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� Segurament, després de
llegir aquest article, diran
que hi ha artistes disposats
a qualsevol cosa per cridar
l’atenció. Però, encara que
els costi de creure, no és
aquesta la motivació de la
jove artista nord-america-
na Jill Magid, que exposa
al Centre d’Art Santa Mò-
nica (CASM) un anell d’or
amb l’encast buit perquè,
quan es mori, hi posarà un
diamant fet amb les seves
cendres. La joia és una
obra d’art maquiavèl·lica,
transgressora cent per
cent, que està en venda i,
com a prova, a l’exposició
es pot veure i llegir un con-
tracte en què només falten
les firmes del col·leccio-
nista interessat –i ja n’hi
ha uns quants– i de l’artis-
ta. Versió més glamouro-
sa, però igual de subversi-
va, de la Merda d’artista
que va enllaunar Manzoni
als anys seixanta.

Magid es va posar en
contacte amb una empresa
especialitzada a convertir
les cendres dels morts en
diamants: Life Gem. I van
signar un contracte amb
unes clàusules que, asse-
gura l’artista, «difícilment
em permeten fer-me enre-
re». En el contracte, que
també s’exhibeix a l’expo-
sició, es pot veure què cos-
ta aquesta metamorfosi:
13.000 dòlars.

L’obra d’art, salta a la
vista, està inacabada, i
d’aquí el títol: Autoretrat
pendent. És d’un cinisme
brutal, perquè només esta-
rà acabada quan mori l’ar-
tista, però val la pena no
quedar-se només amb la
façana provocativa. Magid
és una creadora «que ras-
treja les relacions íntimes

en allò impersonal», me-
cànic, metòdic, subratlla la
comissària, Montse Badia.
Busca emoció en allò fred
i distant, com un contracte
amb una empresa amb uns
interessos econòmics, al-
gú dirà, discutibles moral-
ment. Magid embolcalla i
dota d’emotivitat un pro-
cés científic, com és el de
convertir en diamant unes
cendres humanes. Fins i
tot ha redactat una carta
d’amor adreçada al
col·leccionista que la com-
pri, que diu: «Fes de mi un
diamant quan em mori.
Talla’m rodó i brillant. Pe-
sa’m a un quirat. Assegu-
ra’t que sigui real.»

Un bonsai gegant
Si, tot i així, els decep la
joia de Magid, el CASM
ha obert aquesta setmana
dues noves exposicions

més, de forma diferent al
diamant amb cos d’artista,
però de fons força similar.
L’empremta íntima en es-
pais i temps despersonalit-
zats també és el fil que
uneix les exposicions que
presenten les artistes Ceal
Floyer i Montserrat Soto.

Ceal Floyer, artista bri-
tànica de molta precisió
que parteix de la tradició
minimal, presenta dues
propostes, que han estat
comissariades per Jacob
Fabricius: una projecció
d’una diapositiva en una
pantalla de grans dimen-
sions (ocupa tota una pa-
ret) d’un minúscul bonsai
que, a ulls de l’espectador,
apareix gegant, i una inter-
venció a cada un dels 78
graons de l’escala interior
del CASM, en forma
d’avís que es repeteix ab-
surdament: «Compte amb

el graó.»
Montserrat Soto (Bar-

celona, 1961) ha creat una
instal·lació al claustre del
centre, comissariada per
Fede Montornès i titulada
Lloc de silencis, que con-
sisteix en un muntatge de
set pantalles (també de
grans dimensions) que re-
creen un espai de contem-
plació i meditació, íntim i
introspectiu, en el qual hi
ha un personatge –el poeta
Dionisio Cañas– que reci-
ta i es mou, de manera si-
lenciosa, de pantalla a
pantalla.

En el marc de la inaugu-
ració de les noves exposi-
cions (obertes fins al 10 de
juny), el CASM ha editat
un nou pòster artístic (el
cinquè de la sèrie), en
aquest cas dissenyat per
Dora García. Els visitants
se’l poden endur a casa.
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El bonsai gegant de Ceal Floyer, al Centre d’Art Santa Mònica. / JUANMA RAMOS

El tarragoní Ramon Simó parla de la
violència sexista al Villarroel
� Barcelona.  L’actriu Cristina Plazas és la noia que
tenia tots els recursos per ser feliç en la vida, però
acaba morta pel marit. El muntatge teatral L’altra
guerra, en cartell fins al dia 1 d’abril al teatre Vi-
llarroel de Barcelona, procura que el públic no senti
compassió per la protagonista, segons sentencia el
director, Ramon Simó. Aquest director tarragoní
aspira que el muntatge convidi a parlar d’aquesta
catàstrofe amb múltiples noms eufemístics. «Si hi
ha diverses maneres de definir una cosa, és símpto-
ma que no agrada parlar-ne», conclou. La mateixa
actriu coincideix amb el director que arran d’aquest
problema greu, global, «s’ha de parlar». A més de
la dona, que no se sent maltractada i encara estima
el marit que li pega, també es dóna veu a l’home in-
directament. La violència domèstica és present en
la cartellera. El mèrit d’Elsa Solal és que el text, es-
trenat l’any 2002, és a través d’una morta que ja se
sent alliberada perquè sap que no patirà més agres-
sions. Aquesta és també la tesi que va abordar Beth
Escudé a Aurora degollada: va traslladar el drama a
una farsa, fins al punt que la ingènua assassinada
s’entrevistava amb el diable i amb Déu. També
Carme Portaceli va dirigir L’agressor, en què es re-
tratava un pederasta d’una família corrent. Els dra-
maturgs Ricard Gázquez amb Folie en famille, ac-
tualment a la Sala Beckett, i Albert Mestres, a la Sa-
la Tallers del TNC, (Temps real), també han tractat
del tema en muntatges recents. / J BORDES

Jéssica Arias, de Vila-seca, publica el
seu segon llibre, «A orillas del alma»
� Vila-seca La vila-secana Jéssica Arias acaba de pu-
blicar el seu segon llibre, A orillas del alma. Des-
prés d’haver publicat, l’any 2005, el seu primer lli-
bre, Sueños fríos, l’escriptora pretén ara endinsar-
se en l’ànima del lector amb aquest nou llibre, un
recull de 36 poemes amb pròleg de Mikel Herzog.
Jéssica Arias Mignorance, col·laboradora de revis-
tes locals com ara La Crida, La Vila i El faro de Sa-
lou, ha escrit el nou poemari «amb la il·lusió que els
lectors s’emocionin amb els escrits i disfrutin amb
la lectura d’aquest recull de poesies», editat per
Edicions Cardeñoso. En el llibre, amb pròleg del
cantant Mikel Herzog, destaquen dues seccions:
Cantos de sirena, un conjunt de poemes al mar, i
Poemas de amor, una secció dedicada a la seva pa-
rella, Patric. Dins dels altres poemes, de temàtica
variada, hi destaca el titulat «La realidad frente al
espejo», escrit juntament amb l’escriptor Francisco
Tomás Barriento. / EL PUNT

� Quimi Portet presenta el seu nou disc a Tar-
ragona. Matem els dimarts i els dimecres és el títol
del nou disc de Quimi Portet, que divendres a la nit
va presentar a Tarragona. En el concert, que va tenir
lloc a l’Scumm Bar, va actuar acompanyat d’Anto-
nio Fidel (baix), Jordi Busquets (guitarra) i Xarli
Oliver (bateria). / O.M.

� El Festiclown de San-
tiago de Compostel·la, a
Galícia, el Magiclown de
Sant Josep de sa Talaia, a
Eivissa, i la Fira Màgica de
Santa Susanna, al Mares-
me, van oficialitzar dijous
un conveni de col·labora-
ció entre tots tres festivals.
Tots tres impulsen el nai-
xement de la xarxa de fes-
tivals de màgia i clown Es-
tela, quees marca com a

objectiu principal «donar
projecció a les activitats
comunes, coordinar i opti-
mitzar els recursos, i fer
publicitat conjunta de les
diferents mostres per arri-
bar a un major nombre de
públic», segons afirmen.
El conveni, que es va sig-
nar a l’illa d’Eivissa, ini-
cialment disposa d’una
partida de 18.000 euros a
repartir a parts iguals entre
els tres festivals que de

moment integren la xarxa.
Els diners aniran destinats
principalment a coproduir
la creació d’una obra de
teatre de clown i màgia.

Precisament, la primera
estrena conjunta de l’Este-
la, Xarxa de Festivals de
Màgia i Clown, serà el
muntatge La salud es lo
primero, que representarà
la companyia oficial del
Festiclown de Santiago de
Compostel·la, Os Sete

Magníficos Máis Un.
La peça s’estrenarà a Ei-

vissa en el marc de la tro-
bada internacional de mà-
gia i clown de Sant Josep
de sa Talaia, que se celebra
entre el 2 i el 6 de maig
d’enguany, i també es po-
drà veure a Santa Susanna
durant la Fira Màgica, que
aquest any ocupa els dies
15, 16 i 17 de juny. A Galí-
cia, l’obra hi viatjarà pos-
teriorment.

Santa Susanna, Galícia i Eivissa creen
una xarxa de festivals de màgia i clown
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