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É s el mes de desembre, 
s’acosta l’últim dia de 
l’any —una convenció 

com qualsevol altra– i una espè-
cie de fidelitat al calendari ens 
empeny a fer llistes. Llistes dels 
millors llibres, pel·lícules, dis-
cos, restaurants, exposicions, 
entrepans de fuet i tot el que us 
vingui al cap. Cadascú fa la seva 
llista convençut que la selecció 
el distingeix dels altres i se sent 
únic, però quan un les posa en 
comú, totes les llistes s’assem-
blen. Fins i tot els que volen ser 
alternatius, o provocadors, i es-
cullen el que ningú més coneix, 
acaben coincidint en les matei-
xes coses alternatives o provo-
cadores.
 És condició de vida: ens cre-
iem que som diferents dels al-
tres, però en el fons tots ens as-
semblem, tots imitem algú. 
Aquesta és la tesi d’un assaig re-
cent que hauria d’aparèixer a 
les llistes dels millors llibres de 
l’any: Imitació de l’home, de Ferran 
Toutain (La Magrana).

 «Ser home significa imitar 
l’home», va escriure Gombro-
wicz. Amb ell, Toutain explo-
ra els mecanismes que ens por-
ten a crear-nos una identitat, 
una màscara que ens presenti 
davant dels altres i al seu torn 
no ens permeti fer el ridícul. 
«L’home és un etern actor, pe-
rò un actor natural, perquè 
l’artifici és en ell congènit», es-
criu Toutain. Primer traça els 
orígens d’aquest artifici i des-
prés fa un retrat irònic (i devas-
tador) de la societat actual, en-
tregada a la superficialitat de 
les modes, les idees rebudes i el 
confort de pertànyer a les ma-
jories.
 És impossible llegir aquest 
assaig i no sentir-se assenyalat, 
perquè apunta a tot: des de les 
ideologies, que viuen de substi-
tuir la raó per la devoció cega, 
fins a la deriva ridícula que han 
pres molts dels postulats de 
l’esquerra dels anys 60, trans-
formant unes idees que volien 
ser subversives en un munt de 
religions laiques. L’esnobisme 
i l’estupidesa són, en el nostre 
món, dues cares de la mateixa 
moneda. Potser hauríem de co-
mençar per dalt i anar baixant: 
que algú regali Imitació de l’ho-
me als nous consellers de la Ge-
neralitat. H
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‘Rescue me’ perd la seva veu 
3La cantant del superèxit soul Fontella Bass mor als 72 anys

NANDO CRUZ 
BARCELONA

Sempre és injust reduir l’aportació 
d’un artista a una sola obra, però 
amb Fontella Bass, cantant de soul 
morta el 26 de desembre amb 72 
anys, resulta gairebé comprensible. 
Rescue me, el seu èxit més gran, no po-
dia ser més enganxadís. Ni tan sols 
tenia estrofes: era la mateixa torna-
da, precedida una vegada i una al-
tra amb diferents arguments, que 
desembocava en l’imperatiu «res-
cata’m». I si la cançó no va durar 
més i al final se sentia murmullar 

Fontella va ser, explicava ella, per-
què li va caure la lletra a terra i va ha-
ver d’ajupir-se a recollir-la.
 Rescue me va estar quatre setma-
nes a dalt de tot de les llistes de r&b, 
va vendre un milió de còpies i va ob-
tenir una nominació als Grammy; 
cosa insòlita per a una dona de color 
el 1965. Paradoxalment, aquell ir-
resistible número de soul-pop a l’es-
til Motown va ser editat en el segell 
Chess, on va fitxar per recomanació 
d’Ike Turner. I jugar en l’altre equip no 
la va ajudar a revalidar el seu èxit.
 La música va envoltar i va verte-
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brar la seva existència. Filla d’una 
cantant de gospel i dona  del trompe-
tista de jazz Lester Bowie, amb cinc 
anys tocava el piano, amb deu ja can-
tava al cor de la seva mare i estant en-
cara a l’institut va guanyar un con-
curs de joves talents que se celebrava 
abans d’un concert de Ray Charles.
 Insatisfeta amb el rumb de la 
seva carrera després de Rescue me, 
es va mudar a França i va gravar 
amb l’Art Ensemble of Chicago 
del seu marit. La resurrecció del 
portentós Rescue me en anuncis i 
pel·lícules va reforçar una sego-
na etapa orientada al gospel. El 
2002 va gravar amb el grup anglès 
de jazz electrònic 
The Cinematic 
Orchestra. H

33Fontella Bass.

Vegeu el vídeo de  
‘Rescue me’ amb el mòbil 
o a e-periodico.cat

ces exposades són una selecció de la 
col·lecció feta a partir dels treballs 
que habitualment pengen a les pa-
rets de casa seva. Així, llueix una ce-
ràmica de Cumella que sol ser al 
menjador. I L’èxtasi, de Subirachs, 
un gravat que corona el capçal del 
seu llit. 
 Els que no són a l’exposició, ni 
a  casa seva, descansen en el que va 
ser habitatge dels seus pares, amb 
els 22.000 llibres que el periodista 
ha anat  acumulant al llarg de la se-
va vida. Les dues passions, la de l’art 
i la de la literatura, li vénen de petit. 
«El meu pare tenia una biblioteca 
que jo llegia i a casa hi havia un ca-
nals i una aquarel·la d’Alexandre de 
Cabanyes que admirava». Dues pe-

«Sóc com Harun al-Raixid, que esti-
mava totes les seves dones però més 
Xahrazad». La frase la firma Josep 
Maria Cadena (Barcelona, 1935), pe-
riodista, crític d’art  i col·leccionista 
que, com a bon col·lector, estima 
tots els seus tresors però no pot 
ocultar algunes preferències. Si el 
sultà persa va estimar la jove con-
tista per sobre de la resta de les se-
ves efímeres dones, Cadena comp-
ta entre les seves peces més preades 
un oli de Luis Burgos i un altre de 
Jaume Genovart, i una meravello-
sa tela d’Opisso. Les tres llueixen al 
costat de 50 obres més en L’amor per 
l’art, l’exposició que reuneix, a la Bi-
blioteca Josep Soler Vidal de Gavà, 
part de la col·lecció que Cadena, ja 
jubilat, ha atresorat durant els seus 
50 anys d’ofici, la meitat d’ells a EL 
PERIÓDICO. 
 Algunes peces són comprades i 
altres, regals d’artistes i galeristes. 
Però que ningú dubti: «Sempre he 
escrit amb total llibertat i sense cap 
motivació econòmica», afirma el 
periodista, que apel·la a la «genero-
sitat», a la seva i a la dels altres, per 
explicar tant d’obsequi. Cadena re-
corda que va començar amb la críti-
ca d’art al Diario de Barcelona «escri-
vint sobre artistes dels quals no es 
parlava però que pensava que havi-
en de ser recuperats». 
 I després, a partir dels 80, va ar-
ribar l’etapa d’EL PERIÓDICO on, 
evoca, a més de fer la crítica d’art, 
va acabar especialitzant-se  en «ar-
tistes morts». No en va, tants anys 
de visites a galeries van acabar per 
aportar-li uns coneixements sobre 
els creadors del país difícils de supe-
rar.  El seu saber  enciclopèdic és tan 

l’establerta amb Lola Anglada, amb 
qui el col·leccionista va compartir 
llargues tertúlies a casa seva, a Tiana. 
La il·lustradora li va recompensar els 
bons moments amb una aquarel·la 
present a l’exposició. La resta de pe-

NATÀLIA  FARRÉ
BARCELONA

33 Retrat 8 Així veu Simó Busom Josep Maria Cadena.

‘L’amor per l’art’ 
reuneix autors  
de diferents estils 
que recorren  
tot el segle XX

«Recomano la visita»
El crític Josep Maria Cadena exposa a Gavà les teles i escultures atresorades durant mig  
segle d’ofici H El periodista va mantenir una relació d’amistat amb tots els artistes exposats

llegendari a la redacció com l’afegitó  
«vull dir doncs» amb què esquitxa ca-
dascuna de les seves frases.
 «Amb tots els autors presents a la 
mostra hi he mantingut alguna  re-
lació», afirma. Entre les més estretes, 

ces que no llueixen a Gavà perquè 
el col·leccionista  no volia fer una ex-
posició «sentimental». 
 A més dels treballs citats s’exhi-
beixen també obres de Busom, Cla-
vé, Guinovart i Niebla, entre altres. 
Cinquanta creadors que abasten el 
segle XX amb peces representati-
ves del seu art: «Sempre he escollit 
d’acord amb el que significava l’ar-
tista». I que reuneixen diversos es-
tils: «No crec en el figuratiu versus 
l’abstracció». En definitiva, una ex-
posició que si hagués cobert Cade-
na, el crític hauria acabat la  crònica 
amb el seu més que reconegut: «Re-
comano la visita». H

UNA COL·LECCIÓ FRUIT D’UNA VIDA DEDICADA A L’ART


