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TERESA SESÉ
Barcelona

U na de les imat-
gesmésdescara-
dament eròti-
ques que poden
contemplar-se
en un llibre

d’història de l’art data del 1814 i
té com a protagonistes dos ani-
mats pops fent l’amor a una re-
col·lectora d’orelles de mar: les
boques i els tentacles enredats al
cos nu de la dona reclinada sobre
les roques, ulls tancats i actitud
complaguda, la petite mort dibui-
xada al seu rostre extasiat. Es titu-
la Bussejadora i pop (també ano-
menada, amb una mica de mal-
dat, El somni de la dona del pesca-
dor) i el seu autor és Katsushika
Hokusai, un dels artistes japone-
sos més grans, autor així mateix
d’aquella altra estampa, visionà-
ria i estremidora, La gran onada
de Kanagawa, que sorprendria el
món.TambéBussejadora i pop ar-
ribaria a convertir-se en una me-
na de best-seller del shunga, l’es-
tampa eròtica japonesa que va
fer furor a Occident a la segona
meitat del segle XIX i comença-
ments del XX, i nombrosos artis-
tes, captivats per les habilitats se-
xuals d’aquest desinhibit pop
que semblava nascut per donar
plaer, van córrer a fer-ne les se-
ves pròpies versions. És el cas
d’Auguste Rodin i Félicien Rops
(vandibuixar escenes de sexe des-
enfrenat entre un octòpode i una
dona), de François-Rupert Cara-

bin (va esculpir la figura d’una si-
rena cavalcant sobre l’animal de
vuit potes), de Salvador Dalí
(Sant Jordi lluitant contra un pop
libidinós) o Picasso (va mantenir
l’esperit del joc però va canviar el
protagonista per una mena de ca-
lamar). Fins i tot en una òpera,
Iris (1898), de Pietro Mascagni,
es va incloure l’ària del pop.
L’impacte d’aquesta obra mes-

tra de Hokusai, que formava part
del tercer volum del llibre Kinoe
no komatsu, només és un exem-
ple de l’enorme influència que va
tenir l’arribada de les estampes
eròtiques japoneses en els artis-
tes occidentals. Un fascinant i
desconegut fenomen cultural
que per primera vegada s’estudia
rigorosament en un llibre, Erotic
japonisme . The influence of japa-
nese sexual imagery on western
art (Japonisme eròtic. La influèn-

cia de l’imaginari sexual japonès
en l’art occidental), que s’acaba
d’editar en anglès, amb 160 il·lus-
tracions en color, pel prestigiós
segell holandès Hotei Publis-
hing. El seu autor és Ricard Bru,
un dels màxims especialistes en
la matèria, comissari de l’exposi-
ció Japonisme que es va presen-
tar al CaixaForum (actualment a
la seva seu madrilenya) i autor
d’un dels textos del catàleg de
l’exposició Shunga, sexe i plaer en

l’art japonès: 1600-1900, sens dub-
te una de les apostes més auda-
ces de tota la història del British
Museum (la mostra no és apta
per a tímids, beats i menors de
16 anys no acompanyats), a la car-
tellera fins al proper 5 de gener.
Erotic japonisme. The influence

of japanese sexual imagery onwes-
tern art, el llibre, es va començar
a gestar el 2009, arran de l’exposi-
ció, al Museu Picasso, d’Imatges
secretes. Picasso i l’estampa eròti-
ca japonesa, de la qual Ricard Bru
era comissari amb Malen Gual i
el suport decidit de Pepe Serra.
En aquellamostra sortien per pri-
mera vegada a la llum els gravats
eròtics japonesos que Picasso
guardava a la seva col·lecció. Pe-
rò no era l’únic. Com van arribar
a les sevesmans? Comes van dis-
tribuir? Quin va ser l’impacte re-
al en l’art? Aquests són alguns

dels fils que ha estirat Ricard Bru
establint connexions fascinants.
Potser L’origen del món de Cour-
bet va ser influït per la visió d’es-
tampes japoneses, on no era rara
la representació dels genitals en
primer pla? Bru només deixa cau-
re la hipòtesi: “No tinc proves
contundents per certificar aques-
ta influència, però proposo una
font que sembla mes evident que
la que habitualment han propo-
sat els historiadors de l’art: les fo-
tografies eròtiques”, i convida a
desplaçar la vista més amunt.
El shunga (literalment imatges

de primavera) o makura-i (imat-
ges de coixí) va ser un estil molt
popular durant centenars d’anys
al Japó. En van gaudir tant la
gent del poble com l’aristocràcia,
encara que es va censurar en di-
verses ocasions al llarg de la seva
història, i especialment l’any
1872, quan el país es va obrir a Oc-
cident i va viure un procés demo-
dernització accelerat. Les estam-
pes celebren el plaer de fer
l’amor en imatges bellíssimes, en
les quals l’atracció sexual i el de-
sig es veuen comuna cosa natural
i no afectat. Encara avui sorpre-
nen per l’audàcia: l’exageració en
la representació dels genitals i, en
alguns casos, la comicitat (la idea
és que el sexe és una realitat de la
qual s’ha de gaudir i una font de
bon humor). Eren regalades als
que s’acabaven de casar comama-
nual d’instrucció i s’utilitzaven
com a eina d’excitació o diversió.
Com escrivia recentment Katie
Engelhar aTheGuardian a propò-

quevavenirdelJapó
L’historiador Ricard Bru explora en un

llibre l’impacte del shunga en l’art occidental

‘Erotic japonisme’,
editat en anglès, és el
primer estudi rigorós
que analitza el
fenomen, poc conegut

L’Utamaro de
Montmartre.
Parella esti-
mant-se a
l’habitació de la
casa del te
(1806), obra
mestre d’Utama-
ro, que Toulou-
se-Lautrec va
conèixer gràcies
a l’escriptor
Edmond de
Goncourt i en la
qual es va
inspirar per a
una sèrie
d’obres, com
ara Les deux
amies(1895)

L’EROTISME

Tentacles de
l’amor. Busse-
jadora i pop, de
Hokusai, una
de les estampes
més cèlebres
del shunga
japonès. A baix,
Sant Jordi
lluitant contra
un pop (1963),
de Salvador
Dalí
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-Querida, mi libro sale en las dos
listas. / -¿Y? / -Nada. Eso.
-Pues qué bien.
Matrimonio: escuela de humildad

Ejemplo de mal uso de recursos
cinematográficos: ‘El señor de los
anillos’ necesita 12 minutos de voz
en off para introducir la historia.

El periodismo tiende hacia el relato
de historias de muy pobres y de
muy ricos: también en él está
desapareciendo la clase media.

Laura Serra Solà Periodista

Ahir a la Jazz Cava de Vic vam
descobrir per sorpresa les
@Romboband, que estan a punt de
treure el tercer disc.

#tuitsdecultura Javier Gomá Lanzón Filòsof
@JavierGomaL

Vicente Luis Mora Escriptor

sit de l’exposició del British Mu-
seum: “El més destacable del
shunga és que tots els seus prota-
gonistes, homes i dones (no cal
dir res dels pops), sembla que gau-
deixen de la mateixa manera de
les seves aventures sexuals”. Es-
clar que, matisa Bru, en el shunga
hi ha totes les varietats imagina-
bles. Hi ha escenes violentes i es-
cenes d’abusos a nens o directa-
ment fantasmals, com les que
col·leccionava Toulouse-Lautrec,
on les “dones eren violades o esti-
mulades per animals gegantins:
un conill, un cavall, un ratpenat,
una rata i un gripau”.
El shunga va arribar massiva-

ment a Europa a partir del mo-
ment en què el país nipó, que s’ha-
via mantingut reclòs en si mateix
durant segles, va obrir les seves
portes i va reprendre el comerç
amb Occident el 1854. De fet, ex-
plica Bru al llibre, el comandant
Perry, cap de l’expedició que va
trencar l’aïllament internacional
del Japó, va rebre com a regal
“capses de pintures obscenes
amb homes i dones nus”. Arriben
a un continent ansiós de trencar
tabús i ho fan a través de les com-
pres de diplomàtics i viatgers, pe-
rò tambédemarxants que comen-
cen a vendre’ls en establiments
de París com La Porte Chinoise o
l’Empire Chinoise. Els principals
paladins d’aquest art van ser Bau-
delaire i Edmond de Goncourt,
aquest últim autor de dues extra-
ordinàries monografies d’Utama-
ro i Hokusai. “L’altre dia em vaig
comprar alguns llibres d’obsceni-

tats japoneses.M’encanten, emdi-
verteixen i encanten els meus
ulls”, escriu l’any 1863, i ho com-
para amb l’art grec, “avorrit en la
seva perfecció, un art que mai no
es va alliberar del delicte de ser
acadèmic”.
Va serGoncourt qui li va desco-

brir els gravats japonesos a l’es-
cultorAugusteRodin, a qui imme-
diatament li va picar el virus de

l’eròtica japonesa, com li va pas-
sar a Émile Zola, la casa del qual
estava decorada amb imatges de
“fornicacions furioses”, a parer
de l’historiador James Laver. La
creació, per exemple, de la seva
escultura enmarbreLametamor-
fosi d’Ovidi va coincidir amb
aquest sobtat interès pel shunga,
la col·lecció del qual descansa ara
alMusée Rodin. Un dia li vamos-
trar a un crític els seus últims di-
buixos juntament amb les estam-
pes eròtiques. “Sembla que els
seus dibuixos expressen més, pe-
rò, sense haver-los comparat amb
aquests gravats, probablement no
ho hauria entès”. “Per això els he
mostrat junts”, li va respondreRo-
din. “Ara sé per què els meus di-
buixos tenen aquest nivell d’in-
tensitat. Entre la natura i el paper

m’he tret el talent”.
Més enllà de la seva col·lecció

d’estampes de zoofília, el cert és
que Toulouse-Lautrec, pintor
dels bordells parisencs i els pla-
ers dels cabarets, va ser un dels
artistes amb una obra que es va
veure impactada per l’erotisme
del Llunyà Orient. Ricard Bru el
bateja fins i tot com l’Utamaro de
Montmartre. Seguint les passes
del japonès, elabora sèries sobre
les guapes cortesanes del barri
del plaer de Yoshiwara, Toulou-
se-Lautrec signa una suite, Elles
(1896), en la qual es converteix en
cronista del dia a dia de la vida de
les prostitutes al bordell. L’autor
assenyala així mateix Degas com
un exemple paradigmàtic de la in-
fluència de l’art japonès sobre
molts pintors impressionistes de

final de segle. Bru fa ressaltar les
similituds entre escenes íntimes
femenines i les estampes japone-
ses de la seva pròpia col·lecció,
més evident en casos comLamai-
son Tellier(1881),
No obstant això, el primer artis-

ta europeu a col·leccionar art
shunga va ser Marià Fortuny. Si
més no és el primer del qual es té
constància. L’hi va fer conèixer el
també pintor Martín Rico durant
una visita a Venècia: “Va estar-se
en silenci i després em va pregun-
tar si podia deixar-li els llibres.
Els hi vaig deixar, i al cap d’un
mes em vaig adonar de fins a quin
punt Fortuny havia alterat gran
part del seu estil i havia millorat
la seva pintura a l’aquarel·la”. Bru
sosté que algunes de les seves
obres eròtiques estan relaciona-
des directament amb el shunga,
com ara l’estudi de la vagina en el
qual proposa un retrat de la sensu-
alitat sense complexos ni tampoc
limitacions. L’autor no n’ha vol-
gut fer un estudi exhaustiu, enca-
ra que al llibre en posa molts
exemples més (Beardsley, Sar-
gent, Kirchner, Klimt, Schiele..) i
s’endinsa en el segle XX, amb el
primer Picasso, que potser les va
veure per primera vegada al mu-
seu del diplomàtic Lindau al Pas-
seig de Gràcia; AndréMasson i el
seu Paisatge eròtic, els caps
fàl·lics de Magritte o els pops de
Dalí, per acabar amb Isao, nét
d’Artigas, l’amic amb el qual Mi-
ró va viatjar al Japó i va establir la
seva primera connexió amb
aquell nou món.c

@MoraVicenteLuis
Jordi Carrión Assagista
@jorgecarrion21@La1raSerra

L’origen d’una obra mestra. A L’origen del món (1866), Courbet
allibera tabús en mostrar una representació realista dels genitals
femenins. Encara que els historiadors de l’art sempre han defensat
que el pintor es va inspirar en les primeres fotografies eròtiques,
Ricard Bru obre una nova via d’estudi en confrontar-lo a algunes es-
tampes japoneses com la d’Utagawa Kunisada, Històries noves de la
casa de banys, que probablement va conèixer

La publicació
coincideix amb una
gran mostra al
British Museum sobre
sexe en l’art japonès

La col·lecció de Rodin. La flor de safrà, estampa
atribuïda a Hokusu que formava part de la col·lec-
ció personal d’art eròtic d’August Rodin. La parella
d’amants abraçats mostra una gran similitud amb
l’escultura en marbre Amour et psyché, del 1885,
període en què representa nombroses parelles
entrellaçades

De Tòquio a
Viena. La fascina-
ció pel shunga va
tenir el seu punt
neuràlgic a París,
des d’on es va
irradiar a tot Euro-
pa. Viena, i en
concret Egon Schie-
le, van caure ren-
dits al seu encant.
A la imatge, L’abra-
çada dels amants II
(1917)
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