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El cavall alat de Barradas
plana a L’Hospitalet
La ciutat ret un homenatge al pintor uruguaià en el 75 aniversari de la seva mort
El Centre Cultural
Tecla Sala acull
l’exposició Rafael
Barradas 19141929 que estarà
oberta fins al 9 de
gener de 2005

Retre un homenatge al que
ha estat el més gran artista
que ha viscut a L’Hospitalet
al segle XX, Rafael Barradas,
amb motiu del 75 aniversari
de la seva mort. Aquest és
l’objectiu que inspira l’exposició Rafael Barradas 19141929, organitzada per l’Ajuntament. “Ho hem fet amb
molta estima i és de justícia
que la ciutat li faci un homenatge, perquè Barradas, que va
viure a L’H tres anys, va marcar la
història recent per la modernitat de les seves propostes artístiques”, afirma el tinent d’alcalde
d’Educació i Cultura, Mario Sanz.
La peça central de la commemoració és l‘exposició al Centre
Cultural Tecla Sala que es va inaugurar el dia 21 i estarà oberta fins
al 9 de gener del 2005.
A l’exposició, s’hi poden veure 60 originals de Barradas i també d’altres
ar tistes que
hi van tenir
relació, com
Joaquín Torres-García,
Alberto Sánchez, Federico García
Lorca i Salvador Dalí, i 80
documents
entre llibres,
cartells, planxes de g ravats i il·lustracions. “L’exposició no
vol ser retrospectiva sinó
que, al veure-la, permet
conèixer totes les facetes de Barradas, per això no és antològica”,
va dir la comissària de l’exposició,
María José González.
Les obres exposades són propietat del Museu d’Història de
L’Hospitalet, el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, la collecció Fundación Federico García
Lorca i la Residencia de Estudiantes de Madrid, el Museo Nacional
del Teatro de Almagro, el Museo
Patio Herreriano de Valladolid, la
Fundación Gala-Salvador Dalí de
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Un visitant llegeix la biografia de Barradas a l’exposició que es pot veure a la Tecla Sala fins al mes de gener

Rafael Pérez Barradas, l’artista plàstic més important que ha viscut a L’Hospitalet al segle XX, va néixer l’any 1890 a Montevideo
(Uruguai) fill
d’espanyols. El
seu pare era
pintor autodidacta de natures mortes i, probablement, els primers contactes de Barradas
amb els pinzells els va tenir amb ell. Les seves primeres obres van ser unes caricatures
humorístiques per a la revista El Monigote.
Als 23 anys es trasllada a Europa, viatja per
França i Itàlia, on coneix el futurisme i el cubisme, i arriba a Barcelona on viu uns mesos.
Viatja a Madrid a peu, però a Terol emmalalteix. Allà coneix la que serà la seva dona, Pilar, (amb ell a la foto) i un cop recuperat viuen a Saragossa. Al 1926 Barradas i la seva
família s’instal·len a L’Hospitalet, a una casa
del carrer Josep Maria de Sagarra que es converteix en l’Ateneillo per les tertúlies que s’hi
organitzen i a les quals assisteixen Dalí i García Lorca, entre d’altres. El símbol de l’Ateneíllo és un cavallet alat, emblema avantguardista de Barradas. Els tres anys que va estar
a la ciutat va pintar obres molt variades. Va
morir a Montevideo el 12 de febrer de 1929.
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L’apunt

Figueres i d’algunes col·leccions
particulars. Entre les que són propietat de L’Hospitalet hi ha el llibre de signatures de l’Ateneíllo i el
quadre Barcelona 1918.
La mostra inclou alguns quadres que no s’han exposat mai,

com Dones conversant, una aquarel·la de 1928 que mostra la façana de casa seva, al carrer Josep
Maria de Sagarra, amb unes dones assegudes.
El programa preveu visites comentades per a grups i escoles.

“Hi ha un catàleg especial perquè
els escolars puguin conèixer la figura de Barradas a L’H i que al
llarg del curs, junt amb els professors, puguin fer un treball pedagògic”, va explicar Mario Sanz.
El Centre Cultural Barradas par-

ticiparà de la celebració amb l’exposició La idea del tango de pintures, dibuixos i escultures de dotze artistes de Montevideo, que es
veurà del 3 al 28 de novembre.
L’homenatge de la ciutat a Rafael Barradas inclourà la taula rodona Barrades i les avantguardes: entre Barcelona i L’Hospitalet, que se celebrarà el 18 de novembre, a les 19.30h, al Centre

El Centre Cultural
Barradas participa en
l’homenatge al pintor
que li dona el nom, amb
l’exposició ‘La idea del
tango’, de dibuixos,
pintures i escultures
Cultural Tecla Sala, amb la participació de l’escriptora Antonina
Rodrigo, la investigadora Pilar
Garcia-Sedas i la comissària de
l’exposició Barradas 1914-1929,
María José González Madrid.
L’homenatge a Barradas va començar el 14 de setembre amb la
conferència inaugural del curs escolar pronunciada per l’historiador i crític d’art, Daniel Giralt-Miracle Barradas, 1914-1929. (La firma pàg. 2). # MARGA SOLÉ

