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Ahir es va inaugurar ofi-
cialment el pavelló de
l’Estat espanyol. El públic
podrà accedir als diferents
pavellons de la Biennal de
Venècia a partir d’avui
mateix. Hi ha temps fins al
22 de novembre per inte-
ressar-se per descobrir les
noves tendències artísti-
ques del món. Si bé l’Estat
espanyol hi intervé des de
la primera edició, aquesta
serà la primera en què hi
haurà pavelló català.

Miquel Barceló (Fela-
nitx, 1957), que dijous va
presentar els seus treballs
en petit comitè als corres-
ponsals dels mitjans esta-
tals, aclaria que tot el tre-
ball que ha portat a Venè-
cia és recent, dels seus úl-
tims deu anys (algunes
obres les va acabar el
març). El comissari de
l’exposició és Enrique
Juncosa, director del Mu-
seu Irlandès de l’Art mo-
dern de Dublín (IMMA).

El desaparegut Floquet
de Neu del Zoo de Barce-
lona és un dels convidats
sorpresa del muntatge. Per
Barceló, la soledat d’a-
quest exemplar únic és
comparable a la de la vida
de l’artista: «No és que em
vegi com un goril·la, no és
que quan el vaig pintar em
digués ‘Òndia, si sóc jo!’;
va ser una cosa més a pos-
teriori.» Paral·lelament a
aquesta aproximació (Bar-
celó no veu tan evident la
supremacia de l’ésser hu-
mà sobre els primats), que
es podria interpretar com
una mena d’autoretrat,
Barceló realitza un home-
natge al continent africà

amb una sèrie d’obres que
representen figures huma-
nes, animals domèstics,
objectes i vegetació, així
com la vida a l’entorn del
riu Níger, amb pescadors i
canoes. «Són com corrents
de pintura», explica l’au-
tor d’aquestes composi-
cions, en què homenatja el
riu com un espai d’aigua
«més humà que el mar».

L’escuma del mar és,
precisament, el fil conduc-
tor del tercer espai dedicat
a Barceló. S’hi inclouen
algunes obres en què l’au-
tor ha utilitzat la tècnica
del goteig aplicada a la cú-

pula de la seu de les Na-
cions Unides, a Ginebra.

El film, a Mali
En l’homenatge a l’Àfrica,
Barceló ha optat per resca-
tar un escriptor i pintor
francès que el va precedir
en el descobriment artístic
del continent: François
Augiéras (1925-1971), del
qual presenta algunes de
les seves obres plàstiques i
també alguns dels seus lli-
bres preferits perquè el pú-
blic s’hi assegui i els lle-
geixi. El de Felanitx admet
que no tenia sentit intentar
descobrir els centenars de

valors de l’art emergent
africà. I per això va decidir
enfocar l’Àfrica recupe-
rant un del seus valors. De
fet, aquesta tardor, Barce-
ló continuarà amb aquesta
recerca, fent un treball au-
diovisual amb el cineasta
Isaki Lacuesta. El docu-
mental partirà de l’última
projecció de Paso doble a
Mali per, posteriorment,
fer una travessia a l’Àfrica
a la recerca d’un búnquer
que va pintar i tapiar Au-
giéras. Aquesta va ser la
solució dràstica del fran-
cès després d’enfadar-se
perquè els turistes havien

embrutit el primer fresc.
Ara, Barceló i Lacuesta
pretenen trobar aquest
búnquer i filmar-lo. Es po-
den palpar en alguna de les
peces els descobriments
artístics arran de treballs
inusuals com ara la coreo-
grafia Paso doble (on va
investigar amb noves ei-
nes per treballar el fang,
que manipula en directe
davant del públic) i l’acla-
mada cúpula de l’ONU.
Ell mateix ho reconeixia,
fa un mes a Barcelona, re-
ferint-se a unes grans pe-
ces de ceràmica com «pa-
rets transportables».

L’artista capitaneja el pavelló de l’Estat espanyol amb pintura i escultura i es distancia de les instal·lacions majoritàries

Barceló neda a contracorrent a Venècia
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Miquel Barceló fa uns dies en la presentació a la premsa del pavelló estatal. / EFE / ANDREA MEROLA

● Venècia viu aquests
dies una mena de retorn a
la Dolce Vita amb luxosos
iots en què sovintegen bar-
rets, mocadors i ulleres
dels anys 40 i 50. Un cop
acabats aquests tres dies
de presentacions i inaugu-
racions cool, Venècia té
l’oportunitat de convèncer
el públic que encara con-
serva aquell «magnetis-
me», del qual parlava di-
jous el director d’aquesta
edició, Daniel Birnbaum.
La Biennal de Venècia, «la
mare de les biennals», se-
gons Birnbaum, ofereix
una oportunitat molt im-
portant per a artistes de tot
el món (consagrats o no) a
causa de la gran quantitat
de turistes que rep cada
any la ciutat dels canals.

Més enllà de l’ambient
que envolta la mostra in-
ternacional, als recintes de
la Biennal s’ha pogut veu-
re molta composició au-
diovisual, fotogràfica i lu-
mínica, i molt poca pintu-
ra, un fet en què són excep-
ció l’Estat espanyol i Is-
rael. Els artistes han sabut
aprofitar les possibilitats
que els donen les entrades
als pavellons. L’aigua i la
meteorologia també hi po-
den jugar. És el cas de
l’obra del danès Michael
Elmgreen, que ha situat un
col·leccionista ofegat en-
mig d’una piscina. La tem-
pesta de divendres va
moure el maniquí flotant.

● Miquel Barceló neda contra corrent
pels canals de la 53a Biennal de Venècia.
Mentre que la majoria d’artistes s’han de-
cantat per les instal·lacions i els treballs

audiovisuals, Barceló reincideix en la se-
va obra matèrica, tant en pintura com en
escultura. L’Àfrica que, en l’edició passa-
da, va acollir Barceló com si fos un artista
de casa (de fet viu llargs períodes a Mali),

protagonitza una de les tres seccions prin-
cipals. Les altres recullen les sensacions
de l’escuma de mar i una mirada lúcida als
goril·les. En l’anterior edició, el cineasta
José Luis Guerín també va ser una de les

sensacions amb unes filmacions robades
de dones que es desplaçaven per diferents
ciutats europees. Aquell treball entre poè-
tic i impúdic formaria un cos al film En la
ciudad de Sylvia.
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La «Dolce vita»
particular de la
Biennal

● Oriol Broggi prepara
dues comèdies d’Eduardo
de Filippo (Nàpols, 1900 -
Roma, 1984) per a la tem-
porada vinent. La primera
és una coproducció del
Centre d’Arts Escèniques
de Reus (CAER), que tam-
bé podria fer temporada a
la Biblioteca de Catalunya
(sempre depenent de si en-
cara no han començat les
obres de reforma d’aquest
espai). Nadal a Can Cu-
piello (Natale in casa Cu-
piello) va ser un dels pri-

mers èxits de De Filippo,
escrit als anys trenta, i tin-
drà Pep Cruz i Bruno Oro
en el repartiment. La sego-
na comèdia de De Filippo
és Questi fantasmi!
(1946), un treball en què hi
haurà un elenc d’actors lo-
cals i italians, i que serà
una coproducció del Cen-
tro Dramático Nacional.
L’autor, popularitzat a
l’escena catalana gràcies a
l’èxit de Dissabte, diu-
menge i dilluns al TNC, ju-
ga amb la comèdia per ex-
pressar la hipocresia i les

supersticions de la seva
societat napolitana del se-
gle XX.

Ara, «Hamlet»
Oriol Broggi tanca la tem-
porada actual amb l’estre-
na demà d’un Hamlet pro-
tagonitzat per Julio Manri-
que, que pretén reforçar la
idea d’un jove que s’en-
fronta a la maduresa, i que
expressa de manera bri-
llant. Manrique tampoc no
vol abonar-se amb algun
adjectiu «reductiu, que el
tanqui a una interpreta-

ció». Hamlet està en un
moment de canvi i es defi-
neix en cada escena. El
plantejament del director
parteix de la fidelitat del
text adaptat per Joan Se-
llent. Hi ha alguns detalls
que marquen la manera
d’entendre el teatre de
Broggi («artesanal», aven-
tura l’actor Carles Martí-
nez). L’espectre del pare
assassinat parlarà anglès
amb Hamlet. L’escena dels
comediants es representarà
en italià. La sorra de la Bi-
blioteca de Catalunya (un

element indispensable per
garantir la sonoritat) farà
muntanya per poder anar
enterrant cada un dels
morts de l’escena. L’obra
arrenca amb Hipòlit, que
repartirà uns abrics entre
uns actors i aquests inter-
pretaran la tragèdia. Hipò-
lit (Marc Rodríguez) és fi-
del a la promesa que Ham-
let li encomana, ferit de
mort.

Hamlet proposa una no-
va disposició de l’espai.
L’obra, prevista fins al 17
de juliol, disposa el públic

quasi envoltant l’escena.
Només el fons queda lliure,
on es projecten els núvols
alliberadors de Broggi. En
el repartiment destaca Car-
me Pla (una de les mem-
bres de T de Teatre), que re-
ivindica el seu vessant dra-
màtic fent de mare de Ham-
let. Els 25 papers de l’origi-
nal Broggi ha disposat que
siguin interpretats per vuit
actors, compartint papers.
Un treball de quasi tres ho-
res enèrgic, «que sembla
que només siguin 80 mi-
nuts», diu rient Broggi.

Broggi prepara dues comèdies de Filippo per a l’any vinent
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