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Casas i l’escultorEnricClarasódei
xa constància de l’arribada de la
modernitatartísticaaCatalunyaen
portar al carrer Petritxol tot el que
havien après en la bohèmia pari
senca. Es tractava d’artistes tan
rendibles que bé justificaven una
reforma de la sala per introduir els
entapissats en vellut vermell o les
otomanes, així com la innovació
que suposava el vernissatge de la
inauguració, tal com s’acostumava
a fer a la capital francesa.De lama
teixa manera que l’atmosfera que

HermenAngladaCamarasa reflec
tiaenels seusquadrespodriahaver
estat decisiva per empènyer el jove
Picasso a viatjar a París, comha es
crit FrancescFontbona.
L’afany per adoptar les novetats

més candents de l’art va semblar
durarli a Joan Baptista Parés just
fins a l’arribada del noucentisme.
Es va estimar més aferrarse al
modernisme, una decisió que, jun
tament amb la irrupció de les
avantguardes del primer terç del
segle XX, va conduir la galeria a
una etapadedescrèdit, enparaules
de Fuentes Milá. El visitant a l’ex
posició també s’endinsa en l’ombra
d’aquella època només tènuement
il∙luminada per la fidelitat d’artis
tescomModestUrgell,CarlosVáz

quez o el sempre present Rusiñol.
Joan Anton Maragall Garriga,

actual president de la Sala Parés,
reivindica l’exposició com un ho
menatge a totes les persones invo
lucrades en la història de la galeria.
El recorregut es tanca amb l’etapa
que s’estén entre 1925, quan la fa
míliaMaragall es fa càrrec de la sa
la, que mantindrà el nom del seu
fundador, i arriba fins al 1988. Su
pera les adversitats gràcies a l’acti
vitat fora del país tant com pels es
forçosperrecuperarunpaperactiu
en lapromocióde l’art aBarcelona,

defensant la figuració com a línia
estètica quehavia de servir de con
trapunt a tendències més experi
mentals i avantguardistes.
Els últims trenta anys en la his

tòria de la galeria quedenper a una
altra anàlisi, quan, segonsJoanAn
ton Maragall, el temps permeti
tenir una perspectiva sobre el pro
jecte del qual ell mateix es va fer
càrrecafinalsdels80ipelqualcon
tinua lluitant perquè la Sala Parés
continuï sent un espai de referèn
cia.Les43.000visitesque lagaleria
rep cada any així semblen confir
marho. |
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JOSEP ROCA
SASTRE: PASSADÍS,
1997
Aquest quadre de
RocaSastre (1928
1997), posterior a
les dates que
aborda l’exposició,
ha estat incorporat
pel seu valor
simbòlic com el
camí que continua
la galeria

Les escenes del Liceu o
els cavalls testimonien
la forma com l’elit
va exercir demotor
d’un cert art

opinió

DesquevaigdescobrirElgatto
pardonohedeixatd’interessar
memaiperGiuseppeTomasidi
Lampedusa.Lamevaeditora,
ClaraPastor,emvarecomanar
elconteElprofessor i la sirena,
unhomenatgea la intel∙ligència
i lasensualitat,unconteque
relacionaelmiteambla fantasia.
Lampedusanovatenirèxiten
vida iElgattopardovaserrebut
jatperprestigioseseditorials
mentreal seuautor lidiagnosti
cavenuntumorquenoliper
metriaveure’lpublicat.Arriba
araacurad’AcantiladoViajepor
Europa.Correspondencia (1925
1930),unaselecciódecartesque
l’autorsiciliàmantéambels
seuscosins,Casimiro iLucio

ARTUR RAMON

Piccolo,mentrerecorreEuropa
comundandi.
Entre lessuculentespàgines

plenesde jocserudits i sexuals, em
vandivertirespecialment lesque
dedicaals seus intentspervendre
unjocdeporcellanesdeSèvresa
Londres.Esreuneixambexperts i
historiadorsde l’art–“tractaramb
elsanglesossemprefagoig: són
cortesos iexpeditius, i la sevaapa
rentestupidesaésnomés immensa
i irrefrenable timidesa”–que li
aconsellencomvendrela.Éscu
riósveurecomtotsells lidesacon
sellenquevagialsantiquarisper
quècobren les taxacions.Recalca la
malapràctica (comunaencara
avui)decobrarunpercentatgede
la taxació id’aquestamanera inflar

Elperquède ladevaluacióde
certesantiguitats rauenlaper
fectacombinaciódedesafecte
per lespeces i fàcil sortidaen les
subhastes. Ielsantiquaris, espè
cieglobalmentenextinció, són
agentsresiduals,moltscopsmal
etiquetatscomapersonatges
sempresospitosos,elsúltims
guardiansdelmónd’ahir.
L’últimavegadaquevaig

estaraPalermvaigvisitarel
cementiridelsCaputxins.Rere
unreixatde ferrohihauna
làpidademarbreonreposenles
restesdeGiuseppeTomasidi
Lampedusa,príncepdeLampe
dusa iducdePalmadiMonte
chiaro,almateix lloconell
mateix fareposarel seupríncep
FabriziodeSalinaenelseu
Gattopardo.Clocelsulls iveig
l’elegant figuradeBurtLancas
terballantambClaudiaCardi
naleentremirallsdauratsque
reflecteixenporcellanesde
Sèvresa lacasadecampde
Donnafugatta.

Lampedusa ven
Sèvres

Fotograma d’‘El
gattopardo’ (1963)
del director Luchino
Visconti

elvalorde lescol∙leccionsper
percebreméshonoraris.Mentre
llegiaaquestacorrespondència,
recordavaelsmeustempsd’estu
diantaLondres,ona Sotheby’sens
passàvemla tardaescrutantporce
llanesquenom’interessavengens.
ALampedusatampocnoli interes
sen,noméselsdinersquepot treu
re, comelspassaalsquehereten
obres i se’ndesfan.

L’èxit comercial
d’alguns artistes va
provocar el pas de les
exposicions col∙lectives
a les individuals


