
46 LAVANGUARDIA C U L T U R A DISSABTE, 16 MARÇ 2013

Galeries de Barcelona Inauguracions recents

Black and white, 1915, dibuix de Xavier Güell
GALERIA FRANCESC MESTRE ART

JUAN BUFILL
Barcelona

FrancescMestre Art presta especial
atenció a una disciplina artística
que sovint es considera secundària:
el dibuix. No hi ha dubte que aques-
ta freqüent infravaloració és errò-
nia, comho són gairebé totes les ide-
es generals i especialment si tenen
un sentit despectiu. El dibuix té es-
plèndids exponents en l’art contem-
porani, des d’Alberto Giacometti i
Henri Michaux fins a Alexandre
Hollan i Pat Andrea.
Però si el dibuix corre el risc de

ser infravalorat quan tracta temes
seriosos i l’exerceixen artistes reco-
neguts com poden ser escultors i
pintors, bastant pitjor ho té quan
l’artista és només un dibuixant d’hu-
mor. L’exposició actual de Francesc
Mestre és la segona del cicle Il·lus-
tradors il·lustres i reivindica precisa-
ment aquests artistes. Reuneix origi-
nals d’alguns dels millors dibui-
xants satírics i d’humor de l’àmbit
català i també espanyol en els segles
XIX i XX.
La selecció inclou moltes genera-

cions, des de dibuixos vuitcentistes
firmats per un Torres García encara
modernista, anterior al noucentis-
me, fins a obres del tardofranquisme

realitzades pels lúcids Jaume
Perich iChumyChúmez, i des de pe-
ces que van ser publicades aLaCam-
pana de Gràcia, L’Esquella de la Tor-
ratxa o Cu-Cut! fins a d’ altres que
van aparèixer a La Codorniz o Her-
mano Lobo. El que tenen en comú
gairebé totes les publicacions satíri-
ques i d’humor, incloses altres de
posteriors com la desapareguda Por
favor o la vigent El Jueves, és que en
algun moment van ser castigades
per l’autoritat competent (ja fosmo-
narquia o dictadura). De fet, alguns
dels seus dibuixants van ser afuse-
llats pel govern de Franco.
La selecció inclou dibuixos de

Picasso, Cesc, Joan Garcia Junceda
(Interior del tren i Les orgulloses, to-
tes dues sobre l’ostentació de la ri-
quesa econòmica) i Ricard Opisso.
La seva pàgina La virtut de la dona
és una sàtira sobre els absurds de la
repressió sexual, ambientada en
una sala de cinema amb artefactes
com butaques refrigerants per evi-
tar la natural febre.
Però és important també la recu-

peració d’alguns autorsmenys cone-
guts, com Pere Prat i Ubach, un dei-
xeble de Junceda que, tenint en
compte dibuixos com el titulat Als
seus peus (un atropellament amb gla-
mur, mutilació de cames i elegant lí-

nia clara), anticipa algunes caracte-
rístiques formals i argumentals de
l’excel·lent dibuixant holandès
Joost Swarte.
Destacaré també la crítica del

masclisme domèstic d’Artur More-
no, i la modernitat d’Antoni Roca en
El fumador i d’Esteve Llopart en un
retrat d’un possible comptable o fun-
cionari realitzat amb tampons dels
esmentats oficis, amb lemes com a
taló conformat. Altres dibuixos
notables els firmen Joan Llaverias,
Cram (àlies deMarc Aleu),Mariano
Foix i Feliu Elias (L’ociositat).
Ferran Bosch sabia expressar el
moviment, la lleugeresa i l’elegància
de cert tipus de dones i no sorprèn
que acabés sent col·laborador de la
revistaVogue. I del 1915 és un trans-
gressor Black and white, de Xavier
Güell, on un home negre amb cèrcol
a l’orella i vestit de nit balla amb una
dama de raça blanca. Francesc Mes-
tre Art Enric Granados, 28. Fins al 27
de març.

Tres fotògrafs. La galeria Atelier
presenta una mostra de fotografia
actual amb tres propostes comple-
mentàries. César Ordóñez exposa
paisatges de la ciutat de Tòquio amb
o sense figures, en els quals la visió
realista tendeix a desplaçar-se cap
al to oníric, però sense que existeixi
manipulació: els peixos que floten
en la nit urbana són els d’una peixe-
ra existent. Rosa Puig exposa imat-
ges d’uns embalatges de lona i les fo-
tografies estan impreses sobre lona.
I Blanca Viñas compon imatges que
podrien semblar superposicions di-
gitals, però que en realitat s’han rea-
litzat ambmitjans analògics.Galeria
Atelier. Plaça Rovira i Virgili, 9. Fins
al 6 abril.c
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Paisatges de Tòquio de César Ordóñez i altres fotografies a Atelier


