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Las Malqueridas
estrenen
coreografia
en les portes
obertes dels
Nodes de Gràcia
� Barcelona. La compa-
nyia Las Malqueridas
estrenen la coreografia
Cordón de Plata 111
avui i demà a La Calde-
ra. És un dels actes pre-
vistos dins les jornades
de portes obertes que
convoquen els Nodes
de Gràcia. El col·lectiu
aplega un conjunt d’en-
titats amb seu a Gràcia
vinculades al camp de
la creació contemporà-
nia com ara l’àmbit es-
cènic (tragantDansa,
La Caldera, la Sala
Beckett), l’educació
contemporània (Expe-
rimentem amb l’art),
l’àmbit musical (Gràcia
Territori Sonor) i el ca-
ràcter híbrid (Salades-
tar). A la Sala Beckett,
demà al migdia es pre-
sentarà el resultat escè-
nic d’un curs fet
aquests dies amb Jorge
Sánchez (actor, director
i dramaturg que ha tre-
ballat amb dramaturgs i
directors argentins co-
neguts ja a la cartellera
catalana com ara Da-
niel Veronese, Rafael
Spregelburd, Gabriela
Izcovich i Javier Daul-
te). En les jornades de
portes obertes es po-
dran veure també ta-
llers amb artistes, expo-
sicions, instal·lacions,
concerts i classes als di-
ferents espais dels No-
des de Gràcia. Aquest
any, a més, oferiran
l’acció conjunta, NO-
DEScartisRES, al cen-
tre cívic La Sedeta (dis-
sabte 22), una obra
multidisciplinària que
servirà per fer visible el
grau d’interacció exis-
tent entre els àmbits de
creació. / J.B.

� Si decideixen anar a fer
un tomb aquest cap de set-
mana a la plaça dels Àn-
gels (una bona excusa pot
ser aprofitar la jornada de
portes obertes al nou Cen-
tre d’Estudis i Documen-
tació del Macba, ubicat al
Convent dels Àngels),
hauran de desafiar 50 obs-
tacles. En clau metafòrica,
són 50 cops de porta al Na-
dal consumista i a l’obses-
sió contemporània per
llançar a la brossa, impul-
sivament, tot allò que ens
fa nosa. Com acostuma a
passar, i encara hauria de
passar més, l’art dels nos-
tres dies està fet per pen-
sar. Els artistes madrilenys
Alberto Carvajal i Diego
Berrocal són els artífexs
d’aquesta espectacular
instal·lació que ocupa la
plaça dels Àngels, amb un
títol de pel·lícula de terror,
La puerta. Pam! Ahir al
matí la van muntar a corre
cuita. Carvajal i Berrocal
van trobar aquest mig cen-
tenar de portes, velles i
abandonades, en una anti-
ga clínica militar de Ciem-
pozuelos. Ningú tenia cap
interès a reutilitzar-les i els
dos creadors van pensar a
reconvertir-les en art. Van
fer una crida popular i 50
persones, no vinculades al
món de l’art, les van refor-
mar artísticament.

La puerta és una de les
accions a l’espai públic
que forma part del progra-
ma de l’onzena edició del
Festival Internacional de
Reciclatge Artístic de Bar-
celona, el Drap Art, festa
dels objects trouvés que
congrega més de 100 artis-
tes de tot el món. La puerta
és una porta oberta, un am

per entrar a altres activitats
que ha organitzat el festi-
val fins demà diumenge,
que espera l’assistència
d’unes 10.000 persones.
Per exemple, convida a en-
trar a l’exposició col·lecti-
va que s’exhibeix al Fo-
ment de les Arts i del Dis-
seny (FAD). Hi ha de tot i
més: des d’un sensual ves-
tit fet amb xapes fins a es-
cultures de totxos i posts
de planxar, joies de restes
de puntes de llapis, qua-
dres de plomes d’ocell i
una elegantíssima papa-
llona creada amb els llums
d’un cotxe.

Si la cosa els agrada, tot
seguit han d’entrar al ves-
tíbul del Centre de Cultura

Contemporània de Barce-
lona (CCCB), on hi ha un
mercat d’art i disseny. Hi
trobaran una font d’inspi-
ració per fer les compres
nadalenques. Si volen sor-
prendre, no ho dubtin. Els
preus són raonables i a
partir de 5 euros ja tenen
un regal del tió solucionat.
Anells que llueixen tecles
d’ordinador, collarets de
botons, escultures amb
restes de llaunes i tot de ro-
ba i complements de sego-
na mà.

El festival Drap Art ha
crescut –l’any passat es va
concentrar al CCCB– em-
pès per la gran quantitat de
sol·licituds d’artistes que
hi volen participar. Els or-

ganitzadors van rebre cap
a 250 projectes, dels quals
van escollir-ne 30 per a
l’exposició (amb la pre-
sència de dos artistes molt
coneguts en el món del re-
ciclatge creatiu, Pablo Mi-
licua i Josh Merrow) i 50
per al mercat. El programa
es forneix amb especta-
cles, taules rodones i ta-
llers. Tallers de reciclatge
de pneumàtics, de garra-
fes, de moneders de Tetra
Brik... Totes les activitats
són gratuïtes, excepte l’es-
pectacle de clausura, demà
a les deu de la nit, que té
una entrada simbòlica de 3
euros. Un espectacle final,
al C3Bar (el bar del
CCCB), que serà una ses-

sió de reciclatge musical.
Aquest any, a més, Drap

Art inicia una col·labora-
ció amb el Festival Inter-
nacional de Cinema Me-
diambiental de Catalunya
(Ficmac), que hi participa
amb un cicle de projec-
cions a l’auditori del
CCCB. Un cicle que pre-
senta el bo i millor de l’es-
deveniment cinematogrà-
fic que se celebra al Prat de
Llobregat.

Drap Art és una associa-
ció fundada el 1995 que es
va donar a conèixer un any
després amb una marató
de creació en viu. Des del
2000, Drap art disposta
d’espai propi, La Carbo-
neria, en ple Born.

Barcelona realitza aquest cap de setmana el Festival Internacional de Reciclatge Artístic Drap Art amb una
exposició col·lectiva al FAD i un mercat d’art i disseny al CCCB. I això no és tot: a la plaça dels Àngels hi ha

una espectacular instal·lació de 50 portes velles abandonades reformades artísticament
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La brossa feta obra d’art

La instal·lació d’Alberto Carvajal i Diego Berrocal, La puerta, ocupa tota la plaça dels Àngels. / ANDREU PUIG




