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El pas a la modernitat
La Fundació Fran Daurel de Barcelona presenta una exposició del grup d’artistes madrilenys
El Paso, pioners en l’art d’avantguarda en la trista i ensopida Espanya de la postguerra

música | calexico

Arrelats a la frontera
왘 Lloc i dia: Sala Apolo (Barcelona). 22 d’octubre.
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● A mitjan anys 50, l’art,
a Espanya, hi pintava ben
poca cosa. No és pas que
els artistes haguessin desaparegut del mapa, però al
règim franquista només li
importava, per dir-ho
d’una manera fina, un tipus d’art oficial que no
anava més enllà de bodegons i retrats. En aquest
ambient trist i ensopit, a
Madrid va sorgir un grup
d’artistes joves amb ganes, parlant clar, d’avantguarda. Ganes de canviar
les coses, de revolucionar
el món de l’art. L’estiu del
1956, ara fa mig segle, el
moviment El Paso va començar a fer els seus primers passos cap a la modernitat. L’equivalent català d’aquests pinzells informalistes compromesos
amb el seu temps seria el
grup Dau al Set. Amb motiu del 50è aniversari del
naixement d’El Paso, la
Fundació Fran Daurel,
ubicada dintre del Poble
Espanyol, presenta una
exposició amb 34 obres
dels artistes que, fins al
1960, van integrar el grup.
Tots ells artistes que, primer junts i després en solitari, són el bo i millor de
l’art espanyol internacional. Noms? Rafael Canogar, Martín Chirico, Luis
Feito, Juana Francés, Manolo Millares, Manuel Ribera, Antonio Saura, Pablo Serrano, Antonio Suárez i Manuel Viola.
«Els artistes d’El Paso
van renovar l’art espanyol
de la segona meitat del segle XX, fins a tal punt que
encara avui influeixen en
les noves generacions de
creadors», considera la comissària de l’exposició
Ponts a l’abstracció. 50
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anys del grup El Paso, Lola Duran. Una peculiaritat
de la mostra, organitzada
per Ibercaja i que es podrà
visitar fins al 7 de gener, és
que totes les obres reunides es van crear durant el
període del moviment, exceptuant alguna peça de
principi dels 60.
Segons Duran, els franquistes mai van veure El
Paso com una amenaça.
Fins i tot, a parer de la comissària, el règim va utilitzar el grup «per netejar la
seva imatge a Europa».
Com? Oferint-los representar el país en la biennal
de Venècia de l’any 1958.
La tesi de Duran, compartida per molts altres experts, difereix radicalment
del que pensen els integrants del grup. «Estic fart
de llegir i sentir a dir que el

règim es va aprofitar de
nosaltres. Però si als franquistes els importàvem un
rave! No és que fóssim
marcians, és que, senzillament, no existíem!», exclama l’artista Luis Feito.
Venècia va ser l’eclosió
d’El Paso. «A fora estaven
acostumats a veure un art
espanyol molt lluny de les
avantguardes. Vam arribar
nosaltres i es van quedar
bocabadats», subratlla un
altre artista del grup, Rafael Canogar. Des de llavors, museus, galeristes,
col·leccionistes i crítics de
tot el món es van començar a interessar per ells.
«Tot el planeta es tornava
boig per nosaltres i aquí, a
Espanya, no veníem ni una
obra. Tothom passava d’El
Paso», lamenta Feito. A
Barcelona, van trobar aco-

lliment a la Sala Gaspar,
on, per mitjà del mític
Club 49, el 1958 van exposar-hi. «Miró es va desplaçar fins a Barcelona expressament per veure’ns»,
recorden. Miró va moure
fils perquè poguessin exposar a Nova York a la galeria de Pierre Matisse.
L’art informal va ser,
per a El Paso, «una religió,
un llenguatge místic més
que no pas estètic», afirma
Canogar. El cert és que va
ser una escola, un fenomen internacional, que no
s’ha repetit més. «Després, s’han reconegut artistes espanyols a títol individual, però mai més un
grup sencer.» El Paso es va
dissoldre l’any 1960: «En
el fons, els artistes som
molt individuals», sentencia Canogar.
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mparo Sánchez, líder i cantant d’Amparanoia, va ser la convidada de Calexico, grup
amb qui ha col·laborat en el tema Roka de
Garden ruin, el darrer disc del grup, mentre que la
banda de Tucson (Arizona) li va tornar el favor en
tocar en la cançó Don’t leave me now del disc de
2004 Rebeldía con alegría d’Amparanoia. La cantant granadina i establerta a Terrassa va fer una actuació curta i moderada, en format acústic, i es va
saber guanyar el respecte d’un públic molt diferent
del que és habitual en els seus concerts.
Calexico és un grup que ha aconseguit un èxit
molt més gran que el de la seva banda mare, Giant
Sand, però alhora no han perdut ni la capacitat de
sorpresa ni de risc en les seves cançons. El duet format per Joey Burns i John Convertino ha tingut a
Barcelona un públic fidel i devot ja des de la seva
primera actuació a Bikini el 2001. La seva mescla
de músiques frontereres sap mantenir un equilibri
acurat entre el rock alternatiu nord-americà i la relació més folklòrica amb les músiques mexicanes.
En aquesta nova visita a Barcelona el grup no va venir acompanyat per una banda de mariachis, ja que
l’esperit més introspectiu de les cançons de Garden
ruin s’allunyen de l’esperit de treballs anteriors.
Calexico va tornar a sorprendre amb temes que van
creixent, construint veritables teranyines sonores
davant d’un públic que omplia de gom a gom la sala
disposat als rampells més festers però també atent a
les improvisacions i a un repertori que va picar poc
en el darrer disc i que es va endinsar en totes les facetes del grup. Una teranyina com la que els feia de
teló de fons amb encertades projeccions de temàtica fronterera. Joey Burns se sentia a gust a dalt de
l’escenari envoltat per les seves guitarres mentre
que era tot un plaer veure com gaudia John Convertino amb les seves baquetes teixint ritmes de temes
impressionants com ara Crystal frontier, El picador, Across the wire i una versió d’Alone again or
de Love acompanyats per una excel·lent banda.
Amparo Sánchez i el guitarrista Jairo Zavala van
pujar a l’escenari per fer els temes amb què han
col·laborat i en el final de la primera tanda de bisos
amb un Güero Canelo marcat pel ritme mestís i que
va incloure estrofes del Desaparecido de Manu
Chao i un innecessari solo de guitarra de Jairo al
més pur estil de Santana.
Tothom sap que un Barça-Madrid, encara que sigui codificat, és una competència gairebé insalvable. La sala Apolo va trencar la seva norma sobre
els horaris i Calexico va acabar la seva actuació
quan passava un quart d’hora de la una de la matinada. Tot un greuge comparatiu amb altres concerts, com el de Micah P. Hinson fa uns quants dies,
que el volien obligar a plegar quan passaven pocs
minuts de dos quarts de dotze de la nit.
PUBLICITAT

teatre | «pulgarcito»

왘 Direcció: Gianni Bissaca
Intèrpret: Claudio Casadio
Dia i lloc: diumenge, 22 d’octubre
(fins avui) al Sant Andreu Teatre
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laudio Casadio fa unes setmanes que ronda per Barcelona representant el seu
Pulgarcito, un treball acurat, de
mitja veu, poètic i tendre que contrasta amb la duresa de la lletra. Si
avui algú escrivís d’un nan, fill de
família nombrosa que els pares decideixen abandonar al bosc, seria

titllat de políticament incorrecte.
Més encara, si en la penúltima escena apareix un monstre afamat
que cau en el parany i en comptes
d’endrapar els set dissortats germans digereix les seves set filletes.
Només la mitologia recitada per
Homer és tan cruel. La diferència
és que el grec es planyia del drama
de la humanitat i el conte popular
només pretén espantar, sense moralitat ni final rodó.
La meravella de la producció,
que es va veure a Cerdanyola i que

ara s’ha programat dos caps de setmana a Barcelona, és la poesia i el
joc visual que, si no és comprensible pels ulls de la canalla més petita, sí que els atrapa per la seva màgia: un branquilló és bosc, i després arbre; una taula és bosc, casa,
llit, porta que no s’obra.
Tot està depurat i sembla d’una
gran senzillesa, com si fos fet improvisadament, com si s’expliqués
per primer cop. La ingenuïtat que
aparenta, però, està treballada amb
anys d’investigació i sensibilitat.

118003-801384J
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