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Certesa simulada
D

e nou, sota l’espiral
gaudiniana que sus-
tenta les forces de la
gravitació i permet,
alhora, una expansió

enfora, es reuniren, primer a la
Pedrera, després a Arts Santa
Mònica, i s’acomiadaren al Cen-
tre de Supercomputació Barcelo-
na, Mare Nostrum, artistes i ci-
entífics d’avançada, a l’avant-
guarda. L’encontre d’enguany,
Certesa simulada, investigava,
en paraules del seu director, el
físic Josep Perelló, el llindar entre
el real i l’imaginari i la seva si-
mulació. S’hi presentà, d’entra-
da, el llibre de l’edició anterior
–imprescindible!– En ressonàn-
cia, dedicat a la teoria de cordes
i la música.

La jove artista australiana
Tina Gonsalves, reconeguda
arreu per les seves instal·lacions i
treballs multimèdies que investi-
guen el contagi emocional de l’es-
pectador a fi que interactuï sobre
l’obra d’art, dialogà amb N. Bian-
chi-Berthouze, que explora les
experiències subjectives en el
disseny de la tecnologia interac-
tiva. Tot transferint dades emo-
cionals en processos informàtics,
l’artista crea una informàtica
afectiva segons la qual sense
emoció tampoc no hi hauria
intel·ligència. Els museus en els
quals exposa deixen de ser me-
mòria per convertir-se en labora-
toris. El cos humà interactua i es
comunica amb la tecnologia.

La cuina catalana, gràcies a la
transformació dels nostres cui-
ners d’artesans a artistes i l’apli-
cació de la ciència i la tecnologia
a la innovació en gastronomia, li-
dera, amb químics investigadors
com Pere Castells, de la Fundació
Alícia, i pastissers com Enric Ro-

El pioner en
bioart Louis
Bec, als fons i
amb barba,
exposant les
classificacions
d’un zoo
paranatural,
fabulós
i artificial. ■
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vira, una autèntica renovació en
la creativitat, la pedagogia i el
consum. Les seves transformaci-
ons de l’ou com a forma intel·li-
gent a ous de xocolata com a
substància transfigurada són
una autèntica meravella d’expe-
riència estètica i coneixement
des del gaudi.

Tot això no són només experi-
ments i teories sinó l’intent de
crear màquines que pensin i dis-
frutin. Al capdavall nosaltres som
–com apuntà Janna Levin, física
i astrònoma investigadora de
l’univers primigeni, el caos i els fo-
rats negres– màquines biològi-
ques (sense ànima) que consig-
nen la irradiació del Big Bang de
l’univers. Superem els nostres lí-
mits, ara ja, capaços de llegir el ni-
vell subatòmic, a punt per a noves
creacions en obres col·laborati-
ves. És bo de pensar que el cos-
mos sencer el tenim a la nostra
imaginació. El nostre no és l’únic

nova relació
social. La cer-
tesa és una pro-
babilitat i hem
de saber quina
és la seva simu-
lació. Vivim en
un món inter-
connectat. En la
bioinformàtica,
assenyalà Rode-
ric Guigó, el codi
és la realitat; en
la pràctica el ge-
noma és una re-
presentació sim-
bòlica. La vida
és una com-
putació, here-
tem estructu-

res. Tanmateix la computació és
darwinista i la biologia està sub-
jecta als errors. La intel·ligència
no es pot codificar, necessitem
codis senzills amb possibilitats
complexes.

Quadern d’art.L’encontre internacional que posa al dia els nous coneixements en
ciències i arts s’ha dedicat a la simulació. Sense cultura i innovació, Catalunya
aniria a la cua del desenvolupament econòmic i no existiria

Vivim en un espai multimèdia,
tot el nostre planeta està inter-
connectat i som un cos elèctric
–sentenciava Derrick de Kerc-
khove, considerat el gran teòric
de la comunicació del segle XXI–.
Imatge, sensació i pensament
s’han readaptat en el nostre cos
en una connectivitat constant i
multiemocional. D’observadors
hem passat a ser usuaris contagi-
ats d’intel·ligència, o més ben dit,
som experimentadors.

La natura és el resultat d’una
transformació de la cultura. És
així que eixamplant la divisió se-
gons la qual el món científic obre
conceptes en l’ordre de la repre-
sentació i l’art fa de traductor, o
bé els artistes desxifren espais
que els científics converteixen en
paradigmes, el bioart permuta la
natura. L’artista i biòleg Louis
Bec, fundador de l’Institut Cien-
tífic de Recerca Paranaturalista,
mostrà, amb gran expectació per
part del públic, una sèrie d’éssers
potencials, quimeres fictícies.
Com diu Jordi José, amatent a les
explosions de noves i superno-
ves, la ficció prepara la societat
davant els canvis. Vindran, aven-
tura Antonio Acin, que es mou en
el món microscòpic de la societat
de la informació, ordinadors
quàntics més potents.

Somiem dins el nostre somni,
com li passava a Alícia al País de
les Meravelles o a través del mi-
rall. Estem fets, ens recordava
Carlota Subirós, de la matèria
dels somnis. Hi ha una quarta
pantalla on es troben els límits del
real i la ficció, perquè construïm
sentit. D’una manera generalitza-
da, la ciència no només constata,
sinó que fa i conflueix amb l’art
cap a una més gran capacitat hu-
mana d’exploració i emoció. ■

Vicenç Altaió

‘Alisionisme’,
un obra que
serveix per

dialogar sobre
la relació entre
l’art i la ciència
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ritme global, ja que amb el
vistiplau de la popularitat
del llibret de Merimée
s’han deixat els personat-
ges a mig esbossar, i el de-
tall prestat a vestuari i ele-
ments coreogràfics secun-

què Sara Baras no pot
comprimir-se en un rol de
dona vilipendiada, presa
d’una societat hostil. La
força i l’orgull de la bailao-
ra de Cadis és més fort
que tot això i, en aquest
espectacle, més que a Car-
men, a qui veiem ballar és
a Sara.

Aquesta és la raó que fa
que l’obra fluixegi en el
sentit dramatúrgic i en el

Carmen
Sara Baras, coreografia i
intèrpret.
Teatre Coliseum, 29 de setembre.

Després de dos anys
des de la seva es-
trena, la Carmen de

Sara Baras torna a Barce-
lona per deixar-s’hi veure
durant un mes llarg, amb
aquest paper que li queda
petit en personalitat, per-

Crítica dansa

Més Sara que Carmen

BàrbaraRaubertNonell

daris com els vanos o les
modernes cues, es torna
maldestre en el desenvolu-
pament final.

Tampoc el vídeo que fa
d’intermitent teló de fons
aconsegueix l’esperit de
modernitat i universalitat
que es pretenia inculcar a
la història. Amb un mun-
tatge final desentonat a
base d’imatges de dones
d’ètnies i països diferents,

que fa referència a la femi-
nitat comuna en totes elles
però que no es pot confon-
dre ni amb els atributs de
Carmen ni de Sara, per bé
que l’amor, en molts llocs
del planeta, no ha seguit
l’esperit romàntic centre-
europeu del qual el llibret
decimonònic es feia ressò.

Malgrat tot, Sara Baras
queda com una de les mi-
llors bailaoras de sempre.

El seu zapateado de me-
tralleta és incomparable i
la forma esculpida de bra-
ços és tan clara com si
l’haguessin prèviament
dibuixat. I és amb aquests
braços vigorosos que ha
dirigit un espectacle per a
masses, encantades de
veure la força de Sara
esborrant, més enllà de
la mort, la desgràcia de
Carmen.

L’obra fluixeja en
el sentit
dramatúrgic i en
el ritme global

univers, n’hi ha
una infinitesa,
d’universos.

No totes les
matemàtiques
del món estan en-
trellaçades. Hi ha
nombres que un
ordinador no pot
comptar. I com verifica Àlex Are-
nas en una radiografia d’una orga-
nització, l’organigrama formal
d’una xarxa no és piramidal. El
múltiple i la complexitat haurien
de guiar la nostra percepció i una


