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Interferència invita a descobrir els espais públics amb una altra mirada

L’art provocador irromp als
carrers de BCN durant 3 dies

c

MARTA CERVERA
BARCELONA

Un gran arc de triomf da-
vant de l’edifici de Correus

realitzat amb 22 contenidors per al
transport marítim, obra de l’argentí
Gustavo Augerre i de la sueca Ingrid
Falk, és des d’ahir la cara més visible
d’Interferència, una curiosa propos-
ta que acostarà l’art contemporani
al carrer. Deu artistes o col.lectius
participen fins diumenge en aques-
ta mostra, una aposta del Grec que
compta amb un pressupost de
25.000 euros.

Semàfors de la plaça de Catalu-
nya que llancen piropos, idea del ve-
neçolà Julio César Palacio, i cartells
lluminosos amb impactants i conci-
sos missatges polítics i sexuals al
mercat de la Boqueria, obra de la
nord-americana Jenny Holzer, són
altres de les sorpreses que reserva In-
terferència als ciutadans que es pas-
segin pel centre de la ciutat, el Moll
de la Fusta i el Raval.

Arquitectes, escenògrafs, actors,

performers i artistes plàstics preocu-
pats per portar l’art al terreny social
col.laboren amb una mostra que vol
despertar l’interès del públic i el seu
sentit crític a base de provocació i
imaginació. «Reivindiquem la utilit-
zació de les zones públiques com a
espai de debat i creació», va afir-

mar ahir Juan Eduardo López, im-
pulsor d’Interferència, organitzat
pel mateix equip que Dies de Dansa
–una altra ocupació pacífica d’espais
urbans– i la Marató de l’Espectacle.

q LLUITA CONSTANT
Treure propostes artístiques al car-
rer no és fàcil. Les lleis no ajuden a
utilitzar places i avingudes per a cap
altra cosa que no sigui caminar o as-
seure’s. «No s’imaginen que difícil
que és enganxar una xinxeta en una
paret sense incomplir ni una llei», va
dir López, mig seriosament, mig en

broma. El responsable de la mostra
es va lamentar, per exemple, que
l’arc de triomf industrial no es pu-
gui instal.lar segons la idea original
davant la falta de permisos per ubi-
car-hi un discjòquei. I Holzer, que té
obra permanent al Guggenheim de
Bilbao i que va exposar les seves
creacions en plena Times Square de
Nova York, va optar per instal.lar-se
a la Boqueria davant les reticències a
la seva idea inicial d’utilitzar auto-
busos i vagons de metro com a su-
port per als seus cartells. «Els artis-
tes volen incidir en els espais pú-
blics per plantejar un debat sobre el
seu ús i per arribar a tota mena de
gent, i no només a un mercat elitis-
ta», va dir López.

L’embrió d’aquesta iniciativa
artística és Cadires, curiós experi-
ment que fa dos anys, i sota el parai-
gua de Dies de Dansa, va penjar a les
parets del Raval cadires a tres me-
tres d’altura ocupades a estones per
gent. Aquest cap de setmana hi
haurà 10 accions diferents similars,
o no tant, a la ciutat.<

33 Imatge del singular arc de triomf instal.lat des d’ahir al Moll de la Fusta, davant Correus.
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