Xargay: recorregut
per una vida
ol es podría recluir a la crítica de
sis rctrats de perfil, dos toros de
ferro, un peix de plom, dos sants
d'esmalt, dues parelles, una de fusta i
['ailra de brouze, i un reí de formigó.
La iría deis elemenls coneielaria 50 anys
d'historia, el recorregnl per una vida
dedicada a la producció artística.
La completa i perfectament
presentada exposició maeroantológiea
d'Eniilia Xargay que ha estal
oruanitzada al Musen d'Hislória de la
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cintat, ha permés íer nna valoració
desapassionada i la lectui'a global d'un
deis noms que han converlit la seva
firma en un bé exportable mes cnllá de
les fronteres físiqucs del Principal,
Sempre he cregut que la crílica es un
exercici personal, una sensacio, la
capacitat d'impaete que produeix l'obra
felá. Polser per aixó em remeto a
Artaud qnan assegura: «tenim el dret a
nientii", pero mai sobre l'esséncia de la
cosa». 1 per a mi, Tesséncia és que
Talumna avantatjada d'Orihuel. Tactiva
reprcsenlant de la generado de
postguerra que tan saviament sapiguc
convertir Le]:)itet «nou» en bandera
introductoria d'un cert esperit trencador
i rebel, i d'un inconformisme controlar,
he treballat de valent intentaní trobar el
propi espai expressiu. Normalment,
pero, els e]iítets no son sino
quahficaiius circumstaneials, i de la
mateixa manera que «nou» es pot usar
per definir modes i actituds quasi
sempre passatgers, no implica un proeés
creatiu innovador.
L'análisi de dit'erents series de la
mostra presentada al Museu d'História
ens permet comprovar que Emilia
Xargay ha estat sobretol una gran
treballadora. A Toli sobre fusta, el
venerable de barba blanca, piniat el
1944 en plena etapa academicista,
mostrava férria edncació i nul'la
iniciativa particular. Al retrat-perfil del
camperol de Lany 1949, la pinzcllada
fragmentiida i la técnica mes Iliure
anunciaran Texpressionisme deis 50. Un
nou Perfil del 1955 marcará un puní
d'inflexió i de trencament. El Perfil del
62 definiría un monrenl de la recerca
pura, l'íntcnt d'abstreure's a les
influencies de trobar l'estil definitori, el

Emilia Xargay, una
capacitat immensa
de treball.
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malcix que el Cap del 1972 intenuí
assciuar i el retrai d'lsabel la Católica
cünl'irmar.
La lliiiía per assegurar el
par[¡cLilarismc definitori que li atorgucs
segell d'autcnl¡cÍLat, leu que l'anisla
¡uientés aplegar quasi lois eis eanips de
l'ex])er¡mentació,
Des de racadcmicisine deis ircbatls
de jovenluL, Tassaig contiuu portara
Tarlista a rexpressionisme, Pestilitzaeió
geométrica i l'abstraeció. nscultures,
pintares, vitralls, son moslra de la molía
energía desplegada, deis molis esforeos
dispersáis, circiimstáncia que ha
repercutit en el resulta! final.
Resseguint la irajcctória plástica de
l'artisla, vaíorant tota Tobra piclórica,
les realitzaeions tetes amb planxa de
ferro —toros, gats, peixos i crucificats—
inspirats en Gargallo i González, les
experinieiuacions amb bi'onze o llautó
directamcm inspirades en Bracusi o
Moore. o les cseuHures de formigó,

respires la imi^ressió C|ue, lol i presentar
una obra formalment innovadora,
Tautora mai no s'ha pogut sostrenre a
eert acomoditieisme. Que la irajeetória
artística de Xargay es mou entre el
profund coneixement de !a teoria i deis
fonamcntals artistes actuáis, entre la
cai^acitat immensa de trebalj. Taita
qualificació téeniea —el domini de Toli,
el dibuix, l'aquareMa, Tesmalt, el bronze
o el ierro és evident i notable— i el
conformisme solcrrat. Tot i que les
difercnls etapes i'eflecteixen l'existéneia
d'una Ikiiía i un esfoi'í interior,
particularment cree que aquells l'actors
no es vcuen acompanyats del risc
neccssari per atrapar Pánima vital que li
atorgui el toe d'originalitat, a fi de
compies rúnica responsable deis
particularismes que estructuren la magia
de l'arl.
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«La punyalada»,
molt lluny de Vayreda
a pimyalada» s'ha filmat a
la Garrotxa i s'ha estrenat a
Oloi. Sembla que la cosa és
ben lógica, ates el carácter eminentment
garrotxí que es dcsprén de cada ratlla de
Tobra de María Vayreda. Em pensó que
lothom és ben conscienl que el
llenguatge de la novel-la i el del cine son
tan dispars que cercar una correlacio
que no sigui la merament referencia! és
perdre el lemps. Pero la majoria deis
olotins, molt eoneixedoi's de Tobra de
Mariá Vayieda, no pogueren evitar,
incviiablemcnt la comparació, i aquí és
on hagué la discussió.
Perqué sí be com a peHícula, <(La
punyalada». la podem catalogar dintre
d'un cinc digne, que fins i tot ha
merescut tres premis Naeionals de
Cinematografía —fel per altra pan
simptomátic de la miseria del noslre
cine cátala— com a transcripció d'un
clima, d'un tcmps i d'una geni que
i'ccull Vayreda en el seu Ilibrc, la cinta
és absolutament inservible. 1 aÍNÓ és el
que, essencíalment, han trobal a faltar
els lectors del Ilibre. És ciar que aquest
cstai de gracia cinematografié, capag de
Ici' reviure en Tespeetador un clima tal
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Albert i Coraii (Luís Fernández Alves i Sophie Renoir) en la versió
fílmica de la novefla de Mariá Vayreda.
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