
L’actor Joel Joan (Barcelo-
na, 1970) estrena aquests
dies el seu nou treball tea-
tral, Jo sóc la meva dona. El

muntatge és la versió catalana, diri-
gida per Marta Angelat, de l’obra
de Doug Wright sobre el personat-
ge real del transvestit alemany
Charlotte von Mahlsdorf. Joan tor-
na a La Villarroel de Barcelona,
una sala que li agrada molt tot i
admetre que no treballa en altres
teatres perquè no li truquen. Ho
atribueix a la seva fama de difícil, a
la dedicació a projectes personals i
a la no pertinença a cap “com-
panyia virtual” de les que, opina,
funcionen a la ciutat per afinitats
artístiques.

P. Aquest és el seu primer
monòleg. S’estima més treballar
sol perquè no li faci ombra ningú,
o és que ha vingut així?

R. Bé, és cert que al voltant del
monòleg es poden fer moltes
conyes. L’obra va triomfar molt a
Broadway. Javier Daulte en va
veure un muntatge argentí i vaig
tenir la sort que pensés en mi per
fer aquest text, molt interessant i
ben escrit. I resulta que té format
de monòleg.

P. Molts crítics li retreuen un
excessiu protagonisme en les obres,
fins al punt de no deixar lluir els
altres actors, i també un excés d’his-
trionisme.

R. Aquesta faceta histriònica
no la veig, jo ja dec ser histriònic i
per a mi no ho és. Això no depèn
tant del que jo faig com la mirada
del crític respecte a mí.

P. Quins reptes li ha plantejat
aquesta obra?

R. Steven Spielberg en podria
fer una gran pel·lícula, perquè ho
té tot: drama, tragèdia, comèdia,
profunditat. Es podrien gastar mi-
lions en una superproducció sobre
els règims més repressius que ha
conegut Europa, els nazis i els co-
munistes. El repte és explicar una
grandiosa història amb unes faldi-

lles posades, on el personatge prin-
cipal és Charlotte von Mahlsdorf,
però a més faig entre quinze i setze
personatges més.

P. Últimament se’l veu lligat al
Grup Focus i especialment a la Vi-
llarroel. És per fidelitat o perquè
no li truquen d’altres llocs?

R. És perquè no em truquen

d’altres llocs, o quan ho fan estic
liat amb altres coses. Però tant
aquesta obra com l’anterior, Intimi-
tat, són textos que quan els vaig
llegir ja em van venir ganes de fer-
los. Què importa si la sala és la
mateixa de fa 10 anys, o si no tru-
quen del Nacional, si tinc la gran
sort de fer un text que m’interessi,
que tinc ganes de compartir amb el
públic i penso que interessa als al-
tres. Per a mi és molt més impor-
tant això que l’aparador on ho fas.
Em sento realment afortunat.

P. Per què creu que no li tru-
quen?

R. Per vàries raons. No tinc
massa bona fama. Tinc fama de
ser un tio una mica difícil. No crec
que sigui per qüestions polítiques.

P. Creu que és per qüestions ar-
tístiques, o perquè desperta fílies
però també moltes fòbies?

R. Per qüestions artístiques no
ho crec. No ho sé.

P. Però vostè es considera una
persona difícil?

R. No dec ser massa fàcil. En
això penso que tenen raó. Clar que
a veure quin actor és fàcil, perquè
en aquest món estàs sempre molt
exposat a tot, i això ens fa molt
vulnerables, fins i tot més neuròtics
o paranoics del que caldria. A més,
jo he estat molts anys treballant en
projectes propis, i potser algú pen-
sa que és impossible comptar amb
mi. I a la professió hi ha inèrcies,
molts directors comencen a treba-
llar amb un grup d’actors i poden
estar-hi molts anys, un fet normal
perquè vol dir que han trobat una
fórmula, una mecànica de treba-
llar, una sensibilitat. Jo no formo
part de cap companyia d’aquestes
virtuals que existeixen a la ciutat.

P. També diuen que té un gran
ego i és bastant altiu.

R. Qui ho diu, això? Que tinc
un ego gran?: segur. I que sóc al-
tiu?: és probable.

P. Diu que no creu que li deixin
d’oferir feines per la seva significa-
ció política, però pot influir-hi?

R. Penso que en general no,
però potser ho haurem de dir
d’aquí a uns anys. En els països
lliures és normal que la gent públi-
ca quan els pregunten diguin el
que pensen i fins i tot aprofitin la
seva ressonància mediàtica per llui-
tar a favor d’allò en què creuen. En
canvi, en aquest país quan algú ho
fa encara es pren com que té afany
de protagonisme, és un egocèntric
o un simple provocador i només
ho fa per tocar els collons. És un
país tan antic que pots incomodar
dient certes coses, perquè tots fa
temps que hem decidit que ja no
se’n parla. Doncs no és el meu cas.

P. Aquesta incomoditat que
provoca, en què es tradueix?

R. Ho veig molt clar en les críti-
ques. Abans d’estar posicionat tam-
bé notava certa bilis de molts crí-
tics, de vegades per coses tan ton-
tes com ser una mica més alt o més
guapo que ells. Però si dic coses
que els incomoden profundament,
com el meu independentisme de-
sacomplexat, es pot traduir sovint
en crítiques que pixen fora de test,
on notes que aquella persona té
una bilis i una ràbia respecte a mi
que no li pertoca per la seva feina.

P. És perillós parlar d’incapaci-
tat dels crítics per separar el rigor
professional amb la ideologia.

R. Molt, però passa. I respecte
a les institucions o gent que em pot
oferir feina, jo veig constantment
que molts companys meus fan tele-
films i jo no. I aquí sí que crec que
és perquè a l’hora de vendre’ls a la
televisió gallega, o a la resta de la
FORTA, potser la meva persona
creï incomoditats a Galícia o Valèn-
cia. Però no em traumatitza que
no em truquin per fer telefilms, per-
què al cap i a la fi són el que són.

P. No ha fet mai un exercici
d’autocrítica i ha pensat que potser
no els interessa com a actor?

R. Sí, també. Això és el primer
que penso, que no agrado com a
actor. Hauria d’haver començat
per aquí. El que passa és que tam-
bé veus el nivell d’alguns actors i
penses que a vegades els gustos
te’ls fas venir bé perquè t’encaixin
amb els teus principis.

P. Com és que algú que només
ha dirigit una pel·lícula presideix el
Col·legi de directors de Catalunya?

R. Perquè em van proposar el
càrrec i van pensar que malgrat ser
un director que només tenia una
pel·lícula podia tenir la força i la
capacitat de lideratge per tirar en-
davant el Col·legi, una institució
amb molts problemes. Ara estem
duent a terme la creació de l’Acadè-
mia de cinema català.

P. Però aquesta acadèmia no és
fum? Es va constituir a corre-cuita,
i no se n’ha tornat a sentir parlar.

R. Fum? I ara!. La presentarem
en breu. Fins ara hem treballat bus-
cant patrocinadors i suports d’insti-
tucions públiques. L’acadèmia
neix de la necessitat de dotar els
antics premis Barcelona del marc i
del prestigi que tenen els altres pre-
mis que la majoria dels nostres pro-
fessionals guanyen arreu del món,
com els César, els Goya i fins i tot
els Oscar. Per fer un pas endavant
en autoestima i en autoconeixe-

ment, i que tot això serveixi per fer
indústria i es transformi en més es-
pectadors a les sales.

P. Vostè va protagonitzar un
llarg matrimoni artístic amb Jordi
Sánchez. Es van barallar?

R. Junts creàvem uns personat-
ges que empatitzaven molt amb la
gent, el pallasso blanc i el vermell,
però alhora ens encasellava en els
mateixos rols. Després de 10 anys
junts i de ser en aquest camí sense
sortida, vam decidir tirar cadascú
pel seu costat. Però som amics.

P. Vostè deia molt content que
participaria en català a la pel·lícula
de Woody Allen i se’l sentiria
arreu. Però van i li posen per sobre
una veu en off. No es va sentir una
mica frustrat o ridícul?

R. No, ja m’ho imaginava. A ve-
gades desapareixes de la pel·lícula
sencera, el cinema va així. Llegint
les seqüències ja sabia que les meves
rèpliques estaven entre veus en off, i
quan això passa és fàcil que la se-
qüència acabi saltant tota.

JOEL JOAN Actor, director i guionista

“Tinc fama de ser un tio
una mica difícil”

� Joel Joan va estudiar a l’Institut del Teatre i el 1994 va
fundar companyia pròpia amb Jordi Sánchez i Mònica
Glanzel; l’èxit de l’espectacle Kràmpack va donar nom al
grup.

� La sèrie de TV-3 Poblenou li va donar una gran
popularitat, refermada després amb Plats bruts i, més
recentment, Porca Misèria, guanyadores de sengles
premis Ondas.

� L’any 2000 va crear la productora Arriska Films, que va
produir l’adaptació cinematogràfica d’Excuses!, la seva
primera pel·lícula com a director.

� En l’actualitat prepara el que serà el seu segon
llargmetratge, Èric, sobre l’experiència del nen Èric
Bertran, acusat de terrorisme, i amb guió de Jaume
Cabré.

� És president del Col·legi de Directors de Cinema de
Catalunya i de l’Acadèmia de les Ciències i les Arts
Cinematogràfiques Catalanes.

� És un dels promotors de la plataforma independentista
Sobirania i progrés.

CAMÍ DE LA SEGONA PEL·LÍCULA

“En aquest país, si
dius el que penses
t’acusen d’afany de
protagonisme”

L’actor estrena
a la Villarroel
un monòleg sobre
un transvestit

L’actor Joel Joan, que estrena el seu nou muntatge Jo sóc la meva dona. / CARLES RIBAS
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Art en alerta

El canvi sobtat d’orientació i
de continguts del Centre
d’Art Santa Mònica po-
dria resultar ser l’espurna

que encén un debat sobre la situa-
ció de l’art contemporani a la capi-
tal catalana. Almenys, això seria
desitjable. Nombroses veus afe-
geixen desaprovació i crítica a la
situació actual, sobretot en relació
a les accions del departament de
Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya. Quina és exactament la crisi
que viu l’art contemporani a casa
nostra? En què consisteix? És, de
fet, una crisi? Ni tant ni tan poc…

El “sistema de l’art” a Catalu-
nya vist des de Barcelona és un
microcosmos desestructurat, on
els seus components conviuen amb
comoditat. Una cosa és l’art, les
pràctiques que li donen cos i els
efectes de la seva recepció, i l’altra
el sistema a l’entorn del qual s’orga-
nitza. I aquest sistema ha canviat
quantitativament en els últims vint
anys. Abans que obrís el Centre
d’Art Santa Mònica, que va venir
a acompanyar l’acció de La Virrei-
na, les exposicions d’art contempo-
rani es veien a la Fundació Miró, a
les seus de les caixes d’estalvi que
programaven art i a certs casals de
cultura, a més de galeries al carrer
Consell de Cent. Se sabia de l’exis-
tència de dos o tres col·leccionistes
d’art contempoani. Les instituci-
ons públiques col·leccionaven “al
pes” i els criteris de qualitat eren
els del millor ensumador. Fa vint
anys la paraula clau en el món de
l’art era … sponsor.

Les institucions, com els éssers
vius, també es moren. Però certes
institucions han mort sense repro-
duir-se primer … o sí? Fa 20 anys
hi havia la Sala Montcada i hi ha-
via Metrònom, però no hi havia
Fundació Tàpies ni Macba. Hi ha-
via revistes d’art als quisocs (al-
menys dues) i ara no n’hi ha cap.
La informació sobre art està de-
sapareixent de la premsa escrita,
per no pensar que una publicació
com va ser Serra d’Or als anys se-

tanta és avui impensable. Hi ha ha-
gut una certa renovació generacio-
nal dels membres del sistema, però
l’augment qualitatiu és minso.
L’acadèmia segueix tan adormida
com abans (quantes tesis doctorals
sobre l’art contemporani i la seva
recent història s’estan escrivint a
les universitats catalanes?) i el llen-
guatge de la crítica no s’ha ampliat
més enllà del periodisme. I no
s’han creat mitjans de difusió més
enllà del periodístic.

Les televisions ignoren l’art si
no és per escampar el morbo de les
cotitzacions d’una minoria d’artis-
tes —es confon el preu de l’art
amb la seva importància
cultural— o les extravagàncies
(que no escandalitzen ningú) d’al-
gun jove artista britànic. Una nova
generació de col·leccionistes i gale-
ristes ha aparegut a la ciutat i els

gustos van evolucionant, però la
seva potència segueix sent molt dis-
creta. Artistes que fa vint anys eren
celebrats localment amb gran efusi-
vitat han anat desapareixent de l’es-
fera pública perquè han esgotat el
circuit. Barcelona és una mena
d’anti-Berlín perquè no atrau artis-
tes (i tot el que va al darrere dels
artistes). No havent-hi bons estu-
dis de postgrau, l’artista català surt
de l’escola de belles arts molt d’ho-
ra i en inferioritat de condicions
per situar-se al costat dels seus
col·legues d’altres indrets. La capi-
talitat de Barcelona és local.

Sí que és veritat que ha minvat
el circuit d’exposició, de presència
dels artistes a l’espai públic. Aquí
vull insistir en la necessitat d’un
centre a la ciutat, dedicat a l’art
contemporani, reconeixible com a

tal. No és veritat que la raó de ser
del CASM desapareix quan es crea
el Macba: al contrari, és més neces-
sari que mai com a laboratori, cosa
que no pot demanar-se a un mu-
seu, que no pot privilegiar l’experi-
ment amb el dinamisme propi
d’una institució àgil. L’aportació
del Macba no és quantitativa, no
fa el mateix però en més gran; ha
de fer coses que abans no hi eren.
A Madrid el problema és idèntic:
no existeixen institucions inter-
mitges entre les galeries i el gran
museu, com es corre el risc que
passi a Barcelona. Els artistes no
tenen on construir una trajec-
tòria i on adquirir experiència
que els faci dominar les regles
dels espais, d’elaborar discursos,
enfrontar-se a la crítica i madurar
el seu treball. I això té com a resul-
tat l’empobriment dels propis llen-
guatges artístics i de l’escena en
general, com una serp que es men-
ja la cua, un cercle viciós.

Sóc conscient que el Departa-
ment de Cultura de la Generalitat
està creant les condicions per fer
un nou centre d’art contemporani
i animo que el CASM es repro-
dueixi si muta la seva estructura
genètica. També és el moment de
pensar en les noves centralitats cul-
turals de la ciutat, que és més gran
que el seu centre i té reptes socials i
geogràfics importants. Però els rep-
tes no són de tipus immobiliari, de
metres quadrats, sinó de discurs,
d’educació, d’estructura i de profes-
sionalització (de què han de viure
els crítics, tant importants per a la
“salut” de la cultura?), de relació
entre els diferents actors que con-
formen el clima cultural. La parau-
la clau en el món de l’art ara és
…concurs. Però crec que hauria de
ser projecte!, és a dir, ambició de
canviar el sistema, qualitat, co-
herència, capacitat d’invenció i
constància.

Bartomeu Marí és director del
Museu d’Art Contemporani de Bar-
celona (Macba)

L’art en crisi?
BARTOMEU MARÍ

Tot i que no farà marxa enrere
amb el projecte del nou CASM,
Tresserras segueix buscant un em-
plaçament per al centre d’art que
va prometre, el director del qual es
nomenarà a través de concurs. “Hi
ha gent que viu la situació amb
molta preocupació i dramatisme,
però les pressions no influiran en
el criteri. Segueixo pensant que els
dos projectes haurien pogut con-
viure a l’espai del CASM, però ja
que no sembla possible, estem bus-
cant un lloc que pugui entrar en
funcionament de forma immedia-
ta”, asegura el conseller, de retorn
de Mèxic, molt satisfet per l’acolli-
da reservada a la cultura catalana.

Tresserras s’ha reunit amb
l’Ajuntament i la Fundació la
Caixa per estudiar la possibilitat
d’utilitzar el Palau Macaya, ante-
rior seu del centre cultural de l’enti-
tat, abans que es faci efectiva la
reforma urbanística, la qual cosa li
donaria tres anys de temps per tro-
bar una altra seu definitiva.

Decidit a fer callar els qui l’acu-
sen de no tenir una política cultu-
ral articulada respecte a l’art con-
temporani, va mantenir reunions
amb els responsables de les associa-
cions de galeries “per ajudar a di-
namitzar el sector i organitzar, si
cal, alguna iniciativa conjunta po-
tent amb les diverses associaci-

ons”. També va contactar amb les
fundacions privades, “per augmen-
tar la seva visibilitat, començant
per millorar la informació, habi-
tualment molt tòpica, de les guies
turístiques”.

“Estem negociant els pressu-
postos i, malgrat que no creixe-
rem en recursos i que s’han elimi-
nat algunes partides, mantindrem

els compromisos. Molts sectors es
troben en una situació d’emergèn-
cia, però la dotació que es destina-
rà al projecte Altaió no afectarà
la del centre d’art”, assegura el
conseller, que està buscant també
una seu per al Consell de les Arts,
que després de superar els darrers
tràmits hauria de “treballar a ple
rendiment a partir del pròxim ge-
ner”.

� La política territorial. Se-
gons l’AAVC, l’impuls als centres
abans esmentats, sorgits en diver-
ses poblacions de Catalunya, es va

produir gràcies a la voluntat políti-
ca dels ajuntaments. “El programa
de construcció d’una xarxa de cen-
tres d’art podia haver avançat de
forma més ràpida i amb més deter-
minació si hagués rebut el suport
real del Departament de Cultura,
que ha elaborat un pla d’infraes-
tructures, el PETCAT
(2008-2018), que posa l’accent en
aspectes com la demografia i la
construcció d’edificis, oblidant els
ecosistemes artístics i penalitzant
les bones iniciatives del territori”,
assegura Guntín. “Es tracta d’un
pla global d’infraestructures, que
vincula cultura i mitjans de comu-
nicació, per tal de garantir l’accés
a la informació i el coneixement a
tot el territori”, matisa Tresserras.

“El departament de Cultura
està realitzant bones actuacions
en el territori. El que falta és
una col·lecció d’art contempora-
ni institucional, similar als Frac,
els fons regionals francesos, amb
els quals poder abastir els raquí-
tics fons dels nostres museus”,
indica Glòria Picazo, apuntant
una antiga reivindicació del sec-
tor. “Plantejar una col·lecció ins-
titucional significaria donar su-
port a artistes i galeristes i alho-
ra crear patrimoni”, afegeix No-
guera, que com ADN i altres fir-
mes, centrades en la creació més

jove i experimental, pertany a
l’associació de Galeries Indepen-
dents de Catalunya.

� De Barcelona a Venècia.
En aquesta conjuntura, l’Institut
Ramon Llull (IRLL), el braç cultu-
ral del Govern a l’estranger, llança
un concurs per nomenar el comis-

sari del Pavelló Català a la Bienal
de Venècia, un projecte amb un
pressupost de 500.000 euros, més
el lloguer de l’espai. “Vist aïllada-
ment, sense contextualitzar, la pro-
posta és interessant, però conside-
rant com opera l’IRLL en suport
a la internacionalització dels artis-
tes catalans i la greu situació ac-
tual, l’operació Venècia és obsce-
na, provinciana i exponent d’un ab-
solut desconeixement del sector ar-
tístic i una greu descoordinació en
el Govern”, sosté Guntín.

Després d’un procés d’elecció
impecable, només emmascarat per

l’amenaça de dimissions del jurat
en solidaritat amb el CASM, ha
estat nomenat Valentín Roma,
amb un projecte crític, molt con-
ceptual, poc visual i gens promo-
cional. Molts ho consideren un càs-
tig del jurat a Tresserras per no
acatar el Codi, altres ho veuen
com el tancament d’un compte
obert entre el conseller i Manuel
Borja-Villel, el cada vegada més
totpoderós director del Reina So-
fía i president del jurat. Els artistes
elegits són el col·lectiu SizeSite,
Daniel García Andújar i Pedro G.
Romero, que van manifestar en di-
verses ocasions la seva actitud críti-
ca cap a aquest tipus d’esdeveni-
ments. “El 2001 Estrella de Diego
em va convidar a exposar al Pave-
lló Espanyol, però vaig preferir
participar en la col·lectiva de Szee-
mann, perquè aquell era el context
que em pertanyia, amb els cura-
dors i artistes que havien creat les
bienals perifèriques, com Istam-
bul, Kwangju i Johannesburg, on
es lluitava per eliminar fronteres i
ni tan sols hi havia pavellons nacio-
nals”, recorda Eulalia Valldosera,
que inaugurarà una gran exposi-
ció amb peces participatives inèdi-
tes al Museu Reina Sofía de Ma-
drid, el febrer. No tot són males
notícies, el debat només acaba de
començar.

Aspecte del muntatge del projecte dels
artistes David Bestué i Marc Vives que
presenten a partir de divendres
al Centre d’Art Santa Mònica. / CARLES RIBAS

“Barcelona és una mena
‘d’anti-Berlín’ perquè no
atrau artistes. La seva
capitaliltat és local”

Tresserras segueix
buscant emplaçament
per al centre d’art que
va prometre

Els centres sorgits en
diverses poblacions es
deuen a la voluntat
política dels ajuntaments
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