
Són devers dos quarts de nou del vespre a
Venècia el 6 de juny del 2009, inauguració de
la 53 Biennal. És lluna plena. Toni Catany i
el cronista anam a una festa a Ca’Zenobio

per a Miquel Barceló. Cop en sec veiem que l’ai-
gua dels canals puja sobre les voreres. La festa
s’ajorna per mor de l’aqua alta. Un vell venecià ens
diu que des de feia 150 anys no hi havia aqua alta
en aquesta època. Barceló ha obert la seva mostra
un dia històric per a la vida local. I ell, que la sap
llarga, reconeix que l’essència del local és l’univer-
sal. Ho parlàvem al matí quan li deia que m’entu-
siasmava que no hagués fet cap “modernor” com
és el comú en tots els pavellons (instal·lacions,
films, happenings, vídeos, multimediacitat, etc.):
“he mostrat la meva obra d’aquests darrers deu
anys, pintures del mar, paisatges de Mali, goril·les,
ceràmiques i faig Paso doble”.

L’artista em parla amb fervor de la seva darrera
obra feta sobre teles de lli que va col·locar al sòl de la
cúpula de Ginebra: “m’agradava tenir com a fons els
regalims dels pigments que queien de les estalactites.
Després hi vaig pintar damunt, emperò sabia que hi
eren. Sempre hi ha moltes de capes en els meus
quadres, molta de matèria per davall”. Quan em
deia això m’imaginava la matèria Barceló feta per
aquest brou de pintura que recull i recicla tota casta
de materials del taller i de la vida de l’artista: els
pigments mesclats amb les llosques, els papers de
diari, la terra, la representació d’aliments barrejada
amb els mateixos aliments reals, i els tactes, les inci-
sions, les ditades, les empremtes de sabates, de cos-
sos, etc. Quan recorrem aquestes sales hi veig aques-
ta remoguda matèrica que adquireix en aquests deu
anys variacions d’un virtuosisme finíssim sense
deixar la seva radicalitat singular. Barceló ha fet
obrir les claraboies que hi ha als sostres i la claror
solar pinta ombres. Entram en una sala en què tot
són teles immenses amb un tret comú: hi ha una
pinzellada blanca, gegantina, que defineix un riu
sobre una matèria verdosa. Li dic que em recorden
teles de final dels anys vuitanta amb ecos de Chu-Ta,
Michaux, Li Kung-Nien i Kline, pintors molt esti-
mats: “són visions malinianes, els rius Níger, el Ghi-
nigheren, que he fet enguany després d’aquells qua-
dres sobre el País Dogon de l’any passat. Estic con-
tent d’haver retrobat aquest gest d’arrel oriental que
em faria pintar un quadre amb una sola pinzella-
da”. Apareixen goril·les negres, immensos, amb cara
de bons jans, treballats amb intensitat nerviosa de
trets curts i fondos. Li coment si són autoretrats:
“això és una pardalada, sempre pint l’artista en el
taller, però pensant-ho bé, i enguany que celebram
l’origen de les espècies de Darwin, no està gens mala-
ment representar-nos com a goril·les.”

A la sala dedicada a les pintures de François
Augiéras, escriptor i pintor francès, em parla de la
festa íntima a aquest amic i mestre: “és el meu
convidat. I és una trangressió formal perquè intro-
duesc un pintor mort i francès”. Passam a una sala
amb un vídeo on es veu Paso doble i una taula
plena de llibres. Torn a la festa. A la no festa. Són
les onze de la nit i ens diuen que s’ha anul·lat per
mor del perill de l’aqua alta. Fins i tot en matèria
festera Barceló va contracorrent. La lluna daura-
da, entre campanars i teulades, ens somriu.

MÚSICA ART

La Off Villarroel tan-
ca la seva cita musical
de la temporada el
proper 22 de juny. El
cicle Els dilluns de Ro-
ckdelux arriba a la rec-
ta final amb els con-
certs de dos dels mi-
llors exponents de l’es-
cena underground bar-
celonina: Extraperlo
(a la imatge), que pre-
sentarà el seu segon
disc Desayuno conti-
nental en un concert

únic, i Veracruz, que,
després de passar pel
recent Primavera
Sound, també presen-
ta nou disc format
per 11 cançons. Una
oportunitat única per
veure en format de
teatre dos grups que
estan en plena madu-
resa musical. Extra-
perlo i Veracruz. La
Off Villarroel (22 de
juny, 21.00 hores).
www.lavillarroel.cat

Diu que “pinta
sense pintura”
i, efectivament,
David Rodrí-
guez Caballero
(1970) empra
paper o alumini
i els treballa
com si fossin
quadres bus-
cant els matisos
de la llum en el
tractament de
les superfícies i
donant-los qua-
si sempre un toc
de color.
Aquests dies
presenta la seva
primera exposi-
ció a Barcelona
a la seva galeria
de sempre, la Marlbo-
rough, amb les darreres
obres en alumnis de
gran format que ha fet, i
una petita mostra de
subtils papers plegats
que són a l’origen de les
obres metàl·liques.

De fet, tot i que ja
feia temps que se servia

de l’alumni, que poleix
per donar-li textura pic-
tòrica, fou la inspiració
de la tècnica japonesa
de l’origami, una mena
de papiroflèxia, que és
en l’origen del treball ac-
tual. Plegats. Galeria
Marlborough (València,
284, 1r 2a, Barcelona).
Fins al 9 de setembre.

Nits de música. Malgrat la crisi,
la grip i les dificultats amb què es
topa tot projecte, torna per cin-
què any el Festival Músiques Cruï-
lla de Cultures, el festival que om-
ple de música les nits del mes de
juliol de la ciutat de Mataró.
L’edició d’aquest any comença la
nit de Sant Joan, una de les més
màgiques i populars de l’any, i es
caracteritza per reunir veterans in-
combustibles, joves amb gran pro-
jecció de futur i per presentar
l’únic concert a Espanya de l’ac-
tual gira de Manu Chao.

El 23 de juny serà la primera
de dotze nits plenes de música,
com la que protagonitzaran el sud-
africà Hugh Masekela, el nord-
americà Taj Mahal, l’uruguaià Jai-
me Roos o la mítica banda The
Wailers, que faran palès que
l’herència es pot adaptar als nous
registres sense perdre la identitat.
Amb ells, diversos grups i solistes
catalans com Rauxa o Ai Ai Ai,
que encetaran i tancaran el festi-

val amb rumbes; La Lati-
na, Black Gandhi, Che Su-
daka, La Candombera o
Alma Afrobeat Ensemble,
Roger Mas, Raynald Co-
lom, i dos exemples de la
renovada escena del pop ca-
talà, Joan Miquel Oliver i
Manel.

El festival presenta dues
cites destacades. La possibi-
litat de gaudir de l’únic con-
cert de Manu Chao i Radio
Bemba a Espanya dins la
gira Tombolatour (progra-
mat per al 4 de juliol), i
l’altra, recuperar un nou es-
pai per a la ciutat de Mata-
ró, l’Espai l’Arquera, si-
tuat a la vora del mar i que
permetrà, des d’aquell mo-
ment, programar actes mu-
sicals a l’aire lliure. Festival
de Músiques Cruïlla de Cul-
tures 2009. Mataró (del 23
de juny al 18 de juliol) www.
cruilladecultures.com.

Copla. Miguel de Molina va ser
un dels artistes més polifacètics,
provocadors i maltractats per
l’Espanya franquista. Republi-
cà i homosexual, va haver d’exi-
liar-se després de la Guerra Ci-
vil a Buenos Aires. La compa-
nyia de teatre La Barni reprèn
l’espectacle Ojos Verdes, Miguel
de Molina in memoriam com a
homenatge a l’artista del “cara-
colillo” en el front, les bruses de

mànigues “afarolades” i els bo-
tins de fantasia. L’obra, dirigi-
da per Marc Vilavella (també
n’és el protagonista) i Marc
Sambola, compta amb la presèn-
cia d’Eduard Tenas al piano, les
actrius Manoli Nieto i Gracia
Fernández i els actors Xavi Me-
lero i Albert Mora. Ojos verdes.
Miguel de Molina in memoriam.
Brossa Espai Escènic (Allada
Vermell, 13). Fins al 26 de juliol.
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Cartell de Tombolatour, actual gira de Manu
Chao.

Matèria
Barceló
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