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urant els seus anys al cap-
davant del Museu Picasso,
entre el 2006 i el 2011, Pe-
pe Serra va donar prioritat

a una sèrie d’iniciatives sòlides com
ara una nova línia d’exposicions fruit
de la recerca més recent, més ac-
tual. En aquest sentit, ¿qui no recor-
da la petita però potent exposició de
la temporada 2009-2010 Imatges
secretes. Picasso i l’estampa eròtica
japonesa? ¿O la insòlita reconstruc-
ció de la famosa exposició a la Sala
Esteva, Picasso 1936. Empremtes
d’una exposició?

La sèrie de mostres basades en la
investigació sobre Picasso es pro-
longa ara amb Un collage abans del
collage, una exposició brillantíssima i
innovadora comissariada per Fèlix
Fanés. Tot va començar quan Fanés
va ensopegar amb el dibuix de jo-
ventut a llapis: Home repenjat en una
paret (1899), on hi ha enganxada, de
biaix i sobresortint del full de l’obra,
la petita imatge fotogràfica d’una do-
na jove que es treu la jaqueta que fa
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joc amb la seva faldilla. De seguida,
Fanés s’hi va sentir atret per la belle-
sa de l’obra i pels enigmes que plan-
tejava i va començar a estirar el fil
d’aquest dibuix.

El resultat de les indagacions de
Fanés són l’exposició, tan elegant i
tan ben muntada, i l’excel·lent catà-
leg que l’acompanya. Per tal de do-
nar respostes a tots els interrogants
que suscitava l’obra Fanés ens fa
passar per tota una sèrie fascinant
de temes com les revistes populars,
els cromos, la fotografia i el foto-
muntatge, els àlbums, el col·leccio-
nisme, la reproductabilitat, el disse-
ny gràfic, els anuncis, etcètera.

Ara bé, no era exactament la me-
va intenció cantar les lloances de
l’exposició sinó ressaltar-ne algun
aspecte concret. Per exemple, la so-
brietat de mitjans que s’acaba tra-
duint en una exposició de gran
atractiu estètic. El rigor intel·lectual
amb què el comissari ha abordat el
discurs expositiu, sense prescindir
d’un sentit d’entusiasme personal.

La qualitat literària i visual del catà-
leg. Però, sobretot, hi ha dos factors
que m’interessen particularment. Un
és l’estimulant síntesi que fa el co-
missari entre els interessos i la visió
de la postmodernitat, per una ban-
da, i l’exigència i l’aprofundiment de
l’Alta Modernitat, de l’altra. La com-
binació no excloent de postmoderni-
tat i Alta Modernitat que porta a ter-
me Fanés em sembla una lliçó intel-
lectual francament de primera mag-
nitud.

I després hi ha el factor de l’extra-
ordinària originalitat de la mostra.
Entre l’exposició i el catàleg, Fanés
obligarà el món sencer a replantejar-
se la dedicació formal de Picasso al
collage a partir del 1912. Fanés ha
esmenat la plana a especialistes de
la talla de Christian Zervos, Josep
Palau i Fabre i John Richardson.
Quasi res! Com qui no vol la cosa,
crea una petita onada que s’acabarà
convertint en un autèntic tsunami
dins el món dels estudis picassians i
el de la història de l’art modern! ❋

Brillant, innovador

‘Un collage
abans del
collage’ és

una exposició
brillantíssima
i innovadora
comissariada
per F. Fanés
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“Hi ha dos factors
que m’interessen
particularment.
Un és l’estimulant
síntesi que fa el
comissari entre
els interessos i la
visió de la post-
modernitat, per
una banda, i l’ex-
igència i l’apro-
fundiment de l’Al-
ta Modernitat, de
l’altra. La combi-
nació no excloent
de postmoderni-
tat i Alta Moderni-
tat que porta a
terme Fanés em
sembla una lliçó
intel·lectual fran-
cament de prime-
ra magnitud”

i en una d’aquestes típiques en-
questes que fem els diaris per pu-
blicar el dia de Sant Jordi dema-
néssim motius pels quals és im-

portant i val la pena llegir, segur que hi
hauria moltes respostes repetides, gene-
ralistes o sentencioses. Plantejaré l’exer-
cici de manera diferent. Si feu una llista
de raons per llegir, fins a quina xifra arri-
beu? Guillaume Long ens il·lustra 101
bones raons per no parar de llegir (Bar-
canova), un simpàtic volum amb opcions
imaginatives, tot i que no es limita a la li-
teratura i s’amplia a un ús obert i pràctic
de la lectura.

Beatrice Masini, al breu prefaci, ens
diu que “un lector que s’avorreix, és un
lector que encara no ha trobat el llibre
que li convé”, cosa que segur que no pas-
sarà als adolescents que llegeixin Torna-
ran a buscar-me, novel·la amb què Josan
Hatero i Use Lahoz han guanyat la quar-
ta edició del premi de La Galera, únic en
què el jurat el formen 250 joves d’entre
12 i 15 anys. Els dos autors barcelonins
ens ofereixen un thriller amb molta ten-
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sió i molt de ritme en què un noi (Greco)
i una noia (Iris), tancats en un luxós in-
ternat britànic per a joves conflictius de
famílies benestants, miren de descobrir
què els fan als companys que desaparei-
xen i tornen passats uns dies com si els
haguessin lobotomitzat... Una obra,
doncs, que aprofita molts llocs comuns
per oferir una bona estona de lectura.

En un món d’horror diferent, gens
fantàstic i per aquest motiu molt més
cruel, va viure Nelson Mandela, el primer
president escollit democràticament a
Sud-àfrica, que ja té 93 anys. “Em dic
Nelson Mandela i vaig néixer el 1918 a
Sud-àfrica. He vist i he fet moltes coses
durant la meva llarga vida, però tothom
em coneix per haver passat més de vint-
i-set anys a la presó per defensar la igual-
tat entre negres i blancs al meu país. A
aquesta reivindicació se li va donar un
nom, la lluita contra l’apartheid”, escriu
la periodista Isabel Muntané, autora del
llibre dedicat al líder, que ha estat il·lus-
trat per Àfrica Fanlo i publicat per Parra-
món dins la col·lecció Em dic..., que el

2005 va rebre el premi Crítica
Serra d’Or. Altres personatges
de la llarga sèrie han estat
Marco Polo, Gandhi, Marie Cu-
rie, Jules Verne, Cleòpatra,
Gaudí, Anna Frank, Einstein,
Picasso, John Lennon..., noms
que mostren les intencions di-
dàctiques del projecte.
    Muntané narra la biografia
de Mandela contextualitzant
la situació social i política de
cada punt àlgid triat del recor-
regut vital del polític. Una lec-
tura amena, naturalment, pe-
rò que no escatima informació
al llarg de les 64 pàgines del
volum ni pren els lectors per
estabornits, com passa de ve-
gades amb els textos dirigits a
nens. Àfrica Fanlo és una il-
lustradora amb una extensa
obra que comparteix amb
Muntané la implicació amb
projectes solidaris i organitza-
cions humanitàries. ❋
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Raons per llegir, el terror fantàstic i el terror social
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Muntané i Fanlo ens narren la vida de Mandela




