
ta i en el seu criteri en el plante-
jament del projecte, com des-
prés en el procés de creació,
inclús a l’hora de remunerar-
lo”. Reconeix que viu una
professió on “sempre hi ha pres-
ses i es treballa a contra rellot-
ge”. Sobre l’actual moment que
viu la il·lustració, observa una

certa efervescència. “Ara en
som molts més, però no veig
que això es traduïsca en més
creativitat o en més qualitat”.
Una professió on, segons ella,
“hi ha una gran oferta de cur-
sos ràpids, molt de domini de
les eines informàtiques, però,
pel contrari, molt poc domini

del dibuix, i per tant poc domi-
ni d’aspectes que jo considere
fonamentals, com ara el dibuix
anatòmic”.

Igual que altres companys de
generació, Paula Sanz no s’ha
pogut sostraure de l’etiqueta La-
banda per a definir el seu tre-
ball. “Jordi Labanda és un gran-
díssim il·lustrador, molestar-
me? No em molesta la
comparació, però crec que els
nostres treballs són molt dife-
rents. És cert que tenim en
comú xiques divertides, sofisti-
cades, però això forma part del
treball com a il·lustradors de
moda”. Enfront d’aquesta mira-
da més banal o passatgera del
seu treball, Paula Sanz continua
apostant per una línia més per-
sonal i reflexiva, com la que aca-
ba de presentar al Centre d’Art
Santa Mònica sota el títol The
Soft Book of Men (El llibre tou de
l’home), una exposició on desen-
volupa moltes de les seues ob-
sessions. “La idea”, diu, “va
nàixer després d’una col·la-
boració en una mostra sobre el
calçat, allí vaig iniciar aquesta
idea de l’atracció, de la
dominació entre els sexes”. “La
dona”, continua, “ vista per l’ho-
me com alguna cosa misteriosa
o indesxifrable, i l’home vist
com un flâneur, com un dandi o
com una titella de les seues pas-
sions i indeterminacions. Crec
que aquesta exposició, com tota
la meua obra, no és una altra
cosa que una manera de conti-
nuar fent i, de passada, fer-me
preguntes”.

No és efecte exclusiu del poder de
la memòria que alguns tinguen
més fàcil seguir el fil que recorre
un text de dalt a baix per a partici-
par de la seua coherència. Però
siga o no la capacitat de recordar
la causa única, hi ha qui fa per
emportar-se’l tot darrere,
contràriament als qui, impressio-
nats més fàcilment per les crestes
de poder emocional més intens,
s’envisquen en una petita part del
tot. A mi, sincerament, em passa
com a aquests darrers. Conec
l’obra de Hopper, però només pro-
nunciar el seu nom ja és prou per-
què se m’aparega la dona assegu-
da a l’habitació d’un hotel que llig
un paper enigmàtic, i amb les ma-
letes fetes a la vora. Si pense en
Rodoreda, és el gelat ro-
sa o una paret i una mi-
mosa, que foren la felici-
tat d’una altra dona a
qui el destí abandonà
enmig de la tristor. I si
l’assumpte és el cine-
ma, un rostre, quatre
paraules, un color o
fins i tot algun so dels
que Hitchcock ens
ensenyà a escoltar com
a responsables darrers
de les emocions fílmi-
ques, basten per a resu-
mir-me l’obra de Losey
o Kaurismäki. Certa-
ment, el fil homoge-
neïtzador és més costós
de resseguir quan es
tracta de llibres fets de
fragments com ara els
de contes o poemes. I
algun efecte semblant
s’esdevindria si par-
làvem d’una exposició
fotogràfica o pictòrica.
Saltes d’un fragment a
l’altre, d’un poema a l’al-
tre, i algun impuls et fa
pensar inevitablement
en el nervi que ha de
travessar-los. Potser convindria
no perdre de vista que la coherèn-
cia és més resultat de la voluntat
del lector que dels mateixos objec-
tes observats, però siga com vul-
ga, què perd un llibre de poemes
si en la ment del lector es redueix
a tres versos que han estat ca-
paços de fregar-li l’ànima?

Aquests dies he tornat al Llibre
dels minuts de Gemma Gorga que
ara s’ha publicat a la col·lecció “Ca-
labria”, és a dir, en edició bilingüe,
i en traducció castellana de Vicent
Berenguer (Libro de los minutos y
otros poemas, Denes, 2009), és a
dir, m’he retrobat amb els frag-
ments que encara portava en-
ganxats a la memòria. I això a pe-
sar que el pròleg de Màrius To-
rres, breu i agut, em proposava
senderes atractives com ara la que
contraposa “por una parte el eje
generador, sutil y arrogante; por
otra, la immensa periferia huma-
na”. Màrius Torres té raó: aquest
llibre és excepcional, però si n’he
gaudit ha estat precisament per-
què, amb independència de tots
els fils que he pogut intuir, ha estat
capaç d’allotjar-me en la memòria
moments que no es malbarataran,
perduts en l’oblit. Gorga —el seu jo

poètic, amb un barret de feltre ne-
gre— mira el carrer des del balcó i,
generosa amb els adjectius que ne-
cessita per al seu propòsit, ens con-
dueix, sorpresos, fins al darrer
vers: “Sembla com si Magritte,
avui, s’hagués assegut a pintar el
nostre carrer”. Més tard, i em limi-
te a alguns exemples, sembla com
si Gorga fera de l’exercici retòric
la substància del seu món poètic
tot aïllant “el pronom del verb, fins
a deixar només l’os dur de l’infini-
tiu”, però la maniobra té un objec-
tiu decisiu, de manera que el vers
darrer ens situa en el territori just:
“Aïllar el dolor del dolor, fins a
deixar només el dolor”. La poesia
de Gorga no té res a veure amb els
exercicis formals, que s’esgoten en

la mateixa exhibició, sense preten-
dre res més que el joc malabar i la
pirotècnia. Té a veure amb el
temps, amb els minuts, que escu-
ra perquè algú els ha oblidat al
fons d’un plat, “humits encara
com pinyols de síndria”. També
els minuts són fragments d’un tot
que costa d’entendre. I la poesia,
sobretot la de poetes com Gorga,
té molt més sentit des de l’instant
viscut que entossudida a descriu-
re el món copsat per l’abstracció
d’una mirada intemporal. No és,
doncs, estrany que alguns la con-
servem fragmentada en la
memòria.

E ls qui desitgen un País
Valencià insuls, frívol,
alienat, fofo, diluït, espec-

tral, invisible, exempt de
caràcter i de peculiaritats que
no siguen folklòriques, tenen un
motiu més —un altre— per a es-
tar d’enhorabona. El motiu és
diu “Cartografías de la creativi-
dad. 100% valencianos”, i és una
exposició, muntada a les mag-
nífiques sales del Centre del Car-
me, que pretén “mostrar el pano-
rama actual de la plástica artísti-
ca de la Comunidad Valencia-
na”. Vista la mostra, m’ha fet
l’efecte que un 95% del que s’hi
exposa és un eco descolorit, una
franquícia provinciana, del que
podeu trobar, des de fa un gra-
pat d’anys, arreu del món, en els
aparadors oficials de les arts
plàstiques. Un art adotzenat, de
menú del dia, recalfat al microo-
nes, tan valencià i tan profund i
tan interessant com una ham-
burguesa de McDonald’s; i condi-
mentat, fins i tot, amb patèti-
ques mostres d’art faller —la pe-
culiaritat folklòrica. La mostra
supura un anhel obsessiu, malal-
tís, d’espectacularitat, com si no
n’anàrem ja ben servits, d’espec-
tacles, als mitjans de co-
municació i al carrer. Al més
lluny que s’arriba, en casos
comptats, és a la idea enginyosa,
que, com a tal, caduca al poc
d’haver-la ingerida. Si el valor
de l’art està —com vull creure—
en la commoció que et provoca,

i en l’empremta que aquesta
commoció et deixa, i no en l’efec-
tisme fugaç, la mostra aporta
ben poc. És possible que “100%
valencianos” siga un reflex ver-
semblant de l’actual plàstica va-
lenciana? Pot ser que entre la
caspa postsorollista —el pitjor
que li podia passar a Sorolla— i
aquesta buidor facilista, aparent-
ment cosmopolita, aquest acade-
micisme que disfressen de crític
i de social i fins i tot de subver-

siu i que, ves per on, alena a
base de subvenció, és possi-
ble, dic, que entre l’extrem
carca i la caspa postdu-
champiana —el pitjor que li
podia passar a Duchamp—
no hi haja res? O potser sí
que es fa, ara mateix, en al-
guns tallers no enfocats per
l’establishment, un art no
clònic, incontrolat, al mar-
ge de la moda? No han cres-
cut sempre al marge de l’ofi-
cialitat els artistes que ara
omplin els llibres d’història
de l’art?

Si us deixeu caure per
allà, hi trobareu els tics de
sempre: títols de les obres
majoritàriament en anglés,
textos explicatius de cada
obra (crosses pseudopolíti-
ques o pseudopoètiques o
pseudofilosòfiques, pe-
dants la major part, quasi
sempre puerils), etc. Una
festa per als qui prefe-
reixen les pròtesis al cos, la

retòrica de l’art a l’art. Però l’art,
l’art que commou profunda-
ment —ho sé: això no està de mo-
da—, i que deixa empremta i que
no caduca, l’art que en aquesta
mostra ocupa, pel cap alt, un 5%,
aquest art, dic, creix al marge de
l’espectacle, calladament, amb
una paciència infinita, com un
exiliat interior, sense pressa, sen-
se perdre el temps, apuntant no
sols cap al present, sinó també, o
sobretot, cap al futur.

Gemma Gorga.

NOTES DE CAMBRA

Cartografia del no-res
Manuel Baixauli

A MANERA DE TASCÓ

Els minuts de
Gemma Gorga
Vicent Alonso

Màrius Torres
té raó: aquest
llibre és
excepcional

La poesia de
Gorga no té res a
veure amb
els exercicis formals,
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E ls treballs de Paula Sanz
Caballero (Ontinyent,
1969) es poden fullejar en

revistes com Elle, Vogue, Women
Wear Daily o en el prestigiós set-
manari americà The New Yor-
ker. A cavall entre una
banda i l’altra de
l’Atlàntic, Paula Sanz
ha desenvolupat una
trajectòria professio-
nal que sense fer molt
de soroll ni l’ajut
mediàtic, s’ha posicio-
nat en una primera lí-
nia dels nous valors de
la il·lustració interna-
cional. “He treballat”,
assenyala, “a l’estran-
ger des que vaig co-
mençar i d’això ja fa
un bon grapat d’anys,
segurament per aquesta raó ho
veig tot molt normal”. Amb el
territori de la il·lustració com a
destinació, la seua firma, i sobre-
tot les seues inequívoques silue-
tes, s’estenen en camps com la
publicitat, la il·lustració de mo-
da, el disseny editorial i les co-
bertes de llibres, etc. “Em consi-
dere”, diu, “primerament creado-
ra o artista, i a partir d’això faig
treballs en una línia més comer-
cial, relacionats amb la moda i
altres continguts, i un altre pro-
jecte més personal i creatiu”.

Des dels inicis, paral·lela-
ment als seus treballs
d’encàrrec per a diferents publi-
cacions, Paula Sanz ha anat
deixant constància de les seues
preocupacions plàstiques i ex-
pressives, com ho testimonia la
seua recent exposició al Centre
d’Art Santa Mònica de Barcelo-
na o les presentacions puntuals
a Arco i exposicions individuals.
Una trajectòria gràfica sempre
amb l’hegemonia de la figura hu-
mana i les seues interaccions
quotidianes. Personatges de per-
fil urbà i sovint d’ambientació
cosmopolita, unes vegades re-
flectits en el seu àmbit més ín-
tim o, pel contrari, enmig d’un
paisatge social on sobreïxen per-
filats per la seua rotunditat i
presència física”. “La base del
meu treball”, diu Paula Sanz, “és
l’anatomia humana, una de les
meues passions, i que he anat
treballant i desenvolupant al
llarg de la meua trajectòria”. Un
dibuix treballat, com es corres-
pon al tipus d’encàrrec editorial
i que en els seus personatges es
revesteix d’una segona pell amb
insercions tèxtils, una tècnica
creativa pròpia, que contribue-
ixen a més sofisticació i
estilització. Un vel de fantasia i
realitat.

És aquest refinament estilístic
i una mirada crítica no exempta
d’humor el que ha acabat per do-
nar-li els seus senyals creatius en
el panorama il·lustratiu. “Aquest
apunt humorístic crec que ix
d’una manera inconscient. Da-
vant d’una història, per molt tris-
ta que siga, sempre acabe mirant-
la des del costat més còmic. En el
fons m’agrada que les coses més

dramàtiques tinguen aquest per-
fil més patètic”. “El meu llenguat-
ge”, continua, “són les imatges, i
les utilitze per a explicar les dife-
rents situacions en què tots ens
trobem: l’avorriment, la soledat,
el ridícul…”.

A la seua mirada incisiva
s’afegeix una forta càrrega
icònica recopiladora d’un exube-
rant i bigarrat panorama visual.
“Les meues primeres fonts
d’alimentació”, assenyala, “van
ser les revistes, també la publici-
tat, i ara son les pròpies perso-
nes que conec o he conegut.
Gràcies al meu treball he de viat-
jar molt i això suposa conéixer
gent, conéixer les seues
històries i també les seues
màscares, allò que diuen i allò
que callen, al cap i a la fi, la vida
mateixa”. Des d’aquest observa-
tori social se’ns apareixen una
galeria de dones i homes, sobre-
tot un resplendent i potent uni-
vers femení, de personatges que
semblen eixits d’una reunió so-
cial imaginada per Truman Ca-
pote en l’Hotel Plaza o una
versió Sex & The City d’una nove-
l·la de Scott Fitzgerald. Un gran
tauler gràfic on dones i homes
estableixen tota classe de jocs i
seduccions, de relacions no
exemptes del seu toc pervers o
de desigs que passen per l’últim
model de sabata o una bossa de
Gucci. Un aparador de luxe que
no amaga el seu punt
d’insatisfacció o de soledat da-
vant d’un armari ple de roba o
enmig d’una festa social. “He de

dir”, assenyala Paula Sanz, “que
a mi la moda no em sedueix
molt, m’agrada si la puc fer ser-
vir com a mitjà per a descriure
els meus personatges, per a les
meues obres personals, però no
em motiva tant quan he de crear
personatges per a parlar de mo-

da, que és el que acostume a fer
en les revistes, i això no em moti-
va tant”.

Tot i que la il·lustració, des de
les revistes d’humor a la
il·lustració per a publicitat, té al
nostre país una llarga tradició,
aquest treball gràfic ha estat so-

vint subvalorat o vist com una
cosa secundària. Una situació
que contrasta amb l’estatus de
l’ofici en altres països. “Hi ha
mes respecte”, diu Paula Sanz,
“per al nostre treball en llocs
com els Estats Units o Austràlia,
tant a l’hora de confiar en l’artis-

Senyores i senyors
Paula Sanz Caballero obri a nous
territoris el camp de la il·lustració
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El present, almenys, està de
part dels músics. “La música en
valencià està en un moment ex-
traordinari. S’ha demostrat que
es podien fer coses diverses,
ben fetes, amb una qualitat
extraordinària, la normalitat és
això”, abunda Sarrià, i esmenta
parelles d’extracció antitètica
com La Gossa Sorda i Arthur
Caravan. O Orxata Sound Sys-
tem i Sènior i el Cor Brutal. Tan-
mateix, adverteix que el movi-
ment “no continuarà tot sol,
hem d’estar alerta, mantenir la
il·lusió i apropar-nos a la gent
jove”. Atenció, cuina.

D’això va precisament La Gi-
ra, una iniciativa que vincula
l’ensenyament en valencià amb
l’expansió de la nostra música:
l’edició de 2009 va reunir
25.000 persones. I La Gira 2010
espera superar les xifres de
l’edició precedent: vint-i-dos
concerts, a Burjassot, València,
Benimaclet, Alfarrasí, Bonre-
pòs i Mirambell, Barcelona,
Elx, Gàtova, Benimaclet, Gan-
dia, Mutxamel, l’Alfàs del Pi,
Calp, Estivella, Morella, Ala-
cant, Sueca, Parcent, Cocentai-
na i Mallorca. A banda, el festi-
val de cloenda a Belloc, el Fes-
lloch, i una incursió al País

Basc, a la localitat de Tolosa.
Una altra dada: més de quaran-
ta grups, alguns dels esmentats
adés, a més de Batà, Aspencat,
Skalissai, Rapsodes, Lilit i Do-
nís, Desgavell, Mugroman,
Sant Gatxo o Enderrocks, entre
molts altres.

El camp de visió s’ha am-
pliat tant que és fàcil perdre’s.
Potser una manera iniciàtica
de prendre consciència del fe-
nomen siga fer una ullada al IV
Disc de la Música en Valencià,
un recopilatori resum de La Gi-
ra 2009, editat per Escola Va-
lenciana i l’entitat juvenil Re-
viscola, en col·laboració amb

les universitats públiques va-
lencianes. El disc, amb 22
cançons i 10.000 exemplars edi-
tats, serà distribuït gratuï-
tament en els concerts de La
Gira, en les trobades d’escoles
en valencià i en actes i esdeve-
niments universitaris. Agru-
pats en un mateix volum hi ha
estils tan allunyats com el hip
hop, l’electrònica, el folk, la
cançó d’autor, l’ska de batalla o
el pop i rock independents,
amb alguns dels altres noms
que estan obrint el camí: Òscar
Briz, Miquel Gil, Pep Gimeno
Botifarra, Hugo Mas, Carles Dé-
nia, VerdCel, Neuròtics…

Si hi ha un nom que vertebra
el camp de la il·lustració de
moda al llarg del segle XX, no
és altre que el de René Gruau
(1909-2004). La seua inicial
“G” que acompanya les
il·lustracions ha esdevingut ja
mítica en el dibuix editorial.
Les il·lustracions de Gruau,
principalment per a Dior, seran
la base sobre la qual es
construirà una bona part de la

il·lustració per a les revistes i
també la publicitat del segle XX.
Una influència que arriba fins a
l’actualitat i assenyalada entre
nosaltres pel fenomen Jordi
Labanda, que ha desencadenat
una llarga llista d’imitadors que
han acabat construint una
imatge repetida i clònica de
l’original. Entre una figuració
repetida i una estilització
acadèmica, la il·lustració de

revista busca nous valors i
arguments expressius. És per
això que l’arribada de noms
com els de la francesa Margaux
Motin constitueixen una
ventada d’aire fresc sobre
aquest dens panorama gràfic i
els seus personatges, la mateixa
autora, plens d’humor i
tendresa, han aconseguit anar
mes enllà de simples figurins o
objectes de moda.

Quaranta grups, vint-i-dos concerts

Noms de moda

La il·lustradora Paula Sanz
Caballero, a l’esquerra, i

dos dels seus trreballs, per
a les revistes Vanity i

Women Wear Daily.

CARLES GÀMEZ, Valencia
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