emedios Varo,
poesía surrealista

"Le Message». 1935.
A la dreta.
la casa natal
de Remedios Varo.
a Atifili's.

Una de les exposicions mes
intcressanls que s'han pogiit
veure a Giroiia en els darreis
nicsos és la que la Casa de
Cultura ha dedieat a Remedios
Varo, artista d'origcn caíala —va
néixer a Anglés el 1908— que va
teñir un papcr destacal en els
cercles surrealístes. Pero a pesar
de rinnegable interés que té
l'obra de Varo, ha quedat en eerla
manera oblidada, ci)m tumbé lio
ha estal la deis també gironins
Esteve Francés o Ángel Planells,
polser per la loria personalilat
d'altres figures com Miró o Dalí,
per exemple. que han acaparai
l'atenció deis historiadors.
No obslant aixó. avui cus
trobeni amh una exposició que
arrenca del Museu de Terol
—recordem l'aragonés Buñuel
que. juntanient amb Dalí, va crear
una de los obres niés
representalives del surrcalisme
cinematograllc, ¡A' cliicn
üfuhilotí—, que des de l'aiiy 1989
esta dedicant una especial alcnció
al movinieiii surrealisla, i des
d'on han sorgil exposiciuns
centradcs en aspectes tan concrets
com el cotlafie i Vobjecte. La
tercera d'elles s"ha dedicat
ínlegramenl a l'obra. literaria i
pictórica, de Remedit)s Varo, de
la qual el mateix Bretón, pare
indiscutible del movimenl, en va
dir que «...le surrcalisme la
revendiquc toule cutiere».
Les peces que conformen
rexposició, un tota! de 44 entre
pinlurcs i dibuixos —toles
provincnts de coMcccions
privades—. i una reprcsentació de
la scva obra literaria —d'altra
banda poc explotada en el context
de Tcxposicií')—. son una moslra
molt significativa de la scva
irajectória, que podn'em dividir a
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grans trets en tres moments: un
primer. Iligat a Madrid i. sobrclot.
a Banrloiiíi, on lindrii els primers
contactes anib els surrealístes del
niomenl—José Luis Floril. amb
L|ui compaiiira exposició a
Madrid: Dalí. Miró. Óscar
Domínguez. Lsievc Francés, amb
qui va manienir unaestrela

relaeió, ctcélera. Un segon, central
a Fran{-a. principalment a París,
on juntament amb els máxims
exponenls del sunealismc, alguns
deis quals ¡a va coneixer a
Baicelona —Bretón. Duehainp,
Éluard. Leonora Cairington,
Pcrel, etcétera^, participara en
les exposicions i manileslacions
mes imporlanls del monient.
Finalmenl. el tercer període,
vindria marcal peí seu irasllat a
MAY/C. juntament amb Pérel, un

deis iniciadors del movimeiit a
Fran(;a. on es irobíu-á amb un grup
imporlanl d'ailistes exiliáis que
fugieii de la situació que es vivía a
Europa en aquells moments.
Tornanl ais seus inicis. quan
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Rcmcilios ¡iionip en el nión
aníslic, el iiioviniciil siirrealisUi ja
poilava iins aiiys tie rodalge;
s'havicn pubiicat cls dos
manííesltis, síynals pcl que
scmpre ttstciila una posk'ió de
líder del gnip. Bretón, líl pi-¡nier.
que va aparcixcr l'any 1924.
eoirespoii al niomenl
d'arlicuhieió i conrijziiraeió
ideológica del grup. Anib el
segon, l'any ]'-)2'-}. es produeix un
pci-KHÍe de rellexió i d'iniplicació
políliea. aiiib el irsullal de
l'iiigrés do la niajor parí del gnip
en el patiii conumista. A partir de
l'any 1930, es produeix
l'expansió inleniacinnal del
sinrealisnie. lornianl-se grups a
lugoslávia. Bélgica.
Txecoslovaquia. Suissa,
AnghiieiTa, Dinamarca i l'Iisiai
ospanyol.
Bs en aquest conlcxl
d'iiiicrnacionalilzaeió del
nnwinienl en que es juslifiea
l'olirade Remedios, l)c l'any
1935 son les scvcs primores obres
siirrealistcs. algunes d'cllcs
presenlades en una exposició a
Madrid. D'aqucsl nionienl.
Texposició actual en ircull sis. hi
'ravcr.scc, U' Mi'.\.\(ií;t: Ui l(\í>n
duiuiloniie, Ui familia de cisnes.
Le picmisic masqué \ Momtmenl a
une voyanie. en les ijuals ja
s'aprecien alguns deis trcts mes
caraeteríslics del surrealisnie: el
coUaí^c, coni a técnica —tle let,
s'haairibaiadcnnirel
SLirrealisme coni Vesiéiira (¡el
eallafie—. raparieióde l'absurd,
la dcscontexiualització de la
rcalilal.elllenguatgedels
soninis... i. sobrelot. un
cxiraordinari senlii de I'htimor.
aplicable en general a tota la seva
obra —els surrcalisles varen
considcrai-aquest l¡iini(n-i:om una
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de les fomies mes eficaces de
transformació de la realilal.
Per ais surrcalisles. i per lanl
per a Remedios, no es traclaria
d'cxplicar un csdcvenimenl o de
descriurc la realilat. sino de
plasmar les visions del
subcitnscient. Per aixo, en at|nest
contcxi siineaiisla, la pintura i
qual.sevol altra manifestació
ptissible. s'cnlén com tin iiiitja a
iravcs del qual expressar les
experibncics internes,
cxelusivamenl indi\'iduals.
En aqucsi senlii. crciem
iniporiant insistir en el fet que el
suirealismc no dislingeix entre les
nianilcslacicins picloriques.
escLiltoriques, poetiques o de
qualsevol allre lipus. El
surrealisnie s'cnlén com una
actitud vital encaminada a
allibcrar l'homc de qualsevol
restricciü mental. Ékiard parlava
d'una «poesia surrealista, escrita
o pintada», i en ac|ucsi sentil. lanl
el gcst poeiic com el pictoric son
idcnlics.
L'any 1937 Remedios es
irasllatlu a París amb Benjamín
Péret, eompany seu durant molts
anys. En aquesta etapa parisina,
Remedios participa molí
aclivament en les manifeslacions
de! giiip. essenl prescnt en la
majoria de les exposicions
surreaiistes del moment. vertadcrs
csdevcnimenis del nKín arlístic
parisenc. amb una repereussió
internacional molí importani.
D'aquest segon períude.
concrelamenl de l'any 193H, son
Ires de les jKces de la nostra
exposició: Deseo //. luis almas de
los montes i Ojos sobre la mesa.
obra que també va .ser present en
la gran exposició que sobre el
Suirealismc a Catalunya es va t'er
a Barcelona l'any 1988.
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Sens dubte, el període mes
represeniat en i'exposició de la
Casa de lii CulUira és el mcxiea,
que també eoincideix anih el
momenl mes inleressant de la
seva vida arlísliea. Remedios es

irasllada a Mexic amb Pcret. Allíi
es (roba amb Leonora Carrington,
anib qui va maiileiiir scniprc una
esireía amistal, amb Paalcn, i
d'allres aitisles exiliáis. Duranl
els anys de la Segoiia Giieiia
Mundial, Méxic. d'una banda, i
els Estáis Unlls. de Tallra. •—on
es iroben icíiigials Brclon.
Masson, Emsl, Tanguy, Duchamp
i Francés entre d'allres-—. es
converleixcn en els focus
principáis del moviment. Aquesta
relacló produída entre els
suncalisles i les cultures
aniericanes, plenos d'elements
siiggerenls, va provocar una nova
orientació en {"estética surrealista.
Tornanl a Remedios, de fct
durant els prinicrs anys de la scva
estada a Mexíc. la seva activilat
artística es redueix
considei'ablenient. Pailicipa de
lorma esporádica en alginia
exposició. Principalmcnt, treballa
per a la casa Bayer. monient en
que signa amb el scu segon
eognom. Uranga.
A pesar d'aqucst parcntesí,
riiileres de l'obra de Vartí es
manté. com ho podem comprovar
en algunes de les obres
Transmisión ciclisUi con cristales
(1943), o Dolor renniálico
{1947). perexcmple. on l'absurd,
rarbitrarietal o el món de
rinconscient, en definitiva,
envaeixen Tobra.
A panirdcl 1953, i estimulada
per la seva rclaeió amb Walter
Ciruen. torna a dedicar-se molí
activanienl a la pintura i a la
literatura—l'any 1959escriu
Tobra Pe Homo Rodans—.
assolint un gran rcconeixement.
Si llns aqiiesls monicnts heni
coniproval que Tobra de
Remedios s'aniara ile sm-realismc
ja des d'un bon prineipi, durant
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aiiys de la seva vida —va morir el
1963— demosli'cn una gran
dclicadesa i un delallismc
exlrems. EIs seus personalgcs.
molí cslilitzals. sovini inimcrsos
en un món magic, transmelen una
sensació d'equilibri i espirilualilal
que cnvaoix complelamcnl
Tcsccna de cada pinliira. S"ha
parlal sovinl del lalcnl narraliu de
Remedios Varo, de la poetilzació

aqiiesls tlancrs aiiys s'acccnlua i
s'eviclcncia íiiiib molla mes fuivíi.
Ara, podríem dir que en les seves
obres Varo os mosira mes
soniniiaLiora. mes Iliurc i
csponlunia. mes surrealisla que
nuii. IMS Hojas nutcrias. Ui
dcspedUlü. Caminos lortitosos,
U¡ creación de las aves. Papilla
esiclcir. (Oles ellcs tiibiiixos previs.
son cxcellenls exeniples del ¡tic

tic Vaid anib la realkal. del seu
humor, de la seva poesía. També
Locomoción capilar. Ascensión
al monte análogo. ... Aqiiestcs
obres produides en cls últims

de la seva pinlura. De leí.
Remedios, amb una
e\ínu)rdinaria saviesa
d'akjLiimisia. cns ha transporlal a
l'espai privilcgial d'allo
meiavellós, d'alló (anlastic.
coiidiuls per la iiiillor de les
realiíats: el seu an.

NURI ALDEGUER

" Lii.\ hojas
nuti'ilas". 1^56.

-Ojos
soi^iv incsü",
/y.í<S'.

(le

" Fenómeno
infiraviíle:».
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