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posició anual de l’associació artís-
tica Kunstliefde d’Utrecht, “un
bastió conservador i aristocràtic”.
Mondrian procedia d’una família
antirevolucionària i “esmovia amb
facilitat en aquells cercles provin-
cians”. Quadres comNaturamorta
amb taronges (1900) o Tarda al
Weesperzijde (1901-1902) mostren
la seva fidelitat, en aquell moment,
a la tradició del realisme del segle
XVII des d’un estil més aviat es-
tàtic.
“Seguramentnoésfàcilserorigi-

nal. Requereix d’experiència i de
saber examinar-se un mateix amb
serietat. Un ha de ser conscient
delquefaabansdecomençarades-
prendre’s de la tradició”, escriuria
anysdesprésMondrian. Iaquestés
precisament el relat de l’exposició
després d’aquesta primera sala
quemostraelsseusprimerspassos:
la història d’una recerca a través
d’una maduració gradual i cons-
cient.
Apocapoc, elpintoresvadeixar

contagiar pels corrents artístics

emergents, en particular pel pun-
tillisme, el fauvisme i el cubisme.
Mondrian va mostrar el seu nou
rostre, fruitd’aquestes influències i
del seu creixement personal, en
una exposició celebrada el 1909
al prestigiós Stedelijk Museum
d’Amsterdam.D’aquestamostra se
n’ensenyen al Reina Sofia peces
comNit d’estiu (1906-07) o Paisat-
ge gran (1907-08), que el comissari
delamostra,HansJanssen,descriu
com a pròpies d’“un artista que
creu en el progrés, en un món que
pot sermillorat a travésde l’art”.
Però el grancanvi, conseqüència

del seu anhel per expressar “la be-
llesa universal” amb la màxima
senzillesa possible, el va experi-
mentar i plasmar en el seu crucial
trasllat a París el 1911. La transfor-
macióvaquedarpatenta la telaque
vafirmardosanysdesprés,Compo-
sició núm. II –també present en
aquesta mostra–, a base de formes
quadriculars i unes quantes corbes
de colors suaus: un clar precursor
de les formes quemarcarien el seu
rumb i el del grup De Stijl: el neo-
plasticisme.
Les últimes sales de lamostra es

consagren al floriment deMondri-
aniDeStijlenels treballsonvanre-
flectir plenament el seu afany de
trobarunnoullenguatgeartístic,de
posarfialaseparacióentrediscipli-
nes i de superar els límits de l’espai
pictòric per estendre els principis
de l’abstracció de la pintura i l’es-
cultura a l’arquitectura i el disseny
gràfic i industrial.Peraixò,alcostat
dels olis del mestre i dels seus se-
guidors,hipodemveurecadiresso-
lesoambtaules i, fins i tot, la repro-
ducció del coloritDormitori infan-
til,createl1919perVilmosHuszári
Pieter JanChristoffel Klaarhamer:
un disseny mondrianesc que qual-
sevol podria datar avui mateix, 101
anysdesprés.Modernitat total.

#tuitsdecultura

@dherediac David Heredia Editor
Ahir vaig conèixer la moda dita ‘unboxing’.
Vaig tard en tot.

La Virreina celebra l’obra d’Helios Gómez i evoca la seva ‘Capella gitana’ a LaModel

Gitano, avantguardista i llibertari
TERESA SESÉ
Barcelona

Enlahistòriadel’arthi
ha gitanos flamencs,
artistes d’avantguar-
da i activistes revolu-
cionaris. I després hi

ha Helios Gómez (Sevilla, 1905-
Barcelona, 1956), un creador sin-
gular que va ser les tres coses
alhora i una figura “clau per en-
tendre la nostra modernitat”, as-
senyala l’artista i investigadorPe-
droG.Romero,ar-
tífex deDies d’ira.
Comunisme lliber-
tari, gitanos fla-
mencs i realisme
d’avantguarda,
exposició amb
què La Virreina
Centrede la Imta-
ge reivindica un
lloc de centralitat
en el cànon per a
un artista que va
formar part de les
xarxes de creació
europees del seu
temps però que
avui encara conti-
nua sent un gran
desconegut.
“Un dels grans problemes que

tenim aEspanya és que no conei-
xem la nostra modernitat. Pen-
sem que Picasso,Miró o Dalí són
les avantguardes, però ells van
desenvolupar lacarreraenunen-
torn internacional, mentre que
aquíhihaviaunavisiópròpiadela

modernitat, diguem-ne una ver-
sió local, que no s’ha tingut en
compte”,argumentaPedroG.Ro-
mero. La primera biografia d’He-
liosGómez,Artista de corbata ro-
ja, la va signarunaprofessoraale-
manya, Ursula Tjaden, a finals
dels noranta, i la seva exposició
més important fins avui va tenir
lloc el 1998a l’IVAM, tot i que lla-
vors el recorregut s’aturava a la
GuerraCivil.
SevillàdeTriana,onesvaforjar

alhoracomarevolucionariiil·lus-

trador,HeliosGómezvaserungi-
tano flamenc–“el primerque rei-
vindicasergitanocomunfetpolí-
tic”, subratlla el comissari– que a
Barcelona,ciutatonvaarribarper
primera vegada amb 18 anys, fre-
qüentava–amblagentdelPOUM
i la CNT– locals com Juanito el
Dorado.Alseuescenari vacantar,

vaballarivarecitarLorca.Vamo-
rir a 51 anys però va viure unes
quantesvides, totesmarcadesper
lapassió, lespistoles, la revolució,
el dolor i lapresó. “Perillós id’ac-
ció, propagadord’idees”, és la de-
finicióqueendonalafitxadel’Ar-
xiudeSalamanca.
Va serperseguitper ladictadu-

ra de Primo de Rivera i el 1927 es
va exiliar a París, on va prendre
part en les protestes per l’execu-
ciódeSaccoiVanzetti,cosaqueel
va obligar a fugir a Holanda per

saltar més tard a
Viena, Berlín i
Moscou, ciutats
on va entrar en
contacte amb el
constructivisme i
es va relacionar
amb artistes com
GeorgeGrosz.
La mostra re-

corre vida i obra
de manera ex-
haustiva, des de
les il·lustracions
del “retrat adolo-
rit del poble” que
ésDiesd’iraalasè-
rie Horrors de la
guerra,quesegons

el comissari prefigura l’imaginari
del còmic underground, passant
perEvacuació, queva formarpart
delPavellóde laRepúblicaa l’Ex-
posició Universal de París, o les
seves últimes obres de caire sur-
realista.
Capítolapartmereix laCapella

gitana que va pintar per encàrrec

del capellà de la Model en una
cel·lade laquartagaleriahabilita-
da com a oratori, al costat de les
cel·les dels condemnats a mort.
Després de la guerra, en què va
defensar laRepública comamili-
cià gitano en fronts successius, va
peregrinar per diferents camps
de concentració fins que va ser
deportataDjelfa,aldesertd’Algè-
ria. Tornant va ser detingut. Va
ingressar a la presó el 1945, en va
sortir un anymés tard i el 1946 hi
va tornar a entrar. En va sortir el

1954, dos anys abans demorir. La
Virreina reconstrueix l’arquitec-
tura de l’espai carcerari i evoca
ambunagranfotografiaenblanci
negre (el fresc era en color) un
mural on la verge té trets gitanos,
el nen sosté a lamàunmolinet de
ventielsangeletssónnegres,com
alacançódeMachínqueelvains-
pirar. Als peus es cargolen els
condemnats, assetjats per un fil-
ferroespinós.
El 1998 va ser tapat de pintura

blanca per decisió de la direcció
de Serveis Penitenciaris de laGe-
neralitat, que va al·legar suposa-
des raonshigièniques. Segons els
informesdelstècnics, jaésirrecu-
perable.

XAVIER CERVERA

La Virreina reconstrueix una cel·la on una gran fotografia evoca la Capella gitana d’Helios Gómez tal com la va pintar a laModel

@gonzalotorne Gonzalo Torné Escriptor
Se ha muerto Enrique Lynch, que fue una
persona importante como editor, ensayista,
profesor, crítico... y una poco importante
pero decisiva para mí: mi maestro.

@lalitx Lucía Lijtmaer Escriptora
Anoche soñé que me vestía como para
SALIR A BAILAR CON AMIGAS.
Hola, ciencia ficción.

@JosepLluchPuig Josep Lluch Editor
Entre la mascareta, les ulleres i el baf,
m’ha semblat veure, a mitja Diagonal,
la silueta de la Seu Vella de Lleida.

L’exposició il·lustra
l’evolució del pintor
des del realismemés
tradicional fins a la
modernitat absoluta

XAVIER CERVERA

La pintura Evacuació, dipositada alMNAC

GRAN PÈRDUA PATRIMONIAL

La capella va ser
tapada de pintura
blanca per ordre
de la Generalitat
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