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Els capricis d’una temporada
de dansa eclèctica

El 2 de febrer Sara Baras presen-
tarà La Pepa, una obra centrada en
el Cadis natal de la bailaora però en
l’època en què es va firmar la Cons-
titució del 1812. El violinista Ara
Malikian actua en aquest espectacle
amb el quartet de corda Aupaquar-
tet. El 22 de març serà el torn de la
segona companyia del Ballet de
l’Òpera de Munic, amb un programa
que inclou peces de Balanchine,
Hans van Manen i Ralf Jaroschins-
ki, a més d’una estrena a l’Estat del
jove talent alemany Terence Kohler
i el Jardí tancat de Nacho Duato
amb música de Maria del Mar Bonet
que va valer el seu primer premi al
ballarí espanyol. L’altre cos de ball

LAURA SERRA

BARCELONA. El Centre Cultural de
Terrassa celebra enguany els 30
anys de la programació del cicle de
dansa, la més antiga de Catalunya
d’aquesta especialitat i l’única que
té lloc en un centre privat. La “di-
versitat de gèneres” és una de les
prioritats a l’hora d’elaborar el car-
tell, segons el director artístic del
centre, Adrià Fornés, però també
“crear moments únics”. La segona
part de la temporada la componen
quatre asos: el flamenc de Sara Ba-
ras, dos ballets de prestigi (Munic i
Biarritz) i un espectacle de dansa
contemporània d’Àngels Margarit.

clàssic que passarà per Terrassa al
maig serà el francès Ballet de Biar-
ritz, que capitaneja el coreògraf
Thierry Malandain. Es podran veu-
re tres creacions seves: Une derniè-
re chanson, Bolero i El amor brujo.

Ballar Paganini
La nota catalana la posa, en aques-
ta segona etapa de l’any, la terras-
senca Àngels Margarit. Amb la se-
va companyia, Mudances, recupera
el 27 d’abril l’espectacle Capricis,
que va estrenar al Grec 2013. Una
dotzena de ballarins representen en
l’espai, nota per nota, els virtuosos
24 capricis de Paganini. “Agradarà
tant a qui gaudeix visualitzant la
dansa com qui ho fa de la música, del
violí”, deia la coreògrafa, que juga
amb moments humorístics, romàn-
tics, abstractes, etc. “Convertim la
música en una cosa física, en arqui-
tectura”, va explicar Margarit.e

Àngels Margarit va estrenar Capricis al Grec 2013 i
anirà a Terrassa després de passar pel Mercat. R. RIBAS

ART I DANSA A TERRASSA

L’obra més íntima de Romà Vallès

El Centre Cultural de Terrassa ce-
lebra el 90è aniversari del pintor
Romà Vallès, pioner de l’informa-
lisme a Catalunya, amb prop de 50
obres. Moltes provenen de la seva
col·lecció particular.

transcendència: uneix els extrems,
els oposats, el dia i la nit, la llum i la
foscor. Per mi és una comprensió
total, un principi final de les coses
que crec que li va bé a una obra que
sembla que està gairebé a les acaba-
lles”. Entre els treballs que la for-
men, Vallès ha fet una petita sèrie
d’homenatges a artistes que l’han
marcat, com el Greco, Da Vinci, Mi-
quel Àngel, Miró i Picasso. Així i tot,
tot just acabar la carrera de belles
arts –que “va ser força dura i força
inútil”, diu–, Vallès va començar a
desfer el camí que havia après a par-
tir del seu interès per l’art prehistò-
ric, el dibuix infantil i el dels pobles
aborígens. El 1955, després de la pri-
mera estada a París, va fer el salt a
l’informalisme. “M’ho vaig jugar
tot”, insisteix.

“El canvi que va representar l’in-
formalisme al món encara no es va-

vaig tenir un reconeixement molt
primerenc”, recorda el pintor. “Crec
que hi ha hagut un ressentiment, no
sé ben bé de què –afirma–. La me-
va pintura, que era totalment ruptu-
rista i antirègim, i les meves activi-
tats en escoles i universitats, mos-
tren que feia cap a una esquerra
molt marcada. Va passar alguna co-
sa. Em vaig trobar amb un cert buit.
No m’ha fet mal perquè quan va mo-
rir el meu galerista, René Metràs,
vaig trobar feina per tot arreu”. El
2008 l’Espai Volart de la Fundació
Vila Casas li va dedicar l’exposició
Memòria 88 i ara Vallès en té dues
més en preparació a la Fundació
Mascort a Torroella de Montgrí i la
primera al Museu de Montserrat.
“Sóc força conscient d’allà on sóc
però sí que m’agradaria que la meva
obra quedés. Sense cap pretensió,
crec que compta”, diu.e

ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. Romà Vallès (Barcelo-
na, 1923), un dels pioners de l’infor-
malisme català, va fer 90 anys el 16
de desembre. Segueix plenamemt
en actiu i l’estudi que té a Barcelona
se li fa estret perquè no hi pot pin-
tar. “Necessito remenar pintura per
estar més tranquil”, diu l’artista.
D’aquí poc, Vallès marxarà a Cala-
ceit, on té una casa des del 1972, i
tornarà a treballar. “Primer em mi-
raré els camps d’ametllers plens de
flors, això em va molt bé”, afegeix.

Fa pocs dies, Vallès va assistir a
la inauguració de l’exposició amb
què el Centre Cultural de Terrassa
celebra el seu aniversari, Romà Va-
llès. 90 anys. La mostra inclou 48
pintures datades del 1956 al 2011. La
majoria provenen de la seva col·lec-
ció particular i pertanyen a algunes
de les onze sèries en què crítics com
Juan Eduardo Cirlot, José Corredor
Matheos, Conxita Oliver i Daniel Gi-
ralt-Miracle han dividit la seva obra,
com Cosmogonies, Collage, Geome-
tria i informalisme, Biomorfisme,
Nous conceptes i Reflexió-Procés-
Pintura. “Un quadre em frapa fort si
és que hi ha alguna cosa més que el
quadre, quan la matèria s’ha trans-
format i ja no és la pintura del pot”,
diu l’artista. A més de pintor, Vallès
va ser un dels fundadors de l’Escola
d’Art del FAD i ha desenvolupat una
extensa trajectòria com a professor
que li va permetre guanyar-se la vi-
da i li va donar llibertat per pintar.

Vallès va començar el 2004 una
nova sèrie, també representada dins
la mostra, titulada Heràclit. “Per mi
l’important del poc que se sap d’ell
no és la frase que «un home mai pot
banyar-se dues vegades al mateix
riu» –diu–, sinó que té una altra

El Centre Cultural de Terrassa exposa prop de 50 obres d’un dels pioners de l’informalisme català

HOMENATGES ALS MESTRES
Romà Vallès al seu estudi de

Barcelona sostenint dues
pintures recents amb què ha

volgut homenatjar Joan Miró i
Pablo Picasso. PERE TORDERA

lora prou. Tots els principis es van
trencar. Aquí va arribar molt tard,
tot i que algú s’ho atribueix tot ell.
No és cert que entrés per Antoni Tà-
pies”, diu Vallès. “El 1955-1956
érem molt pocs. Als 60 érem 10, 12 o
15, però d’aquests només n’ha que-
dat un, i es va fer un esforç molt gran
per introduir l’informalisme a Bar-
celona”, subratlla.

Encara queda molta feina per fer
als grans museus catalans perquè la
complexitat del teixit de l’art cata-
là de postguerra hi estigui represen-
tada i, de fet, Romà Vallès sovint no
ha sigut reconegut per les institu-
cions. “Érem pocs i mal avinguts.
Formo part del grup de Guinovart,
Hernández Pijuan i Ràfols Casama-
da. Per sort, abans que ells arribes-
sin ja m’havia encarregat de fer ex-
posicions per tot arreu. Potser va
ser una qüestió de gelosia, perquè

Degà
Vallès es va
endinsar en
l’informalisme
el 1955 i s’hi
ha mantingut
fidel
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