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tindran menys importància
que les aportacions que pu-
guin fer en l’evolució
d’aquestes tècniques.

En canvi, Le Poil és una
peça acabada on existeix
una intuïció clara de com es
poden utilitzar les eines tec-
nològiques per ampliar la
presència de la intèrpret i
fer un joc de perspectives,
del pèl arrencat amb la Silk-
épil a la imatge augmenta-
da d’un ens pelut retorçant-
se, o el cos fragmentat en
un calidoscopi d’éssers tri-
angulars i cors bategants.

El valor de sensors i pro-
jeccions autogenerades a
temps real per l’intèrpret-
accionador produeixen
uns efectes escènics vi-
brants, però, sobretot, mo-
difiquen les sensacions
que aquest té amb el seu
propi cos, que ha crescut
en totes les direccions i
s’ha tornat molt més pode-
rós. Aquest canvi de per-
cepció afecta la manera
com es presenta al públic,
amb una particular aura
d’omnipotència que, alho-
ra, mostra la vulnerabilitat
de les persones en ser re-
petidament retratades: en
cada moviment, en cada
estrebada de les regnes
d’aquesta tecnologia que
de vegades ens sobrepassa
per efecte de la pròpia ac-
tivitat, quan ja no és possi-
ble saber qui mou què.

Kònic Thtr i María Muñoz:
‘A (d’aigua)’
Body Intimacy: ‘Le Poil’
Festival IDN
Mercat de les Flors, 8 de gener

La confluència de la
dansa amb les noves
tecnologies és una

piscina de proves i il·lusions
on neden peixos de totes
les mides, formes i colors,
com els que es poden veure
al Festival IDN, produït per
la plataforma NU2 i el Mer-
cat de les Flors.

En la primera jornada del
festival, que també inclou la
mostra de videodansa al
CaixaForum, es van presen-
tar les obres A (d’aigua), de
Kònic Thtr, amb María
Muñoz Mal Pelo, i Le Poil,
dels belgues Body Intimacy,
amb resultats molt diferents
en funció de la personalitat
dels creadors i també per
l’èmfasi que l’un posa en la
investigació i l’altre en la in-
terpretació; una mirada als
mecanismes interiors sobre
el tema de l’aigua, i una pro-
jecció cap als espectadors
de la intimitat d’un pèl.

La mostra del laboratori
de Kònic Thtr no deixa de
ser un work in progress
d’un procés que no sabem
si acabarà mai, i els fruits
escènics del qual, a jutjar
pel que s’ha vist fins ara,
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bèl·lica. Allí es va fer càrrec
de l’apartat d’animació del
National Film Board, des
d’on va deixar una em-
premta en molts dels crea-
dors canadencs que han
vingut darrere seu.

De fet, l’espectacle és fruit
de la dèria que destil·len els
seus films, on la imaginació
alimenta el que queda d’in-
fant dins nosaltres. Una in-
quietud que comparteix
amb la dansa per la seriosi-
tat absoluta en el joc intrans-
cendent, per un no voler dir
res que diu molt, per un
culte a la pura abstracció.

Si les formes que mirem
queden impreses en la nos-
tra retina, en les pel·lícules
de MacLaren són arrosse-
gades, multiplicades, es-
combrades..., i així es posen
a ballar línies i cercles per-
què sí. MacLaren deia que,
si no hagués estat cineasta,
segurament hauria estat
ballarí. Quina bona excusa
per ballar-lo! I així acabem,
tots encomanats pel mateix
deliri, meravellats pel micro
que no vol parlar o la cadira
que ara vol seure.

Lemieux. Pilon 4dart:
‘Norman’
Festival IDN
Mercat de les Flors, 9 de gener

Creatiu, autèntic, seri-
ós, tecnològicament
avançat i viu com

només la dansa sap mos-
trar les persones. Així és
aquest documental escènic
d’homenatge a Norman
MacLaren, pioner de l’ani-
mació, que li reten els cana-
dencs Lemieux-Pilon. Es
tracta d’una òpera multi-
mèdia amb recursos tècnics
sorprenents –com les entre-
vistes reproduïdes hologrà-
ficament– i un treball acurat
en l’encaix de tots els as-
pectes que conflueixen en
100 sucosos minuts.

Norman intercala films
de MacLaren més o menys
intervinguts en escena pel
ballarí i coreògraf Peter
Trosztmer, i marca un re-
corregut biogràfic i creatiu
de l’escocès que va refugi-
ar-se al Quebec fugint d’un
món en plena convulsió

Documental vivent
B.R.N.

‘Blind woman’ (Nova York, 1916), de Paul Strand ■ PAUL STRAND

Col·leccionaramb
vocaciódeservei

La Fundació Foto Colectania aposta pels fotògrafs
emergentssensedeixarel fomentdelcol·leccionisme

Ada Castells
BARCELONA

L’any 2009 és un any
d’obertura per a la Funda-
ció Foto Colectania. El seu
nou equip directiu, format
per Pepe Font de Mora i
Irene de Mendoza, ha
apostat per un comitè as-
sessor dirigit per Marta
Gili, actual directora del
Jeu de Paume de París, i
format pel director del Fo-
tomuseum Winterthur de
Suïssa, Urs Stahel, i l’auto-
ra de Libro blanco de la fo-
tografía en España, Cristi-
na Zelich. Tots tres ja han
treballat junts durant un
any per idear la nova pro-
gramació de Foto Colecta-
nia, tot un reflex de les in-
tencions d’aquesta funda-
ció que vol continuar
preservant el llegat dels
grans fotògrafs de la Pe-
nínsula i ara també apos-
tar per les noves imatges
dels fotògrafs d’arreu.

La primera exposició de
la temporada està repre-
sentada per un dels mes-
tres de la fotografia, Paul
Strand. Aquesta gran expo-
sició retrospectiva es podrà
visitar des del 22 de gener
fins al 4 d’abril a la funda-
ció, al carrer Julián Romea,
6, D2, de Barcelona.

Després vindrà una mos-
tra d’artistes emergents co-
missariada per Xavier
Ribas. A l’estiu es podrà
veure un tast dels fotògrafs
Cristóbal Hara i Rafael S.
Lobato i per a l’octubre
estan programant una mos-
tra d’àmbit internacional.

La col·lecció Foto Colecta-
nia, promoguda per Mario
Rotllant, es va començar a
formar l’any 1999 i actual-
ment compta amb 2.300
obres d’una quarantena de
fotògrafs. Marta Gili destaca
que la fundació és de caràc-
ter privat però té “voluntat

de servei públic”, una volun-
tat molt necessària en un
àmbit com el de la fotogra-
fia, que encara està poc cata-
logat. En aquest sentit, Gili
remarca la feina que s’ha fet
per a aquest any a l’hora de
recuperar Cristóbal Hara.

La fundació va engegar
quan els grans noms de la
fotografia encara no havien
estat reconeguts. Per això
compta amb una impor-
tant col·lecció d’artistes
des dels anys 50 fins ara,
que difonen a partir de di-
verses exposicions. Ara
volen compaginar aquesta
feina de foment de la
col·lecció amb apostes per
l’actualitat emergent. ■

Laconselleriatornaa
reunirelsarqueòlegs
Tresserras donarà a
conèixer què n’ha
sortit, dels debats
amb la professió

Ignasi Aragay
BARCELONA

La conselleria de Cultura
ha citat dimecres el món
arqueològic català per fer
públiques les conclusions
dels debats engegats el mes
de maig de l’any passat
sobre el futur de la profes-
sió. La cita estarà encapça-
lada pel conseller, Joan Ma-
nuel Tresserras.

Bàsicament fins a
l’estiu, diverses taules sec-
torials, amb uns 200 parti-
cipants en total, van reu-
nir-se i van produir docu-
ments que la conselleria
ha analitzat i que demà
passat presentarà com la
radiografia que ha de
donar lloc a un futur Pla
Integral de l’Arqueologia
de Catalunya, el qual,
però, encara trigarà uns
mesos a prendre cos i per
al qual, a més, segons
fonts del mateix departa-
ment del govern català, de
moment no hi ha cap pres-
supost fixat.

Precisament, aquesta
manca de perspectiva eco-
nòmica, amb una conselle-
ria en època de vaques ma-
gres a causa d’un pressu-
post del 2009 fill de la
manca d’un nou finança-
ment per a la Generalitat,
és un dels dubtes que pesa
a la professió sobre tot el
procés. Un procés que va
convocar-se a corre-cuita
després de la tempesta pro-
duïda en el sector per
l’amenaça de dissolució del
Museu d’Arqueologia de
Catalunya (MAC), que, se-
gons els plantejament de la
conselleria de Cultura,

havia d’entrar a formar
part d’un hipotètic museu
unitari de ciències socials.

Des d’aleshores, ha plo-
gut força. L’Esculapi ja ha
tornat a Empúries i la seu
central del MAC, a més de
perdre el seu emblema, ha
vist com de nou li canvia-
ven el director. Pere Iz-
quierdo, que havia estat
crític amb els plans de la
conselleria, va ser substitu-
ït per l’andorrà Xavier Llo-
bera, precisament un dels
impulsors d’unir les col·lec-
cions de ciències socials en
un únic i gran museu, per
al qual, però, no hi haurà ni
temps ni tampoc diners
per fer-lo en aquesta legis-
latura, tal com ha recone-
gut el mateix Tresserras.

D’altra banda, la revista
Auriga, arran del cas Escu-
lapi, acaba de presentar els
resultats de la seva enques-
ta sobre si cal tornar les
obres al lloc on van ser tro-
bades: sí (68), no (74). ■

Una exposició
antològica de
Paul Strand es
pot visitar a la
institució fins al
pròxim 4 d’abril


