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aquest interval resideix el màxim
interès de la mostra, si no el llegat
més preciós de la seva obra, fet que
deixa camins obertsper a la investi-
gació en art i l’escriptura de la seva
història.

L’exposició ha generat polèmica
sobre la pertinència, des d’un punt
de vista històric, polític i estètic, de
reivindicar l’obra d’unpintor ober-
tament afí al règim franquista, per

al qual va realitzar de forma oficio-
sa Para los mártires de España: in-
tercesión de Santa Teresa de Jesús
en la Guerra civil española (Pavelló
del Vaticà a l’exposició universal
del 1937, la mateixa del Gernika) i
que va firmar el Manifest d’adhe-
sió dels intel·lectuals francesos a
Franco. Aquest és l’interrogant
llançat per LeMonde el 16 demarç
a l’article Per què llavors honrar a
París un pintor franquista sense en-
vergadura? Potser la resposta rau
en el gest de les comissàries de cre-
ar un espai per comprendre i no
un altar on adorar. Ideologia de
Sert a part, la mostra proporciona
recursos valuosos per aguditzar el
pensament.

Amb mitjans més modestos,
aquests mateixos dies a París el
galerista Alain Blondel reclama
l’atenció del públic (i dels compra-
dors) cap a una altra figura oblida-
da per la història de l’art. Es tracta
del català d’origen cubà Federico
Beltrán-Massés, que comparteix
amb Sert procedència (Espanya),
ciutat (París) i generació, a més a
més d’un ampli reconeixement in-
ternacional durant la seva vida, i a
qui la barcelonina Pia Almoina va
dedicar una àmplia retrospectiva
l’any 2011.

Quan tot just es comença la visi-
ta, un vestit de Rodolfo Valentino
(el Great Lover del cinema mut),
atreu l’atenció. Descobrim llavors
que l’unia a Beltrán-Massés una
profunda amistat i admiració, que
eren mútues. S’havien trobat el
1924 i l’estrella li va proposar que
l’acompanyés als Estats Units. De
la mà de Valentino, el pintor va fer
amistat amb les grans estrelles del

Hollywood de l’època: Douglas
Fairbanks, Joan Crawford, Gloria
Swanson, Charles Chaplin,Marion
Davis, que veiem fotografiats al cos-
tat del pintor enuna vitrina de l’ex-
posició. Gràcies a aquesta última,
es va convertir en conseller artístic
de W.R. Hearst, a qui va guiar per
Europa en un llarg viatge.
Després d’haver conquerit mo-

narques imandataris del vell món,
el català va seduir a la novaAmèri-
ca i la seva glamurosa aristocràcia
amb els seus retrats. Les seves te-
les sensualistes i superficialment
provocadores li van valer més
d’una censura. Entre Nikitina em-
punyant una espasa al costat d’una
pantera i Joan Crawford lluint es-
cot a bord d’una gòndola, podem
admirar la cruel Salomé, la maja
maldita, la reina de Saba o una
al·legoria de la doble ànima ibèrica.
En un moment en què el retorn al
cinemamut sembla reencantar les
nostrespantalles (penso enThear-
tist o en La invención de Hugo), a
París dos exposicions reivindi-
quen per a la història de l’art dos
representants d’aquesta llegendà-
ria edat d’or en què els titans te-
nien encara cabuda i les estrelles
de Hollywood eren retratades so-
ta ponts venecians. |

NOÈLIA HERNÁNDEZ
Frozen fishfood és la primera expo-
sició individual que Aleydis Rispa
(Sort, 1964) presenta a la galeria
EstherMontoriol, on ja ha exposat
en altres ocasions de manera
col·lectiva. La mostra reuneix una
selecció d’obres realitzades entre
els anys 1990 i el 2012, procedents
de diferents sèries que giren al vol-
tant d’un mateix tema: la destruc-
ció del fràgil ecosistema marí. El
que crida més l’atenció d’aquestes
peces és el procediment tècnic
ambquè estan realitzades. Gairebé
totes les imatges de l’exposició són
fotogrames, un tipus d’imatge amb
unes possibilitats expressives que
Aleydis ha experimentat al llarg de
la seva carrera amb uns resultats
extraordinaris. Els fotogrames sor-
geixen quan es diposita un objecte
opac o translúcid sobre un paper
sensible exposat a la llum, demane-
ra que els objectes deixen la seva
empremta directament sobre
l’emulsió fotosensible, que pot ser
paper o pel·lícula. Es tracta de la
mínima expressió de la fotografia,
en què la imatge s’obté de la ma-
nera més directa i simple que és
possible.
Algunesde les sèries que compo-

nenFrozen fishfood, com la que dó-
na nom a la mostra, o Medul·les
(2003), resulten francament inqui-
etants, ja que presentenunes imat-
ges que suggereixen alhora la vida
i la mort. L’artista aprofita molt bé
la imprecisions d’aquest mitjà i la
impredictibilitat del resultat fi-

La monumentalitat dels treballs de Sert és
indissociable de la seva personalitat; a Massés les
seves teles sensualistes li van valer alguna censura
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Aleydis Rispa: ‘Larva’, 2001
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Rosendo Manrique
Resaltado
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AdrianMelis

Elparadigma
de l’evasió

Adrian Melis:
‘Importaciones,
lote Nº 1,’
2012. Instal·la-
ció de materials
electrònics i
informàtics en
un contenidor

IMMA PRIETO
Tornar al detall, tornar cap a la
quotidianitat per oferir des
d’aquest espai de la subtilesa un
discurs que apunta d’una manera
unidireccional a la veritat, a la reali-
tat. No és poca cosa, al contrari.
L’obra d’Adrian Melis es constru-
eix des d’un saber-se i reconeixe’s
part d’unamacroestructura que va
més enllà de la seva pròpia experi-
ència i, malgrat que aquesta es re-
sol com a part indissociable a
l’obra, el resultat aconsegueix esta-
blir demaneramagistral una lectu-
ra que inclou el que és col·lectiu.
Una manera d’abordar la nor-

malitat des de l’experiència perso-
nal sense eximir el que és polític i
social.
El discurs no és nou, des de les

pràctiques artístiques originades
en el context llatinoamericà, fins i
tot el cubà, s’està generant una sè-
rie de plantejaments que discorren
entre el dins i el fora, entre el sa-
ber-se part d’alguna cosa que no és
i saber-se en una cosa que no
permet que siguis. Una manera
d’abordar una identitat que sem-
bla esbossar-se a retalls. Una pro-
jecció interna que apunta cap a
una homogeneïtat inexistent i una
altra, externa, que es dirigeix cap
aquestamultiplicitat de situacions,
de realitats desiguals. Melis ho té
clar, parteix d’un objectiu concret,
se cenyeix a situacions concretes
que aconsegueix extrapolar com a
ordre del discurs. Un discurs, al
seu torn, extensible a altres zones
geogràfiques, no a altres maneres,
sinó a les maneres en què l’indi-
vidu, aquest altre que allotja iden-
titat a la perifèria de qualsevol ter-
ritori, subverteix papers a fi de
prosseguir.
Algunes de les peces que allotja

aquests dies l’espai de la galeria
ADN em recorden un passatge del
llibre Inundaciones, d’Iván de la
Nuez: “En efecte, Berlín no és, al-
menys, només una festa. Tampoc
per al capitalisme”. En certamane-
ra, allò a què Melis apel·la és al
frau dels dos grans sistemes que
han governat el món durant dèca-
des. Capitalisme i comunisme com
aparadigmadel declivi social i eco-
nòmic, com a estigma d’una acti-
tud corrosiva que caracteritza la
gran majoria de les geografies que
coneixem.AMomentos quemarca-
ron el mundo Melis sobreposa la
imatge fixa d’un carrer de l’Hava-
na actual amb un arxiu àudio de la
cadena CNN retransmetent en di-
recte la caiguda del mur de Berlín
el 1989. Potser aquesta manera de
contraposar present i passat ser-
veix coma confrontació de dos sis-
temes ideològics en què és subja-
cent l’esquerdadelmónactual. Ine-
vitablement es pensa en el Berlín
d’avui, es pensa, també a mesura
que avancemen l’espai, en l’absèn-
cia de criteri, ètica i responsabili-
tat, amb nosaltres mateixos i amb
els altres. La instal·lació Importa-
ciones, lote Nº1 qüestiona les nor-
matives d’importació a través d’as-
senyalar el règim de violació fron-
terer i legal. La sèrie de fotografies
Stocko el projecteEl valor de la au-
sencia assenyalen l’alienament
dels treballadors respecte al lloc
que ocupen. El conjunt permet di-
lucidar el què i el com de la caigu-
da de qualsevol sistema actual, a
través d’una sèrie d’accions, di-
guem-ho, enginyoses que revelen
l’abisme que hi ha entre els indivi-
dus que formen part de les múlti-
ples realitats existents i les estruc-
turesmitjançant les quals les socie-
tats es construeixen. |

nal–algunes semblen taques so-
breun cos endescomposició,men-
tre que d’altres mostren clara-
ment fragments de mariscos i
crustacis que serveixen per ali-
mentar peixos– per llançar una
crítica sobre les conseqüències ir-
reversiblesd’algunes activitats hu-
manesque tenenun impactenega-
tiu en la biodiversitat oceànica,
que n’alteren l’equilibri i que són
unaamenaçaper a la seva supervi-
vència. Una de les característi-
ques d’aquests fotogrames és que
comqueno tenenperspectiva geo-
mètrica lineal, l’espai queda re-
duït a un únic pla. Tanmateix, no
desapareix la sensació d’una pro-
funditat espacial, per la qual cosa
les imatges resultenmoltmés abs-
tractes.
És el cas de la sèrie Abissals

(2005-2011), inspirada en les for-
mes de vida que existeixen a mi-
lers de metres de profunditat i
que s’han vist obligades a alterar
el seu comportament en un intent

desesperat per sobreviure als can-
vis de l’entorn. Aquestes imatges
tenen uns colors fluorescents que
les fa semblar artificials, encara
que no superen l’aspecte caprit-
xós dels peixos abissals que habi-
ten en aquesta zona fosca. Paisat-
gesPostNuclears (2011-12), d’altra
banda, és una sèrie de quimigra-
mes quemostren unmón –aques-
ta vegada artificial– on tampoc no
arriba la llum del sol. Les peces
que componen Frozen fishfood
tenen en comú la indefinició qua-
si abstracta de la imatge que pre-
senten, juntament amb el posicio-
nament crític per part de l’artista
sobre un tema que la preocupa i
ha estat present amb regularitat al
llarg d’aquests vint-i-dos anys de
feina. I parlen també metafòrica-
ment de nosaltres, els éssers hu-
mans, que tot i que ens sentim lliu-
res en un medi que creiem que
controlem, no és res més que una
il·lusió, ja que estem tan atrapats
com els peixos a l’aquari. |

Aleydis Rispa: de la sèrie ‘Bestiari’, 2001-2002

Aleydis Rispa: de la sèrie ‘Submarines’, 1990
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