
ESCENES

Se celebra la primera exposició de pintura
cubista a Barcelona, a la galeria Dalmau, el
1912, i al diari que aleshores es deia La
Publicidad, el 26 d’abril, dos dies després de

la inauguració, hi apareix, en francès, una nota
entre irònica i seriosa de Max Jacob que ell pre-
senta com si fos l’extracte d’una “Petita guia pràc-
tica del degustador del cubisme” que de fet no ha
existit mai. Comença així: “Primer: arribeu da-
vant del quadro sense cap partit pres de sarcasme
fàcil. Segon: considereu la pintura tal com es mira
una pedra tallada. Aprecieu-ne les facetes, l’origi-
nalitat de la talla, la lluita amb la llum, la disposi-
ció de la línia i dels colors (Juan Gris ha cubicat la
llum, Gleizes es baralla contra les seves poderoses
sensacions fins a reduir l’univers als encants
d’una tapisseria). Tercer: aferreu-vos a un detall
que dóna la clau del conjunt, mireu-lo fixament
una bona estona, i el model sorgirà. Quart: da-
munt d’aquesta darrera comparació, deixeu-vos
transportar a les regions de l’Al·lusió poderosa-
ment exquisida. No sé si els cubistes professionals
aproven el meu mètode personal de contempla-
ció; em limito a exposar-lo, i no dubto que vosal-
tres, que més enllà dels Pirineus teniu unes delica-
deses que nosaltres ignorem, per desgràcia, a Pa-
rís, en trobareu un de més adequat, més artístic”.

El mateix 1912 havia sortit a París un dels
primers llibres de Max Jacob, les Obres burlesques
i místiques de fra Matorel, mort al convent de
Barcelona, part d’una trilogia (Sant Matorel)
il·lustrada per Derain i Picasso.

El 1919, al full Un enemic del poble, editat i en
bona part escrit per Papasseit, aquest hi presenta
la seva traducció d’un poema de Jacob. El mateix
any, a París, el poeta que alguns qualifiquen de
“Max el foll” publica la seva traducció francesa
del Llibre d’amic i amat. El 1929, a La nova revis-
ta, hi apareix la traducció íntegra (signada per
J.M., que deu ser Jeroni Moragues) de l’Art poèti-
ca de Max Jacob, petit llibre que havia aparegut
en francès el 1922 i que és dels més influents del
segle, encara que la seva irradiació hagi quedat
una mica enfosquida perquè a partir del 1924 els
surrealistes, comandats per Breton, li posen el
veto, no el poden veure: gelosia. Breton i els seus
són uns maniàtics de la canonització, conjumina-
dors de llistes de qui val i qui no val. Aquest
fenomen és modern, no es dóna fins al XX.
Abans els “cànons” es feien sols, era el temps qui
posava en clar que Bach era el gran músic de la
seva època (cosa que a la seva època molts no
veien).

Foix, que té criteri propi i no es deixa influir
per les proclames de Breton (tot i conèixer-les bé i
apreciar-ne els punts interessants), dedica a Max
Jacob dos articles, un el 1930 a La Publicitat i un
el 1946 a Ariel, aquest amb el títol “Els poemes de
Max Jacob, tan clars...”. Max Jacob, nat a la
Bretanya francesa d’una família jueva provinent
de la Lorena, havia mort el 1944 al camp nazi de
Drancy.

Max Jacob, inventor de la concepció moderna
del poema en prosa, mestre també de la música
del vers, queda com un dels més grans poetes del
seu país: “No n’hi ha ni un que hagi tocat una
estrella? Ui!, estrelles rai, tantes que vulguis!, però
la Saviesa és un sol”.
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Rondalles. Cesc Ser-
rat celebra els seus 25
anys com a rondallai-
re amb l’espectacle
Pinya de contes i
cançons amb el que
aconsegueix desvet-
llar la imaginació no
només dels petits, si-
nó també del públic
adult. En part, per la
quantitat de llenguat-

ges que utilitza aquest
rondallaire, des del
musical al purament
corporal, tots ells en-
trelligats a partir del
món màgic propi dels
contes. Fundació Joan
Miró (Parc de Mon-
tjuïc, s/n). Barcelona.
Dies 17 de maig, 17.30
hores, i 18 de maig,
11.30 i 13.00 hores.

Evolucions. L’obra
del barceloní Rai Es-
calé guanya adeptes
cada dia. L’artista ha
evolucionat cap a un
tenebrisme pictòric a
l’estil Bacon que ja
s’anunciava en els
seus treballs inicals
dels anys vuitanta,
marcats per un tracta-
ment underground de
l’imaginari pop-punk.
Ara, s’ha especialit-
zat en retrats que pro-
voquen torbació en
la mirada de l’espectador,
com es pot constatar a l’ex-
posició L’ull cervell. Els
seus singulars homentat-
ges a obres clàssiques com
la Gioconda (imatge) són
tan trencadors com els co-

llages i dibuixos on critica
la devoció per certa belle-
sa imposada pels anun-
ciants o l’addicció al qui-
ròfan. Impactant. Iguapop
Gallery (Comerç, 15). Bar-
celona. Fins al 31 de maig.
Entrada lliure.

Flamenc. Són no-
més tres dies, però
intensos i amb
una programació
de molta qualitat.
El festival de Fla-
menc de Nou Ba-
rris ofereix un car-
tell ple de propos-
tes eclèctiques per
apropar la riquesa
d’aquest estil musi-
cal al públic barce-
loní. Entre altres,
destaquen les ac-
tuacions dels can-
taores Duquende, nascut a
Sabadell, i Guadiana, de la
nissaga dels Porrina. El
ball estarà representat pel
polèmic bailaor Rafael
Amargo i la seva compa-
nyia i la guitarra, per l’art

de Daniel Casares. A més,
Jorge Pardo portarà l’es-
pectacle Vientos Flamen-
cos. Festival Flamenc de
Nou Barris. Pati de la Seu
del Districte (Pi i Molist,
133). Barcelona. Del 15 al
17 de maig. 21.30 hores.

Vendre. El dramaturg
Edoardo Erba propo-
sa a Venedors un retrat
satíric de la societat ac-
tual. L’obra, dirigida
per Carles Fernández
Giua, tracta sobre la in-
fluència que exerceixen
les lleis capitalistes del
mercat en les relacions
humanes. Per a Erba,
això provoca que les

persones tinguin una
doble vida: la pública i
la privada, separades
per les aparences. Inte-
gren el repartiment Jor-
di Brunet, Rafa Cruz,
Armand Villén, Berta
Giraut, Jordi Llordella
i Eva Cartañà. Sala
Beckett (Alegre de
Dalt, 55 bis). Barcelo-
na. Fins al 25 de maig.
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Fons creixent. La Fundació Palau
de Caldes d’Estrac, que porta el
nom del desaparegut escriptor Jo-
sep Palau i Fabre, celebra el seu
cinquè aniversari amb una exposi-
ció temporal que reuneix les últi-
mes incorporacions a la seva
col·lecció d’art. Les obres ara expo-
sades van ser comprades pel ma-
teix Palau i Fabre després de la
inauguració del centre. A més, a
aquestes s’afegeixen les que ha re-
but la fundació fruit de la donació
d’amics i coneguts de l’assagista,
poeta i biògraf de Picasso, amb
qui va compartir anys d’amistat,
complicitat i admiració. Precisa-
ment, moltes d’aquestes noves in-
corporacions porten la signatura
de Picasso, onze en total, entre les
que destaquen els aiguaforts Sue-
ño y mentira de Franco (1937) i La

taberna. Jove pescador català expli-
cant la seva vida a un vell pescador
barbut (1934). Miquel Barceló, Is-
mael Smith, Perejaume, Joan Re-
bull i Antoni Tàpies són altres dels
artistes representats en l’exposició,
on també es pot trobar una litogra-
fia d’Alexander Calder titulada
Humanité i datada l’any 1969
(imatge del costat). L’exhibició no
és l’única activitat programada per
celebrar l’aniversari. Així, aquests
dissabte i diumenge (11.30) la fun-
dació acull la projecció de l’obra
de teatre Don Juan. Príncipe de las
Tinieblas, de Palau i Fabre, dirigi-
da per Herman Bonnín i estrena-
da recentment al madrileny Teatro
Español que encapçala Mario
Gas. ‘La col·lecció creix’. Fundació
Palau (Riera, 54). Caldes d’Estrac
(Barcelona). Fins al 22 de juny.Humanité, litografia de Calder.

El ‘cantaor’ Duquende. / V. GIMENEZ

Presència de
Max Jacob
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Ahir van dir a la ràdio que
ja es podien tornar a om-
plir piscines i regar jar-
dins, perquè havia plo-

gut. Fins aleshores només era le-
gal regar les plantes de la terrassa
i les d’interior. Avui han dit a la
ràdio que ja no es torna a poder.

És una ordenança molt lògica
—si hi ha sequera, sembla immo-
ral omplir la piscina i regar el
jardí—,però feta de pressa i mala-
ment. Regar terrasses sí i jardins
no? I si tens una terrassa tan
gran com la de la Carmen Mau-
ra a Mujeres al borde de un ata-
que de nervios? Pots regar les
plantes amb mànega? I l’aigua
que es malgasta d’altres mane-
res? Jo visc en un lloc, per exem-
ple, on l’aigua calenta triga molt
a sortir, perquè s’escalfa mit-
jaçant una caldera de gasoil. L’ai-
gua freda que es llença cada cop
que hom vol dutxar-se equival a
mitja banyera, a regar un hortet.
I banyar els nens cada nit? Ho
hem de fer o hem de tornar al
dubtós sistema d’abans? Els
meus progenitors (que tampoc
no destacaven per un gran amor
a la higiene) ens banyaven als
meus cinc germans i a mi un cop
a la setmana. I el germà número
dos, el número quatre i el núme-
ro sis aprofitaven l’aigua del nú-
mero u, del número tres i del nú-
mero cinc).

L’altre dia, Joan Julivert, a la
tertúlia del Cuní deia, irònica-
ment, que potser els de Barcelo-
na, per no llençar aigua, hauran
de fer servir un sol plat per men-
jar-se l’entrant, el tall i les pos-
tres. Doncs a casa meva era així!
Hi passàvem una molla de pa
per netejar-lo i servia per tot
l’àpat. I fèiem el mateix amb els
coberts.

Aquesta situació només signi-
fica una cosa. Que els ecologistes
que ens governen han de deixar
de ser ecologistes teòrics i passar
a l’acció, perquè, ara, ser ecolo-
gista teòric ja és tan ridícul com
ser pacifista teòric. El pacifista
teòric, com tothom sap, és el
que, a la primera de canvi, li diu
“dictador” a George Bush, i així
ja s’estalvia els mals de cap amb
tots els dictadors de veritat que
hi ha al costat de casa. L’ecologis-
ta teòric és el que critica els
camps de golf, que és una cosa
que queda molt molongui, i ja ha
complert.

Detall d’un modacor estampat per Erasme de Gònima que ha adquirit el Museu de Premià de Mar./JOAN SÁNCHEZ

Golf i Bush
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XAVIER JUNCOSA

Els privilegiats sempre han bus-
cat l’eternitat a través dels mi-
llors pinzells; per diners, que
no quedi. En l’actualitat seria

incomprensible que un gran empresa-
ri, sobretot si és el més gran del seu
temps, no es preocupés per deixar a la
posteritat alguna mena d’imatge que
el sobrevisqués: un retrat a l’oli, una
escultura de marbre o uns esgrafiats
amb el seu perfil que adornarien la
façana del seu palau. El nostre prota-
gonista, però, també va ser diferent en
això. Fou el més gran i el més ric, fins i
tot hi ha documents que certifiquen
que fou generós amb els més necessi-
tats, però mai no va ser ni un egòlatra
ni un mesquí. I malgrat això, no sa-
bem quina cara feia, ni quin posat, ni
si era prim i alt o més aviat gras.

Durant la segona meitat del segle
XVIII sorgiren a la ciutat de Barcelo-

na una sèrie de fabricants tèxtils que
s’especialitzaren en la manufactura
d’un tipus de teixit pintat que feia fu-
ror a l’Europa de l’època, les indianes,
i que actualment en diríem estampats.
Les indianes arribaren a Europa a fi-
nals del segle XVI de la mà dels portu-
guesos i, com el seu nom indica, eren
teles de cotó estampades que prove-
nien, sobretot, de l’Índia. Aquells pri-
mers empresaris foren els Canals, els
Canaleta, els Gassó, els Rull, els Maga-
rola...

Però a les acaballes del segle XVIII
el fabricant més important fou Erasme
de Gònima, un home que, venint del
no res, de la menestralia, havia sabut
aixecar la fàbrica més important d’in-
dianes de Barcelona excel·lint en la
seva condició d’empresari gràcies a la
seva agudesa i la claredat que introduí
en aquell ram. Gònima va viure en
una època de canvis notables: agonitza-

va l’Antic Règim del 700 i s’iniciava el
800, el segle XIX, que a Catalunya
havia de ser el de l’arribada de la indus-
trialització i el de la renaixença cultu-
ral i nacional. En èpoques de canvis,
sol passar que els més dotats s’avancen
al seu temps i marquen el pas de la
resta. Això és el que passà amb ell.

Erasme Gònima i Passarell
—encara no havia adquirit la seva con-
dició de noble— va néixer a Moià el 4
d’agost de 1746 en una casa de pagès
de fora vila que avui encara conserva el
seu topònim: la Gònima. Era fill d’un
teixidor que decidí deixar el poble per
provar sort a la ciutat. Son pare devia
ser un home arriat i segur de si mateix,
ja que a Moià hi tenia casa, feina i
reputació; però decidí anar a Barcelo-
na i provar sort en alguna de les moltes
manufactures que sorgien com a bolets
amb la moda de les indianes.
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Simona Škrabec ressenya el darrer llibre de Biel Mesquida, ‘Acrollam’, i Lluís Muntada els ‘100
contes morals’ de Joan Barril � Ángela Molina analitza les exposicions de Francesc Ruiz i

Shimabuku � Miquel Jurado entrevista el músic Jordi Roura, pioner de l’animació infantil a Catalunya

Erasme de Gònima,
l’home sense rostre

L’autor d’un documental sobre el gran fabricant d’indianes del
segle XVIII repassa l’audaç trajectòria de l’empresari català


