
Des de la plaça del poeta
Vörösmarty —en aques-
ta ciutat cada poeta hi té
una plaça—, al centre

de la qual hi ha el seu monument
—un conjunt escultòric modernis-
ta, diguem-ho així, figures esllan-
guides, formes difuses, ànimes en
pena, com modelades pel nostre
Blay—, després de prendre un ca-
fè i menjar uns pastissos a Ger-
baud, la mítica pastisseria, els pas-
sos em porten fins a la vora del
Danubi, allà mateix. A Budapest,
el Danubi fa una corba sumptuo-
sa, i la ciutat s’aboca satisfeta a
les seves ribes. Buda, dalt d’un
turonet. Pest, a la plana. Des
d’aquí, des de Pest, amb el primer
terme de les vies del tramvia i dels
embarcadors dels vaixells més o
menys turístics, amb restaurant,
que fan les seves passejades noc-
turnes amb visitants embadocats
per l’escenografia il·luminada de
la ciutat, sota els ponts famosos,
com el d’Elisabet o el de les Cade-
nes, fins a l’illa Margarida, i tor-
nen i passen per les agulles neogò-
tiques vagament londinenques
del Parlament, ara, en aquest ma-
tí assolellat, encara estiuenc, de
primers de setembre, em miro Bu-
da retallada en un
cel blavíssim, tal
com se suposa que
hauria de ser el Da-
nubi, segons el
vals, i gairebé no
ho és mai. Un dia
l’hi vaig veure,
només una estona,
una tarda que la
conjunció de l’ho-
ra i dels reflexos ce-
lestes va produir
aquell miracle que
tothom voldria
perpetu. Buda es
retalla sobre el blau del cel i es
reflecteix sobre el verd fangós del
riu, afegint-hi els verds dels seus
arbres. Buda és la ciutat reial,
amb la baluerna immensa del pa-
lau neobarroc, fet i desfet, bom-
bardejat i reconstruït; amb les
agulles fetes i refetes, gòtiques i
neogòtiques, de l’església de Ma-
ties, el rei humanista que va prote-
gir artistes i escriptors. Diuen que
a la seva època corria per Europa
que Florència era la ciutat més
bonica en una plana; Venècia, vo-
ra mar; Buda, a les muntanyes.
També veig des d’aquí, a la dreta
de l’església de Maties, la fantasia
neoromànica de la reconstrucció
del baluard dels Pescadors i la mo-
la immensa de l’hotel Hilton,
amb aquella arquitectura horri-
ble dels seixanta, híbrid imponent
entre el capital americà i la
grandiloqüència soviètica, un de

tants disbarats de l’època. Però,
de lluny, tot es difumina, tot sem-
bla bo, amb aquesta llum i aquest
riu poderós, tot sembla autèntic.
Passen uns nuvolets innocents de
cotó fluix, lents. Des del mont Gé-
llert van cap al nord, vogant pel
seu riu molt més ample que el
d’aquí a baix, i l’hora se’m te-
nyeix de ressons de conte de fa-
des. Buda, des de Pest, té quel-
com de conte de fades, intempo-
ral i màgic, escenogràfic i, per
tant, convencionalment bell.

Ahir vaig pujar a Buda. Buda,
un cop hi ets, perd la silueta de
fantasia que té des de Pest, és clar,
i pren un to, tot i que no pas
menys de conte de fades, més des-
organitzat. Carrerons i placetes,
cases velles, fetes i refetes, suposo,
mil vegades, amb restes de pedres
antigues, tot ben pintat, impeca-
ble, polit, turístic. Encant deses-
mat, atmosfera ociosa.

L’immens palau reial —enca-
ra hi vaga l’ombra de Sissi, l’empe-
radriu estimada pels hongare-
sos— hostatja, entre altres coses,
la Galeria Nacional d’Hongria,
un museu de pintura, bàsicament,
que il·lustra esplèndidament bé la
història d’aquest país i mostra les

relacions dels artis-
tes hongaresos amb
les diverses estèti-
ques europees. És di-
vertit de veure com
a Hongria hi ha un
equivalent de l’esco-
la d’Olot o com els
hongaresos tenen
també els seus Ra-
mon Cases o Santia-
go Rusiñol. L’om-
bra de París era
allargada... A Buda,
a més d’aquest mu-
seu, hi ha un Museu

del Comerç i l’Alimentació, un
Museu de la Farmàcia, un Museu
de l’Art de la Guerra. Veig, fins i
tot, un cartell que anuncia un Mu-
seu del Massapà. Sembla ser que
el massapà és una de les glòries
nacionals i deu ser, m’agrada de
pensar, l’herència més dolça dels
turcs. Els turcs, que van ocupar
Hongria durant 150 anys, són els
papus negres del nacionalisme
hongarès, però el massapà se
l’han fet seu, els hongaresos, i su-
poso que a hores d’ara deuen com-
prar als turcs les ametlles per ela-
borar-lo.

Des del baluart dels Pesca-
dors, on, de nits, els adolescents
es petonegen intensament, vaig
mirar cap a baix. A l’altra banda
del riu vaig veure el moll on sóc
ara. Pest, sorollosa i comercial,
moderna, bruta, s’estenia plana
enllà.

Buda, un cop hi
ets, perd la silueta
de fantasia que té
des de Pest, i pren

un to més
desorganitzat

Ala seva novel·la Émile, publicada
el 1762, Jean-Jacques Rousseau
presenta una llarga llista de quali-
tats que ell considera innates en la

dona; entre elles, la vergonya, el pudor, el
gust per embellir-se i el desig d’agradar.
L’àngel de la casa de John Ruskin governa-
va un món al qual les classes i els sexes
estaven delimitats; la labor femenina, deva-
luada, i la família cada cop més privatitza-
da. “El geni viril no té res més a témer del
gust femení”, escrivia Leon Legrande a Le
Gazette des Beaux-Arts el 1860. “Que l’ho-
me concebi els grans projectes
arquitectònics, l’escultura monumental i
les més excelses manifestacions de la pintu-
ra. En poques paraules, que l’home s’ocupi
de tot allò que té a veure amb l’art d’alta
volada, i que la dona tingui cura d’aquells
tipus d’art que sempre ha preferit, com el
pastel, els retrats i les miniatures. O la pin-
tura de flors, aquests prodigis de gràcia i
frescor que només poden competir amb la
gràcia i la frescor de les dones”.

Doncs bé, estem al 2006 i Francesca
Llopis pinta flors. I quan no les
pinta, les broda, les cus o les en-
ganxa sobre pintures i litografies.

Pètals sobre teles; traços i estams sobre el
fons negre d’una catàstrofe ecològica a la
imatge sublimada d’un paisatge que mai
no s’ha recobrat del seu pitjor malson (Ga-
licia, 2005). Plantes i brancatges que s’agi-
ten i es desfan en un dripping virtual i que
deixen sentir una veu que recita, com una
letania, la nomenclatura de les muses feme-
nines... Mary Stevens, Nancy Spero, Mari-
na Abramovic, Valie Export, Anna Lea
Merritt, Anna Blunden, Rachel Ruysch,
Judith Leyster, Artemisia Gentileschi, So-
fonisba Anguisola, Lavinia Fontana, She-
rrie Levine, Catherine Opie, Gina Pane,
Adrian Piper, Rebecca Horn, Mary Kelly,
Annette Messager...

I entre silenci i silenci, dormen les oblida-
des. Està bé despertar-les en aquests dies de

commemoració dels 75
anys del triomf sufragista.
Etcétera és el títol d’aquest
vídeo pel que apunta la ima-
tge d’un bosc espectral on
suren en un xiuxiueig —la
veu de Llopis— tots els

noms d’artistes, en alguns casos que aconse-
guiren èxit, en altres transmutades i poste-
riorment reconegudes dècades després,
quan no segles, en el pincell de l’home. Es
tracta d’un dels últims treballs de la pintora
barcelonina i que forma part de l’exposició
titulada Duc un cuc al cap, que des del pass-
at 15 de setembre exhibeix la Fundació Es-
pais de Girona. Pintura, fotografia i vídeo
desborden els seus propis límits, es mesclen
i irrompen en una mateixa i particular sin-
taxi, la que ha portat a Francesca Llopis a
mantenir un discurs coherent i idiosin-
cràsic. Bucles, espirals, retícules, crisàlides,
túnels, cavitats orgàniques i formes vegetals
narren dualitats (masculí / femení, dintre /
fora, naturalesa / cultura, somni / vetlla,
animalitat / humanitat), com a signes d’un
abecedari ideogramàtic que en ocasions
s’enriqueixen amb documents sonors com
el vídeo Udolània (2006), on la voluntat o
l’anhel del retorn a una naturalesa en estat
pur transmigra a un udol dolent interpretat
magistralment pel cantant Jaume Sisa.

Però la peça més potent, la més audaç
i aliena a aquest estat contemplatiu
que reclamen totes les seves obres, és
la titulada Pensaments (2001). Es

tracta d’una filmació domèstica de quatre
episodis als quals Llopis teatralitza una ba-
talla entre instruments de despatx (llàpiços,
tinters, pincells, la làmpada d’un estudi, un
petjapapers) o indaga en els somnis infan-
tils, en les relacions personals, com aquestes
decauen o acaben essent trepitjades.

Tota la iconografia de Francesca
Llopis condueix la mirada a
aquesta feliç dicotomia entre el
retorn a un món d’ombres on tot

està encara per fer, i el pas endavant, cap
a un cert misticisme, aquest espai pre-
conscient que Luce Irigaray va definir
com l’únic capaç de dissoldre l’oposició
objecte / subjecte (l’objecte seria la dona,
el subjecte, l’home) dels llenguatges pa-
triarcals a través d’una pintura que per-
met d’investigar en els intents feministes
d’explorar les posicions des de les quals
les dones s’han expressat i han interrom-
put el control masculí sobre el llenguat-
ge, la cultura i la vida institucional. L’es-
tratègia del cuc.
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Un visitant davant Galicia (2006), serigrafies manipulades de Francesca Llopis que s’exhibeixen a Girona. / ÀNGEL VILÀ
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Duc un cuc al cap
Francesca Llopis.
Fundació Espais d’Art
Contemporani
Carrer Pou Rodó, 7. Girona.
Fins al 21 d’octubre
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