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El 1989, el músic i compositor John 
Cage va sorprendre el públic quan 
va respondre a una pregunta sobre 
com era la seva col·laboració amb 
el coreògraf i ballarí Merce Cun-
ningham (mort al juliol): «Jo cuino 
i ell renta els plats», va dir. La fra-
se va acabar amb el que des de feia 
45 anys era un secret de domini pú-
blic, que eren parella artística i sen-
timental, i es va convertir en l’ex-
pressió més afortunada per definir 
un treball en col·laboració que és 
un referent en l’art contemporani.
 Amb la mateixa espontaneï-
tat que va originar la frase, vuit 
 institucions culturals de Barcelona 
s’han unit per celebrar l’espe-
rit Cunningham-Cage en un pro-
grama que combina dansa, mú-
sica i arts visuals, i que es titula, 
precisament, Jo cuino i ell renta els 
plats. El plat fort del menú és l’ac-
tuació de la Merce Cunningham 
Dance Company, que ha creat 
l’espectacle Event a partir d’obres 
d’Antoni Tàpies i Eulàlia Valldose-
ra (Mercat de les Flors, del 17 al 22 
de novembre).

L’atzar com a motor

La idea de crear espectacles amb 
 artistes de diverses disciplines, que 
actuen de forma autònoma i se sot-
meten a l’atzar com a motor crea-
tiu, li és molt familiar a Tàpies (un 
dels seus quadros es titula John Ca-
ge), que de seguida va elegir cinc de 
les seves obres per a Event. En cada 
una de les sis funcions es mostra-

rà una peça diferent i cada dia can-
viaran els músics que actuaran en 
directe. L’experiència no té a veure 
amb la improvisació, sinó amb les 
energies creatives que coincidei-
xen en un moment i en un lloc de-
terminats. «No volíem limitar-nos 
a mostrar obres de Cunningham i 
Cage, sinó recrear el seu procés de 
col·laboració –explicava ahir Trevor 
Carlson, director de la companyia 
Merce Cunningham–. Per això el que 
passarà a Barcelona és irrepetible».
 El programa arrencarà amb el 
muntatge Jo cuino i ell frega els plats 
sobre l’univers sonor de Cage (Tea-
tre Tantarantana, 19 i 20 de setem-

bre). Eugènia Balcells presentarà 
les seves instal·lacions inspirades 
en Cunningham a l’Arts Santa Mò-
nica (23 de setembre). El Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona 
obrirà la seva retrospectiva sobre 
Cage el 23 d’octubre. Dos dies des-
prés, l’Auditori presentarà un con-
cert que inclou la famosa obra 4,33 
(durant 4 minuts i 33 segons, els 
instruments callen i només se sent 
el soroll ambient). El 29 d’octubre 
la sala Conservas premiarà Cun-
ningham per la seva obra Loops, re-
gistrada amb una llicència Crea-
tive Commons per facilitar-ne la 
lliure difusió. H
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