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Galeries de Barcelona Inauguracions recents

La nova galería exposa dibuixos erótics poc coneguts .

obertura surrealista de la
Domenechamb Masson

<
bratlla la importan-
cia que va tenir per
a la vida i ¡'art d'An-
dré ~1asson la seva
aventura a les mun-
tanyes de Mont-
serrat. Un vespre de
¡'any 1934, ¡'artista •
es va perdre iva pas-
sar una nit sencera i
freda a la intempe-
rie, als ciros, abis-
mat sota estrelles i
meteorits. Aquest
episodi va transfigu-
rar la seva visió i e)
seu art tant com ho
havien fet la seva
experiencia de la .•
guerra i el seu con-
tacte amb altres
artistes ipoetes sur-
realistes.
La sclecció que

ha fet Marc Dome-
nech és representati-
va de diferents 1110~

rncnts i registres de
]'arrista frances, i
destaquen. arnés

d'aquesta serie de dibuixos ero-
tics que ¡ndauen poerncs ence-
sos, pintures com el saturat Pay-
sage en forme de paisson (Paisat-
gc en forma de peix, 1941) i el bui-
datge L'oiseau blessé (L'ocell fe-
rit, circa 1932). Galeria Marc
Domenech. Passatge Mercader,
12. Fins a final de gener .•

ANNA ACHON

Diego Masson, ftU de I'arnsta, a la galeria

fascinat". L'escriptor Georges Ba-
taille, amb qui Masson va coinci-
dir a Tossa de Mar, en una Costa
Brava anterior als turistes, esta-
ria d'acord amb aqucst bonic o te-
merari programa.
Les frases citades són al ben

documentat cataleg, que inclou
un assaig de J.F. Yvars on se su-

ca. ¡la seva poetica es lIiure i ple-
nament surrealista. Pcr aixo apa-
reixen .3mb freqüencia I'erotis-
me i també la mort, aquí en la sec-
ció ano menada lHassacres itrans-
gressions.
Els dibuixos de tema sexual

d'André Masson han estat sem-
pre un tabú, flns a aquesta expo-
sició barcelonina. S'havicn 0105-

trat amb cautela a Fran~a, sense
que el galerista s'atrevís a inclou~
re'ls al cataleg, cosa que sí que ha
fet Marc Domenech. André Mas-
son va sobreviure a la guerra de
les trinxeres i aixo, pel que sem-
bla, pot intensificar el vitalisme
del supervivent.
Deia Masson: "El que importa

és el foe personal, i assolir, Olés
enlla deis dogmes i de les modes,
I'extasi". ¡ també, ja en aquesta
linia: "Sortir d'un mateix, anar
cap a la bacanal, viure les coses
perilloses, lIiurar-se a I'embria-
guesa i arribar a les portes de la
mon, aixo és el que sempre ro'ha

templar millor les obres i una pe-
tita biblioteca amb una taula on
s'ofereix una selecció de llibres
relacionats 3mb la rnostra en
curso Aquesta nova galeria és,
dones, un luxe per als amants de
l'art contemporani que residci-
xcn en aquesta ciutar o la visitin.
L'exposició de 1\13S500, titula-

da 11 ny a pas de monde achevé
(No existeix un món acabat), s'ha
organitzat en coHaboracIó amb
la fainilia de l'artista i inclou algu-
nes obres que no estan a la ven-
da. De fet, és una exposici6 de
museu. Anfré Masson
(1896-1987) és un artista que va
destacar per la seva intensitat po-
etica, com Jo:m Miró, que va ser
veí seu a París ique ara ha és en
una secció d'aquesta mostra.
Tots dos compartcixen aspectes
plastics, temarics i vitals. En els
seus quadres les formes del món
apareixen com signes, com for-
ces en moviment, com manifesta-
dons de I'energía animal icosmi-

Una exceHent selecció de pintu-
res. dibuixos i escultures d'An-
dré Masson, algunes en dialeg
amb obres de Joan Miró, com-
pon ¡'exposició inaugural de la
galeria Marc Domenech. L'ober-
tura d'aquest nau espai significa
un pas endavant per al "Jleri.ta
que fios fa uns mesas va ser di-
rector d'Oriol Galeria d'Art. El
nou local, moltmés ampli, está si.
tuat al passatge Mercader, molt
a prop de dues galeries impor-
tants: Estrany-De la Mota i Pro-
jecteSD. Ocupa dos pisos i dispo-
S3 de dues sales principals per 3
exposicions temporals, un3 tercc-
ra on es moslren fons de la gale-
ria (alla hi dialoguen obres de
Victor Vasarely amb dues peces
de Roy Lichtenstein, singulars
pel seu aspecte primiriu) i final-
ment dos detalls que s'agraei-
xen: a1gunes butaques per con-

JUAN SUfIll
Barcelona
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