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Pintant a l’aire lliure: de Corot a van Gogh
L’experiència de seure de nou davant d’un cavallet a ‘pleinair’ va ser interessant en molts aspectes
CONXITA

Boncompte

U

na cosa és somniar
amb esbossos fugissers
mirant des de la fines·
tra del tren, com ex·
plicava en el meu dar·
rer article, i l’altre és realitzar-los.
Els apunts que s’escapen, els que
només podem dibuixar en la nos·
tra ment, són tan perfectes com els
amors platònics. Els altres, els que
pintem, són un altre cosa.
Pintar a l’aire lliure és romàntic
en tots els aspectes, especialment
per el que fa la les heroïcitats que cal
portar a terme per aconseguir-ho.
La setmana passada, lluitant contra
el Cierzo del Somontano que s’endu·
ia el meu cavallet i em bolcava la te·
la sobre la paleta, pensava en l’expo·
sició vista a Madrid: Impresionismo y
aire libre. De Corot a van Gogh (Museu
Thyssen-Bornemisza, fins 12 maig).
En aquells moments, envejava una
imatge que havia observat a la mos·
tra: una colla de pintors decimonò·
nics arrecerats sota una roca, prote·
gint-se amb para-sols mentre instal·
laven els cavallets per treballar «en
condicions» aquella jornada. És un
quadret de J.L.P Coignet titulat Pintors a l’aire lliure en el bosc de Fontainebleau (1825) i reflecteix un dia proto·
típic d’aquells artistes que, allotjats
llargues temporades a la fonda del
poblet de Barbizon, tenien temps
per buscar els recons més amables
des dels quals obtenir els millors en·
quadraments. En canvi jo, en ver·
sió contemporània, havia esgarra·
pat una setmaneta curta per pintar
al Somontano. Volia posseir els de·
sitjats paisatges ondulats que en·
volten el poblet d’Azlor mitjançant
l’acte màgic de pintar. Però, com la
natura i el cos humà tenen les seves
lleis (al marge de qualsevol agenda)
el vent, la pluja i la grip varen reduir
la meva pretensió a tres notes (por·
tava 16 teles). Pintar és una litúrgia
que té el seu tempo i els horts d’Az·
lor, els camps, els safareigs dels mo·
ros, les perspectives d’Alquézar...
volen calma.
De tota manera, l’experiència de
seure de nou davant d’un cavallet a
pleinair va ser interessant en molts
aspectes. Per exemple, em va fer
aflorar reflexions que m’impulsen
a reivindicar aquest tipus de pin·
tura, així com la tan denigrada ac·
tivitat de l’anomena’t «pintoret de
diumenges». Als anys 70, el movi·
ment Land art (del que soc una entu·
siasta) va plantejar una nova relació
de l’artista amb el paisatge mitjan·
çant la intervenció directa del crea·
dor en el medi natural. Aleshores,
varem entendre que era més sub·
til el landartist que «tocava» les pe·
dres a la muntanya, les canviava de
lloc, inclús les traslladava a un Mu·
seu, que el pintor tradicional inten·
tant reproduir la imatge d’aques·
tes pedres en una pintureta cursi. El
temps ho col·loca tot al seu lloc i ara
crec que les dues opcions són res·

pectables. És més, avui valoro espe·
cialment la interacció que es dona
entre pintor i paisatge evocada, per
exemple, a La vie artistique (1894) pel
crític d’art G.Geoffroy quan descriu
un d’aquests pintors de pleinair, P.
Cézanne, en acció:
«Era un espectacle inoblidable,
em va dir Renoir, veure a Cézanne
instal·lat en el seu cavallet, pintant
mirant els camps: estava verdade·
rament sol al món, ardent, concen·
trat, atent respectuós».
Per la seva part, a l’any 1888, el
pintor C. Monet explicava a l’amic
G. Geoffroy la seva experiència a An·
tibes en els següents termes:
«És tan bell aquí, tan clar, tan llu·
minós! Un neda en l’aire blau, és tre·
mend...»
És a dir, el pintor flota com una
molècula dins l’atmosfera en l’acte
màgic de pintar un paisatge i es fu·
siona amb el cosmos en una unitat.
Difícil trobar quelcom de més sub·
til. No és la sensació d’un geni, és la
de qualsevol pintor. Crec que l’es·
menta’t Land art i altres moviments
artístics més radicals han infravalo·
rat el paper del pintor a l’aire lliure.
S’ha ridiculitzat la voluntat de copi·
ar la natura, contraposant-la al inte·
rès transcendental que per alguns
comporta la seva manipulació. Tot
és molt digne i en aquests moments
concedeixo tant o més valor a l’artis·
ta que ven un retall de la seva ànima
en forma d’arbre al costat d’un rie·
rol sobre un tros de tela que al que
transporta pedres des de la munta·
nya a una galeria per ser venudes, ja
que la seva experiència in situ no es
pot comercialitzar.

ELS PATIMENTS i les satis·

faccions que vivia intentant pintar
per Azlor m’han ajudat a apreciar
extraordinàriament les obres que
conformen l’exposició que comen·
tava al principi, Impresionismo y aire libre. De Corot a van Gogh. La mostra
reuneix un conjunt important de
peces petites (alguna de gran), notes
del natural pintades a l’oli, realitza·
des per pintors de renom actius en·
tre finals del segle XVIII i principis
del segle XIX. Són quadrets intimis·
tes i alguns, els esbossos de Constable (1776-1837), eren estudis ana·
lítics: representacions d’herbes o
celatges que conformaven el voca·
bulari amb el que després l’artista
crearia les composicions grandilo·
qüents que avui trobem als museus
londinencs. Altres són apunts de
paisatges que els artistes europeus
prenien a Itàlia durant la seva etapa
de formació. A vegades són paisat·
ges urbans, murs, tàpies assolella·
des de Nàpols o teulats i terrasses de
Roma com les que pintà P.H. Valenciennes (1750-1819) en les seves es·
tades a la península itàlica. L’artista
tolossí, considerat el pare de la pin·
tura a l’aire lliure, enfoca, en dues
composicions bessones, la part su·
perior d’una teulada romana amb
la mirada sintètica i geomètrica que
caracteritzaria, 120 anys més tard,
les construccions del bolonyès G.
Morandi (1890-1964). Valenciennes
es concentra en la força i el color de
les teules velles, dels murs escros·

NOE

tonats i del cel romà
evocant la presència
humana mitjançant
la bugada estesa.
També les runes
ocupen un lloc des·
tacat a l’exposició:
la primera sala reuneix composici·
ons que tenen com objectiu els ves·
tigis del món antic. Una decisió en·
certada ja que l’embranzida de la
pintura pleinairista està vinculada
a l’èxit que tingueren els quadres
romans de N. Poussin (1594-1665)
i de C. Lorrain (1600-1681), combi·
nant runes, paisatge i mitologia.
Per altra banda, la creixent deman·
da de «quadrets-souvenir» per part
dels europeus com a record del seu
grand tour d’Itàlia, va provocar un
increment en la producció de vedutte amb o sense runes. I, un altre im·
puls al protagonisme de la runa, ai·
xí com del paisatge com a tema pic·
tòric, va ser la creació del Grand Prix
de Rome de paysage historique (1817)
per l’Académie des Beaux-Arts a Fran·
ça.Els artistes francesos treballarien
intensament aquesta temàtica i els
guanyadors s’instal·larien una tem·
porada a Roma (Vil·la Medici). Però,
el quadret que més em va impressi·
onar d’aquesta sala no pertany a cap
francès, tot i que hi ha un corot deli·
ciós (El pont de Narni, 1827), si no a un
danès, C.W. Eckersberg, titulat El Coliseu, interior (1813-1816). Eckersberg
representa amb minuciositat gai·
rebé naïf i amb tonalitats exultant·
ment romanes (grocs, ocres, taron·
ges i verds contra cel blau) una ca·
pelleta cristiana adherida als murs
interiors del Coliseu. Una immen·
sa creu vermella davant del temple
cristià, una dona amb actitud reve·
rent a la porta del mateix, un altra
creu sobre un arc, un jove agenollat
als peus d’un dels dos teatrals orato·
ris i un frare, evoquen la reconver·
sió religiosa d’aquest símbol de la
paganitat. Pot ser mai havia vist un
quadre tan romà i, si m’ho perme·
ten, tan graciós! Eckersberg, de re·
torn a Copenhage, va ser el impul·
sor de la pintura a l’aire lliure al seu
país.
Però, la majoria de les peces ex·
posades representen diversos ele·
ments que trobem a la natura: ar·
bres, cascades, llacs, cels, mar, ro·
ques... i, al voltant de cada un
d’aquests temes s’agrupen les obres
d’artistes ben diferents que han
compartit el seu interès per la pin·
tura a l’aire lliure. Tots els quadres

Els quadres de Monet o de
Corot reflecteixen la tranquil·litat
d’aquests artistes
tenen el seu valor, de manera que el
fet de contemplar més detinguda·
ment un o altre és només qüestió de
gustos. A mi em va cridar l’atenció
un Turner de proporcions bastant
grans perquè era un sorprenent
conjunt de taques abstractes tre·
mendament harmonioses. Després
vaig saber que Turner pintava aques·
tes peces des d’un talleret que s’ha·
via muntat en una barqueta amb
la que navegava per el Tàmesi. Més
enllà de l’anècdota, el que em va
complaure enormement va ser po·
der veure un conjunt dels quadrets
que C. Corot (1796-1895) va pintar
en els seus viatges a Itàlia.

ENCARA que les obres exposa·

des a Madrid estiguin datades des
de finals del segle XVII, la mostra
es subtitula De Corot a van Gogh i, de
fet, aquests són els artistes que hi es·
tan més ben representats. El mestre
de Corot, A. E. Michallon, havia gua·
nyat el comentat Grand Prix de Rome
de paysage historique i va transmetre
al deixeble els principis de la pintu·
ra neoclàssica, l’amor per Itàlia i per
la pintura a l’aire lliure. Corot, que
havia estat un dels primers pintors
de pleinair als boscos de Fontaineble·
au (Barbizon), va recórrer Itàlia amb
cavallet i pinzells. D’aquests anys
italians ens deixà un valuosíssim
llegat: cents de petits olis intimis·
tes pintats per Roma, Tivoli, la Tos·
cana, Venècia, Nàpols... A Madrid
en podem veure alguns i apreciar
com la forta influencia de Poussin
(El pont de Narni, 1827) es va diluint
en un estil propi. Corot abandona
el classicisme acadèmic i represen·
ta els camps, els edificis, tal com els
veu, s’interessa per els volums i per
la llum com a factor de metamorfo·
si del paisatge. Tot s’esvaeix i s’inte·
gra. La seva pintura deixa de costat
el detall minuciós i s’interessa per el
tractament de conjunts més amplis
com podem veure a Vista d’Olevano
(1827). La calma que transmeten els
seus quadres és sempre la mateixa:
a La cascada de Marmore a Terni (1826)
a Le quai des Pâquis (Généve, 1842) o a
Orléans vista des d’una finestra (1830).
Aquesta placidesa característica no
emana del paisatge si no de l’inte·

rior del pintor. Del treball de Corot
m’interessa el conjunt i és un privi·
legi poder contemplar unes quan·
tes peces a Madrid.
Els hi he dit que Corot i van Gogh
són els artistes més ben represen·
tats, però pot ser només siguin
aquells als que jo he prestat més
atenció ja que, ben pensat, G. Courbet, A. Sisley, J. Sorolla, F.Hodler,
A. Dérain, E.L. Kirchner, C. Monet o
P. Cézanne hi són també molt pre·
sents. De Cézanne recordo com tre·
balla amb la seva pinzellada curta
dos blocs horitzontals de verds (ar·
bres i gespa) dividits rítmicament
per els troncs foscos entre els quals
es perceben els grocs d’una cons·
trucció (Granja a Normandia, 1885).
De Monet voldria destacar les se·
ves «impressions» llumíniques d’un
moment, les taques amb les que
conforma les vistes de la costa nor·
manda (La cabana a Trouville, marea
baixa, 1881). El llistat és molt més
llarg.
Així com els quadres de Monet
o de Corot reflecteixen la tranquil·
litat d’aquests artistes, les teles de
van Gogh evidencien la seva inqui·
etud. Cada paisatge que treballa el
pintor holandès li serveix de mirall
o d’estímul per aflorar espurnes de
la seva personalitat turmentada i
desitjosa, alhora, d’una pau inabas·
table. Cada quadre equival a un pro·
cés ritual en el que el pintor inten·
ta unir els oposats: l’harmonia de·
sitjada i el seu desassossec vital. La
composició més impactant de l’ex·
posició és, per a mi, L’Hospital de Saint Rémy (1889), pintat per van Gogh
un any abans de la seva mort. L’ar·
tista representa el parc davant del
sanatori on ell està internat. En el
primer terme, els enormes eucalip·
tus onejant alterats pel fort Mistral
són autoretrats del patiment recar·
golat del pintor. Com l’arbre, Vincent enfonsa les seves arrels a l’in·
framón i, alhora, aspira a tocar el
cel. El trajecte envers el sublim pot
pertorbar el «coneixement» igual
que el vent trastoca fulls i troncs.
Van Gogh treballa amb pinzellada
ràpida i aconsegueix abocar les se·
ves sensacions davant el paisatge de
manera veraç. És un mag del color
que organitza magistralment l’es·
pai pictòric interrompent les horit·
zontals de l’edificació groga, del cel
blau ultramar i del terra siena amb
la sinuosa verticalitat dels troncs.
Els personatges que passegen són
tan petits com petit deuria ser l’es·
pai que ocupaven en la vida de l’ar·
tista. El sanatori és atractiu, però,
és un centre psiquiàtric. És un espai
per realitzar un treball interior en
condicions duríssimes. No és el pin·
toresc Auberge Ganne on organit·
zaven les seves tertúlies els artistes
de Barbizon al voltant d’excel·lents
rostits o l’acollidora cuina de la me·
va amiga Carmen Banzo d’Azlor on
cada menjar era una marató gastro·
nòmica. Tot té, però, les seves conse·
qüències i el que exhalem plàstica·
ment els artistes després d’aquests
àpats reconfortants són, amb mol·
ta sort, entranyables corots, mai un
van gogh. H
Doctora en Història de l’Art i pintora

