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David Altmejd (Montreal,
Canadà, 1974), jove crea-
dor que aquests dies repre-
senta el seu país a la Bien-
nal de Venècia, exhibeix,
fins al pròxim 9 de setem-
bre a l’Espai Montcada,
tres escultures grotesques,
a mig camí de la fantasia i
de l’horror, plenes de refe-
rències a la literatura i la fi-
losofia clàssiques.

Són obres estranyes, di-
fícils d’entendre. Descon-
certen tot i que tenen una
aura lírica. El públic s’hi
sent atret i allunyat alhora.
La més recent, Home 1
(2007), està feta amb un
periquito dissecat, panta-
lons de pell, jaqueta, cami-
sa de cotó, corbata, ulls de
vidre, guix, fusta, resina i
fibra de vidre. Home 1 és
un inquietant i enèrgic ho-
me ocell, un dels personat-
ges fantàstics híbrids que
ha donat més personalitat
al treball artístic d’Alt-
mejd, qui mai fins ara ha-
via exposat a l’Estat espa-
nyol.

L’home llop també és
present a l’exposició, però
la criatura mitològica està
trossejada a la irreverent
escultura laberint L’exte-
rior, l’interior i la mantis
religiosa (2005), una con-
junció de pèl i flors artifi-

cials, roques i minerals,
ous de guatlla, purpurina,
cadenes, bijuteria, filferro,
pega, plexiglàs, vidre de
mirall, resina, guix, pintu-
ra i fusta. Realitat i ficció
coexisteixen, doncs, en
l’obra d’Altmejd, un artis-
ta amb formació de biòleg.
I ell ho justifica així: «Si
treus de context un objecte
real (com una roca, per
exemple) i el col·loques al
costat d’un objecte irreal
(un home llop, per exem-
ple) passen moltes coses.
La roca adquireix una no-
va dimensió, ja que entra a
formar part d’un marc fic-
tici. Així mateix, l’home
llop adopta aspectes reals,
ja que la roca actua com a
pont entre el món real i
l’objecte de fantasia.
M’agrada com interactuen
els dos mons.»

La tercera escultura que
mostra a l’Espai Montcada
és Sense títol (2005), un
punt més sòbria i abstrac-
ta, feta amb plexiglàs, ca-
denes daurades i pega. És,
en paraules del creador,
«un gran dibuix espacial
traçat amb cadenes de bi-
juteria». «Els darrers anys,
faig servir cadenes com si
fossin una mena de siste-
ma nerviós. Per mi, és com
si tot s’hagués desintegrat

i l’única cosa que quedés
fos aquest sistema nerviós
flotant en l’espai», afirma.

David Altmejd tanca el
cicle Escenaris que ha co-

missariat Sílvia Sauquet
per a l’Espai Montcada, on
també han exposat Alejan-
dro Vidal, Johanna Billing
i Wilhelm Sasnal.

Les escultures
grotesques de
David Altmejd

inquieten l’Espai
Montcada

L’artista indaga la idea de metamorfosi
M. PALAU / Barcelona

� Conscient que la seva obra provoca fascinació i repul-
sió a parts iguals, l’artista David Altmejd tanca el cicle de
l’Espai Montcada de Caixafòrum amb una exposició que
indaga la idea de metamorfosi i, en concret, la metamor-
fosi entre l’home i l’animal. Un home ocell i fragments
d’un home llop creen inquietud a la sala d’exposició.

� L’artista italià Massimo Bartolini ofereix a partir
d’avui la seva segona intervenció programada dins
del cicle Espais Oberts de Caixafòrum. En el seu
cas, l’espai obert on intervé és el jardí secret d’Ara-
ta Isozaki. Avui a les set de la tarda, s’inaugurarà la
performance, titulada La font de pedres, que prota-
gonitzarà íntegrament un home jubilat que ha con-
tractat Bartolini que, cada dia durant una hora, fins
al 29 de juliol, es dedicarà a llançar pedres dins del
jardí. És, doncs, una obra que s’anirà construint i
creant dia a dia. L’horari de la performance és de
dimarts a diumenge de set a vuit del vespre i el dis-
sabte de set a nou del vespre. Tothom qui vulgui es-
tà convidat a observar la peculiar acció.

David Altmejd amb el seu home ocell. / EL PUNT
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Pedreta a pedreta

� El col·lectiu Àrea Tan-
gent ha aconseguit entrar
al cartell del Grec per pri-
mer cop. Ho fa amb dos
treballs que estan en pro-
cés i que no s’estrenaran
fins la tardor vinent a Tem-
porada Alta. Es tracta
d’Europe is living a cele-
bration (la tercera part de
la trilogia Autòpsia d’Àlex
Serrano), que es represen-
ta a La Caldera el 14 i 15
de juliol, i la programació
de teatre sonor que eme-
tran a COM Ràdio des d’a-
quest dissabte i fins al 19
d’agost. Dins d’aquestes
emissions, de vint minuts
de durada, hi apareix Apo-
calipsi life, un projecte de
Raquel Tomàs que es
completarà a Temporada
Alta i que tindrà una dura-
da de tres quarts d’hora.

Àrea Tangent treu fora
del seu local les provatures
dels seus espectacles en
construcció. El col·lectiu
d’artistes té, des de fa qua-
tre anys, un local al Raval
en què crea i posa a prova
els seus treballs emer-
gents. Setmanalment ce-
deixen la sala per presen-
tar fragments d’especta-
cle, d’un quart d’hora. Des
del segon any, van apostar
per algunes de les crea-
cions, que es presentarien
en format mitjà els caps de
setmana. El tercer objectiu
d’aquests joves s’ha acon-
seguit estrenant els millors
muntatges, ja en format
professional, en espais
convencionals i dins de
festivals.

La trilogia d’Àlex Na-
varro n’és un bon exem-
ple: va estrenar Autòpsia
el març del 2006 a Nau-
món; la tardor passada va
plantar Mil tristes tigres al

festival Neo i ara culmina-
rà la trilogia amb un espec-
tacle que preconitza el re-
torn de tots els moviments
i denuncia la falta de me-
mòria i que se presentarà
en ple procés al Grec i,
més tard, a Temporada Al-
ta. Navarro concep aques-
ta trilogia com un cercle
sense fi: Autòpsia parlava
de la soledat, «de no poder
disfrutar de les coses»; a
Mil tristes... investigava
sobre la culpa («un procés
de càstig de purgació»)
que el porta a la resurrec-
ció (Europe...). És un re-
torn a la vida amarg perquè
la nova oportunitat no es
completa amb l’experièn-
cia anterior, no hi ha me-
mòria i, per tant, es retorna
a la soledat inicial, a la difi-
cultat de comunicar-se.

Teatre a la ràdio
Raquel Tomàs és una altra
de les creadores d’Àrea
Tangent que està trobant el
favor dels programadors.
Aquest any l’emissora
COM Ràdio repeteix l’ex-
periència d’emetre pro-
postes de teatre sonor. Se-
rà del 7 de juliol al 19 d’a-
gost de dos quarts de tres a
les tres del migdia a les fre-
qüències de COM Ràdio
(Barcelona, 91.0; Girona,
92.7; Tarragona, 105.8, i
Lleida, 95.2). Tomàs ja va
presentar Rèquiem for Co-
maneci a l’Institut del Tea-
tre, un treball en què ini-
ciava el camí cap a la rà-
dio, encreuant les inter-
vencions de comentaristes
esportius amb l’actuació
de gimnastes. A Tempora-
da Alta es podrà seguir l’e-
missió completa en direc-
te. Al Lola d’Esparreguera
s’hi incorporarà una versió
escènica.

Àrea Tangent debuta al
Grec amb dues creacions

en procés que s’estrenaran
a Temporada Alta
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� El nou director del Grec, Ricardo Szwarcer, de-
fensa les presentacions en públic de treballs en pro-
cés. És un exercici que serveix als creadors per
temptejar el material que estan confeccionant i
també és una font alternativa que ajuda a finançar la
producció de baix cost. En el cas dels espectacles
de La Caldera (Europe is living a celebration
d’Àlex Navarro i el taller de dansa de John Jasper-
se) són gratuïts però les entrades per a les càpsules
de l’Àrea Tangent costen un euro testimonial.
Szwarcer va anunciar ahir en la presentació als mit-
jans de comunicació dels espectacles de La Caldera
«l’hora d’obrir aquest capítol». Aquestes peces de-
fugen les escenografies costoses. El mateix Àlex Na-
varro confessa que els seus espectacles han de cabre
en un cotxe: els actors, als seients, i les càmeres, els
vídeos i la resta d’elements escenogràfics, al maleter.

Nous formats

� John Jasperse prepara
una coreografia que s’es-
trenarà a finals d’octubre
al Brooklyn Academy of
Music en què investiga so-
bre els objectes que es
llencen a les escombraries,
sobre el valor que se’ls pot
donar quan ja se’ls ha con-
siderat inútils. El material
amb què ja ha embastat la
peça està ara en revisió
gràcies a un taller d’im-

provisació amb ballarins
de La Caldera, dins del
programa del Grec. El tre-
ball, que es veurà de dijous
a diumenge a La Caldera,
ha esta fructífer per a ba-
llarins i coreògraf, fins al
punt que Jasperse es plan-
teja introduir cadires aban-
donades als contenidors
de Barcelona en la peça a
Nova York. El director co-
menta que les escombra-
ries de Barcelona són dife-

rents de les de Nova York.
També és diferent la for-
mació dels ballarins, que
beuen d’una tradició més
dramàtica i als quals costa
seguir la coreografia con-
ceptual de Nova York.

La música també comp-
ta a donar valor a allò que
es rebutja. En aquest sen-
tit, Zeena Parkins barreja,
sense jerarquitzar, tant el
so de la seva arpa –que in-
terpreta en directe– com el

de sons, que habitualment
es menystenen i no es va-
loren com a efecte sonor
per a un espectacle. So-
rolls com ara els que s’a-
consegueixen aixafant una
botella de plàstic o arros-
segant una cadira s’incor-
poren a la partitura. El tre-
ball de Jasperse respon a la
voluntat de Caldera Ex-
press, una iniciativa del
centre cultural de què ja
s’han fet nou edicions.

Les cadires llençades en contenidors
viatjaran a Brooklyn gràcies al Grec

J.B. / Barcelona




