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«Els fills són
un tema
innegociable»

33 Josep M. Fonalleras.

Josep M.
Fonalleras

Josep M. Fonalleras (Girona, 1959)
reuneix a Un any de divorciat (Ara
Llibres) les experiències que ha
publicat a EL PERIÓDICO.

Escriptor

ERNEST ALÓS
BARCELONA

–¿L’escriptor divorciat i Fonalle-
ras són la mateixa persona?
–Són cosins germans, no dic que
no. En una de les últimes entre-
gues del diari explicava que ana-
va a classes de ball.

–¿I Josep M. Fonalleras hi va?
–Sí, però fa 15 o 20 anys. Quan te-
nia parella de ball. Es tracta de
construir un personatge, basat en
els teus tics i les coses que t’han
passat. Els articles surten d’una
circumstància vital certa però
amb la voluntat de tractar-la amb
distància i ironia. No és un llibre
d’autoajuda ni de confessió per-
sonal. És una operació literària
en què construeixo un personat-

ge desgraciat i humorístic i rela-
to, amb anècdotes quotidianes,
un any de viatge sentimental.

–¿Amb més intendència domès-
tica que sentiment?
–És molt més sentimental del
que sembla, però sense ser impu-
dorós. Els sentiments estan sota
la superfície de planxa, roba i
claus perdudes...

–En el rànquing de temes més
citats, el primer són els fills.
–Els fills són innegociables. Són
els protagonistes del dia a dia.
Quan no els tens, perquè els tro-
bes a faltar. Són fins i tot un mo-
tiu d’esperança.

–El segon, el pis.
–El pis defineix que ha canviat el
teu hàbitat.

–Els següents: planxa, cuina,
rentadora i roba. Sembla trau-
matitzat. ¿L’escriptor divorciat
no planxava abans?
–Descobreix l’assumpció en soli-
tari d’aquestes responsabilitats.
Però això està distorsionat per do-
nar-hi to humorístic, és clar.H

RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA BRUCE NAUMAN ARTHUR CRAVANROBERT MORRIS

El poeta i dibuixant madrileny
Ramón Gómez de la Serna, a la
foto, va ser als anys 30 un dels
primers performers, segons el
documental El orador d’Ernesto
Giménez Caballero, que el mostra
escatainant com una gallina.

personatges teatrals

Incident violent, del 1985, és un dels
treballs més coneguts del videoartista
Bruce Nauman. La performance
representa una parella asseguda a la
taula que aparca els codis de la
cortesia per clavar-se uns bons
mastegots.

El 1971, l’artista Robert Morris,
convidat a exposar per la Tate de
Londres, va decidir convertir-se ell
mateix en objecte artístic. Va construir
una caixa de fusta, la va col.locar
verticalment i es va ficar dins immòbil
durant hores.

Personatge misteriós, escriptor i
artista, Cravan es va enfrontar en el
ring de boxa a la Monumental
Barcelona el 1916 amb Jack
Johnson. Un vídeo el mostra potent
i cepat, aguantant ganxos
impertorbable.

El Macba explora la relació
entre les arts i el teatre

MOSTRA 3 COL.LECTIVA
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ROSARIO FONTOVA
BARCELONA

Una exposició de
600 obres examina un
intercanvi que voreja
el segle d’existència

L’actuació i el
‘happening’ són
alguns dels punts
de trobada

A
ls anys 60, l’art va sortir al
carrer en forma de happe-
ning i es va encomanar de
la transversalitat del teatre.

El contagi, que havia començat molt
abans amb les bogeries dadaistes, va
donar tot el protagonisme a l’espec-
tador, que va deixar de ser subjecte
passiu per convertir-se en actor. D’a-
quella relació, a vegades ambigua,
entre les arts teatrals i les plàstiques,
tracta l’exposició Un teatre sense tea-
tre que podrà visitar-se al Museu
d’Art Contemporani de Barcelona
(Macba) fins a l’11 de setembre.

Aclaparadora en la seva extensió
–dues plantes del museu– i en la
quantitat de documentació original,
aquesta exposició de 600 obres «no
és sobre teatre ni sobre escenogra-
fia», va advertir ahir Manuel de Bor-
ja-Villel, director del Macba. El que
pretén demostrar, va dir, és que
l’art «és també la construcció d’un
discurs» que en el seu aspecte
ideològic i polític s’acosta «a la pro-
mesa d’utopia que la modernitat no
va arribar a complir». En definitiva,
es tractava de trencar les estructures
tradicionals obrint l’escenari teatral
a la vida o a l’experimentació efíme-
ra. Preparada per Bernard Blistène i
Yann Chateigné, l’exposició no té es-
tructura cronològica i s’articula a
base de seqüències, idees o coin-
cidències. La primera planta se cen-
tra en una bateria d’aportacions
teòriques, entre les quals destaca la

d’Antonin Artaud, que anticipava ja
la rebel.lió amb aquesta consigna:
«Convé sobretot acabar amb la dicta-
dura del text».

OBRES ‘TRANSITABLES’ / En la segona
es concentren obres transitables com
les de Daniel Buren; de tall esceno-
gràfic com la de Juan Muñoz; perfor-
matiu com les de Bruce Nauman i
Gilbert & George, que apareixen
cantant, o provocadores com les de
Mike Kelley. Tots són artistes con-
temporanis amb una obra que es no-
dreix de l’element de teatralitat, ca-
racterística clau en la peça de Dan
Graham titulada Body press a base de
dues projeccions sobre el cos humà
nu. A la torre del Macba, habilitada
com a minicine, es presenta una de
les joies de l’exposició, un treball
audiovisual de James Coleman que

pertany a la col.lecció del museu i
que es presenta per primera vegada.

En el recorregut coincideixen Ta-
deus Kantor, inventor del teatre-labo-
ratori, amb Oskar Schlemmer, artis-
ta de la Bauhaus; les Jornades Lli-
bertàries del 1977 d’Ocaña amb el
massiu enterrament del líder anar-
quista Durruti del 1936; i la perfor-
mance homenatge al marquès de Sa-
de a càrrec de Jean Jacques Lebel
amb els happenings californians dels
60 d’Allan Kaprow. L’aposta és tan
desmesurada que fins i tot abraça la
literatura, amb textos d’André
Bréton, pare dels surrealistes i un
original del 1918 de Les mamelles de
Tirèsies, d’Apollinaire, la primera
obra de teatre on apareix per prime-
ra vegada la noció de surrealisme. I
amb Samuel Beckett sobrevolant
l’escenari.H

JOAN CORTADELLAS

33 Jaïna Schlemmer, filla d’Oskar Schlemmer, davant la reconstrucció de Danses de cèrcols de 1927.

DE MARUJA
MALLO A OCAÑA

< L’aportació espanyola a
l’exposició, proposada per Pedro
G. Moreno, un estudiós de la
iconoclàstia, conté moments
enlluernadors de la mà de la
pintora Maruja Mallo, que es
fotografiava en els anys 30 com
una sirena surrealista, i de
Salvador Dalí, el més teatral dels
artistes hispans. Més
contemporanis i provocadors,
Ocaña i Miralda ofereixen una
mirada entre hippy i
underground sorgida d’una
Barcelona que bullia als 70.
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