grans. De fet, tampoc ha
deixat mai de visitar la se-
va terra del tot, “de tant en
tant necessito olorar els
carrer bruts i humits de la
Rambla”. Si torna, ho farà
de bracet de Goya. Per ell,
diu, se sent implicada amb
l’ésser humà. “Jo no sóc
només una pintora, sento
l’obligació de captar el mo-
ment que vivim.” Per ell,
diu, rebutja els encàrrecs
que rep constantment per
retratar gent important.
“M’ofereixen grans sumes
de diners, sempre els dic
que no. Sóc una retratista
d’ànimes, i les que m’inte-
ressen són les més desval-
gudes”, sentencia. ■

✱Lita Cabellut. ‘Trilogía
de la duda’. ESPAI VOLART
2. BARCELONA. FINS AL 21
DE JULIOL

La retratista d’ànimes
Maria Palau
BARCELONA

L’Espai Volart 2 exposa per primer cop a l’Estat la pintura de Lita Cabellut, una
artista catalana d’èxit amb una vida difícil i un art compromès amb l’ésser humà

Lita Cabellut, amb una de les seves espectaculars pintures de calaveres ■ ALBERT SALAMÉ

Fins als 12 anys,
vagava pel
Raval. Avui és
una artista molt
reconeguda,
menys aquí
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La VI edició del Festival Es-
cena UB, que congrega pro-
postes de grups universita-
ris teatrals, s’ha programat
a partir d’aquest dilluns,
fins al 24 de maig. La pri-
mera sessió d’un festival,

que fa un memorial del di-
rector Ricard Salvat, ar-
renca amb una sessió dedi-
cada a Salvador Espriu. A
la cita, al Paranimf de la
Universitat, participen
l’Aula de Teatre, els alum-
nes del màster de música
com a art interdisciplinari i
la companyia Q-Ars Teatre,
que representaran Ronda
de Mort a Sinera i D’una
vella i encerclada terra.

En aquest mateix me-
morial, també es presen-

taran obres de Shakespea-
re (Somni d’una nit de
Sant Joan), Harold Pinter
(Peces curtes), Marivaux
(La disputa) i una adapta-
ció teatral dels poemes
d’Edgar Lee Masters, a
càrrec d’una jove compa-
nyia sorgida de la Univer-
sità degli Studi La Sapien-
za de Roma, Itàlia. Escena
UB tancarà el cicle amb Al-
darulls, un musical de
Mon Joan Tiquat i Víctor
Ferragut. ■

Escena UB arrencarà amb Espriu
El festival, que és un
memorial de Ricard
Salvat, mostra set
títols universitaris
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Salvat (al centre), el 2002, en la presentació de la seva
darrera versió de ‘Ronda de mort a Sinera’ ■ EFE / A. DALMAU
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