
Marlborough exhibeix obra gràfica dels dos genis; Gino Rubert repassa el món de l’art en format teatral al Romea

FrancisBacon iLucianFreud

MarlboroughBarcelonapresenta
una exposició d’obra gràfica ori-
ginaldeFrancisBaconideLucian
Freud, ambel títolLacondicióhu-
mana. És molt recomanable i es
podrà visitar fins al 24d’abril. Ba-
con va elaborar les seves obres
gràfiques (litografies i aiguatin-
tes) principalment als anys setan-
ta i vuitanta del segle XX, en
col·laboració amb artesans i ba-
sant-se en 35 pintures seves. Te-
nint en compte que aquest artista
irlandès –encara que de família
anglesa– es pot considerar com
un dels millors pintors figuratius
de la seva època i que la seva obra
gràfica original no és gaire exten-
sa, els preus de les obres poden
semblar relativament assequi-
bles.
De Lucian Freud s’exposen sis

gravats, realitzats entre l’any
2004 i el 2007. Els va dibuixar
amblaplanxacol·locadaenunca-
vallet. Cinc d’aquests gravats són
retratsderostresexpressius imés
aviat turmentats, amb ombres i
solcs.
L’obra més important d’aques-

ta exposició és el gran tríptic de
Francis Bacon titulat 2nd Version
ofTriptych 1944, compostper tres
litografies del 1989, que sumen
prop de dos metres d’alçària per
més de tres i mig d’ample. És una
obraquepodria i potserhauria de
serenunmuseucomelMacbaoel
PicassodeBarcelona.Lesrares fi-
gures que apareixen en cadascu-
na de les seves parts s’inspiraven
en algunes escenes pintades per
Picasso en el seu moment més
surrealista. Però la voracitat se-
xual adopta a l’obra deBacon for-
mes menys eròtiques i molt més
terribles.Elséssersqueapareixen
en aquests quadres són com tros-

sos de carn viva, incompleta, vo-
raç, solitària i ferotge.Callenoen-
senyen les dents o udolen en llocs
tancats i buits, escenaris d’un co-
lor entre vermell fosc i bru, amb
ombres com a taques. Són figures
monstruoses, de vegades sense
ulls i famolenques, que anticipen
alguns aspectes de la mala bèstia
de la pel·lículaAlien.
En altres obres de format més

petit, Bacon se cenyeix a un tipus
d’anatomies ja humanes. Tot i ai-
xò, les figures també són inquie-
tants. Expressen una angoixa
molt característica de la post-
guerra mundial i de l’existencia-
lisme.Aixòsí, sempreamblesma-
neres ferotges i carnals pròpies
d’aquest pintor. Bacon sabia ex-
pressaremocionsbarrejades, am-
bigües, complexes. A Triptych
August 1972 (litografia del 1979)
els cossos apareixen incomplets, i
la sevamancanças’acompanyade

formesquesemblenombresrosa-
des o bassals de carn dissolta. Ba-
con incorporava als seus quadres
elements abstractes, situant els
seus personatges –figures distor-
sionades o minvades– en escena-
ris buidats. En una sola figura o a
les tres d’un sol tríptic era capaç
de reunir i d’expressar vigor cor-
poral imalenconia, solitud i ener-
gia agressiva, desig sexual i porde
la mort. Aquesta seria la condició
humana, segons Bacon. Per sort,
hi ha també altres opinions i visi-
ons, on entrarien en joc la llum,
l’obertura i el sentit de l’humor,
entre altres coses.

Gino Rubert. Es comencen amos-
trar obres quevan serposposades
acausadelapandèmia.Lapeçade
Gino Rubert El món de l’art per fi
esvapoderestrenarel22demarç,
al Teatre Romea de Barcelona.
Sessióúnica i gaudida.Aquest ex-

cel·lent pintor havia anunciat fa
més d’un any que preparava una
obra teatral que tenia certa rela-
ció amb la seva sèrie de pintures
The opening, d’ambient artístic i
ambmoltspersonatges.Tot iaixò,
a El món de l’art ens trobem una
peça satírica de baix pressuposat,
ambpocs ibenvinguts intèrprets i
ambmomentsmusicals. De fet, el
méssorprenentde la funcióvaser
descobrir que aquest pintor que
tambéhapublicatdosbons llibres
de relats, resulta que és un show-
man complet, capaç d’interpretar
molts i diversos personatges, en
diferents idiomesidediversosgè-
neres, com un Fregoli multivoca-
lista. I que a més compon bona
música, la toca al piano i la canta
en diversos registres, des d’un
gairebé blues a unadivertida can-
çó de terror anomenada Fata
Morgana, amb cors gòtics de Lu
Colomina.c

.
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JUAN BUFILL

El gran tríptic de
Bacon podria i potser
hauria de ser en un
museu com elMacba
o el Picasso

Surrealisme picassià
2nd version of triptych 1944,
1989, tres litografies en gran
format de Francis Bacon que
sumen dosmetres d’alçària
per tres i mig d’ample
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