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Galeries
d’avui
Laurent ‘Lo’
N2
Lo treballa amb bambú,
influït pels artistes orien-
tals: lleugeresa, elasticitat,
flexibilitat, matemàtica de
la segmentació i de la pro-
porció, espiritualitat, mito-
logia i etnologia. La seva
combinació genera estruc-
tures petites o monumen-
tals basades en l’equilibri i
el moviment, per aconse-
guir una estètica de l’espai.
(E. GRANADOS 61 FINS 14/4)

Josep
Granyer
Dalmau
Amic de Ferrant i Fenosa,
Granyer és un dels escul-
tors més curiosos i interes-
sants del panorama ibèric
del segle XX. La Dalmau
exposa una tria d’obres
del període 1920-1960:
des que es deixa seduir
pel cubisme i l’art egipci
fins que s’especialitza en
animals humanitzats.
(C. DE CENT, 349. FINS 13/4)

Carmen
Galofré
La Galeria
Segona individual de Car-
men Galofré a Sant Cugat,
composta per una trente-
na d’olis en diferents for-
mats. Galofré se serveix
d’espais interiors per fer
treballar la vida i per dialo-
gar-hi íntimament. Les fi-
gures representades es di-
lueixen en l’espai.
(ST. CUGAT. FINS 15/4)

Géraldine
Langlois
June and Jane
Tres treballs d’aquesta cè-
lebre fotògrafa belga, a
més a més d’una sèrie de
34 peces daurades tracta-
des a mà en coure i or per
l’artista francesa Valérie
Kools. Géraldine Langlois
treballa la intimitat de
l’espai públic amb una mi-
rada insòlita.
(RAURICH, 7. FINS 10/4)

Art Larson
Espais
Amb el títol suggeridor La
volta dels pixapins, l’artista
nord-americà Art Larson
proposa un exercici de
desmitificació, que afecta
tant la figura del mateix
artista com un seguit de
qüestions de la moderni-
tat. Amb ironia, l’artista
aconsegueix anul·lar qual-
sevol traç de sublimitat en
art. Descompromís?
(GIRONA. FINS 5/5)

Mike Swaney
Iguapop
L’obra de Mike Swaney és
narrativa, surrealista, deli-
cada i nostàlgica. A les
seves peces, figures i ar-
quitectures de períodes
històrics distints es juxta-
posen tot creant escenaris
fantàstics que l’espectador
ha de desxifrar. A partir
del collage, crea un museu
antropològic inventat que
pretén sorprendre.
(COMERÇ, 15. FINS 21/4)

Cara a cara
entre creadors

L’estrena al Lliure de ‘Mnemopark’, de Stefan Kaegi,
ha inspirat un col·loqui entre el director i Roger Bernat

Teresa Bruna
BARCELONA

Una taula, pantalla gran,
l’ordinador... Tot està a punt
per al col·loqui que el Go-
ethe Institut de Barcelona
ha preparat amb motiu de
l’estrena de Mnemopark, de
Stefan Kaegi, al Teatre Lliu-
re. Els protagonistes del
col·loqui són el mateix
Kaegi i el director català
Roger Bernat, dos artistes
amb moltes coses en comú.

Bernat comença maleint
–de bon rotllo– una d’aques-
tes coincidències: se li havia
acudit fer un espectacle amb
uns trens en miniatura que
va veure al Mercat de Sant
Andreu. Algú li va fer saber
que a Alemanya hi havia un
centre de creació, el Rimini
Protokoll, que feia coses
d’aquestes, i que un dels seus
membres, Stefan Kaegi, ja
havia parlat de trenets. Vaja!

Els joves creadors, a qui el
títol de directors els queda
curt, coincideixen a l’hora
d’investigar la vida quotidia-
na en aspectes insòlits i posar
les experiències a escena
amb els protagonistes de
debò: taxistes, jubilats, im-
migrants, porters... “Pujar a
l’escenari és com agafar la pa-

raula. Jo vivia en un lloc on hi
havia molts pakistanesos.
Vaig pensar que podrien ex-
plicar experiències de viat-
ges, però no necessàriament
traumàtiques, sinó de tota
mena”, diu Bernat. Es va es-
trenar amb el nom d’Amnè-
sia de fuga. “En un locutori
explicaven viatges en català,
castellà i... en urdu! I el més
bonicésqueelpúblics’hoem-
passava sense entendre res i
aplaudia! Va ser un joc que
vam poder portar a Viena”.

Stefan Kaegi no es queda
enrere. Va convocar un càs-
ting per escollir algú que vol-
gués ser un polític determi-

nat per un dia. Havien d’ex-
plicar el perquè. El dia de l’es-
pectacle portaven uns auri-
culars i anaven repetint el
que el polític en qüestió deia
al Parlament en directe, fent
el seu posat. “De vegades es
perdien una mica, era molt
fresc i divertit. Va durar fins
a la matinada”, diu Kaegi.

Roger Bernat entoma la
pilota: “Per a Tot és perfecte
vaig agafar adolescents d’en-
tre 14 i 16 anys, i un actor
jove (Nao Albet). La idea era
explicar un drama medieval
i ens vam recolzar en la lle-
genda de Sant Jordi. M’ho
van acceptar al Lliure, tot i

que no van entendre res. Els
nois explicaven què se sent
quan ets princesa o heroi...”.
La pantalla gran ens mostra
Nao jugant amb el penis i as-
segurant que és capaç de
posar-se’l a la boca: “Les files
s’aixecaven senceres. Vaig
tenir la crítica més violenta
que recordo”. Aquí Kaegi va
confessar que havia pensat
fer una cosa amb adoles-
cents... Arriba tard!

Kaegi contraataca amb
uns porters que expliquen la
seva vida en ple carrer, de
cara a un edifici vidriat a les
fosques: un gimnàs on hi
havia públic mirant-los.
“L’escenari era tot el carrer.
Ells portaven micros sense
fils i el públic els veia, barre-
jats amb cotxes i vianants.
Ningú, aliè, es va adonar de
res!”

Ni de bon tros hem expli-
cat tots els espectacles:
queda el del Call Center
(Kaegi), el dels taxistes (Ber-
nat)... Però les paraules d’en
Roger valen la pena: “Es va
fer amb taxistes de moltes
ciutats, que explicaven ex-
periències en el seu idioma.
Jo firmava l’espectacle i no
entenia res! És fascinant
algú que parla i no l’entens.
N’hi veus, de coses...!”. ■

Stefan Kaegi, amb Rene Mühlethaler (E) i Max Kurrus (D), dos dels actors no professionals de ‘Mnemopark’ ■ ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

Mnemopark, que es pot veure
avui i demà al Lliure, presenta
una maqueta de tren en mini-
atura que porta una càmera.
S’atura en unes cases on re-
presenta que viuen uns jubi-
lats aficionats a construir ma-
quetes. La pantalla gran re-
produeix la vida i les
maquetes de cadascú a les
cases i els seus protagonistes
la van explicant. Tots eren al
col·loqui. Roger Bernat es va
dirigir a ells: “Jo aprenc fent el

“No fem el que no som”
que faig. Però... per què ho feu
vosaltres?”. Ells van contestar:
“Per a nosaltres és un món
nou, diferent i ens hi posem
per veure coses noves”. Algú
va preguntar si no tenien
molta pressió en no ser actors.
“No! Som especialistes del que
fem, ho sabem fer. No fem el
que no som, com els actors.
Nosaltres som. I se’ns en refot
la crítica”.

L’espectacle és en ale-
many, subtitulat en català.
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