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LA TEMPORADA ARTÍSTICA DE GENER A JULIOL

1957). La mostra (del 16
de juliol al 9 de gener) re-
passarà els darrers 25 anys
de trajectòria de l’artista i
es complementarà a l’Arts
Santa Mònica amb una
mostra que desvetllarà el
Barceló més novell.

Rusiñol versus Picasso.
El Museu Picasso presen-
tarà, per les mateixes dates
que el Macba, una exposi-
ció de Rodney Graham, un
artista que té molt a dir de
la vigència del geni mala-
gueny en l’art contempo-
rani. En concret, lluirà una
proposta creada especial-
ment per al museu, de títol
Possible Abstractions.

Després en vindrà una
de grossa. Una exposició
(del 28 de maig al 5 de se-
tembre) per demostrar que
Santiago Rusiñol va jugar
un gran paper en la forma-
ció del jove Picasso. Per
primera vegada, afloraran
les fortes connexions entre
els dos artistes. Gran part
de la col·lecció del Cau
Ferrat de Sitges (incloent-
hi les obres de Picasso,
Rusiñol i el Greco) forma-
ran part de l’exposició.
També hi haurà préstecs
importantíssims del Mu-
sée d’Orsay i The Metro-
politan Museum of Art,
entre d’altres.

Utopia? «Atopia». L’ato-
pia és el sentiment de ma-
lestar de l’individu enfront
d’una ciutat que no repre-
senta, en cap cas, el seu pa-
radís somiat o promès. Al
malestar de l’individu que
agonitza en l’apoteosi ur-
bana, el CCCB li ha donat
forma d’exposició (del 24
de febrer al 24 de maig).
Intentarà explicar-lo amb
unes 200 obres de més de
40 artistes.

Tot el que tenen en co-
mú, i també tot el que te-
nen de diferent, Barcelo-
na, València i Palma,
emergirà en una exposició
(del 26 de maig al 12 de se-
tembre) que es podria re-
sumir com una història
complexa de confluències
i divergències.

I, en ple estiu (del 27 de
juliol al 9 de gener), el
CCCB inaugurarà una ex-
posició que pivotarà sobre
el concepte i la representa-
ció del laberint al llarg de
la història.

Més ciència, més art i
més pensament...,
creuats. Cromolitogra-
fies, papers arrissats, reli-
caris, creus, exvots, ocells,
nines, animals, màscares,
petits soldats, imatges po-
pulars, quadres de cromos,

vaixells... Tot això i més
integra l’eclèctic fons
d’objectes heretats pels
fills dels col·leccionistes
Françoise i Guy Selz, que
s’han avingut a exposar
(del 27 de gener a l’11
d’abril) a l’Arts Santa Mò-
nica.

Per les mateixes dates,
el centre s’entregarà a una
exposició sobre les socie-
tats virtuals.

El relleu el prendrà una
exposició de Mireya Masó
(Barcelona, 1963), del 17
de març al 27 de juny, que
parteix del treball de camp
que va realitzar l’estiu aus-
tral del 2006 a les bases ar-
gentines de l’Antàrtida.

Ja a la primavera, es di-
fondrà l’obra de l’artista
francès Valère Novarina
(1947). S’exposaran (del
21 d’abril al 27 de juny) els
2.587 dibuixos que va fer
durant 24 hores seguides
sobre els personatges de la
seva obra El drama de la
vida, que es va estrenar al

festival d’Avinyó el 1986.
Simultàniament, s’ex-

hibirà un projecte fotogrà-
fic sobre La Rambla, sig-
nat pel català Jordi Berna-
dó (Lleida, 1966) i l’italià
Massimo Vitali (Como,
1944). Ambdós fotògrafs
s’han proposat fer un mi-
nuciós retrat de la Barcelo-
na actual a través d’un dels
espais públics més emble-
màtics de la ciutat. La
Rambla serà protagonista
d’una altra exposició a La
Virreina.

En una mostra de temps
limitat (del 7 al 23 de
maig), s’oferirà una radio-
grafia de les propostes més
innovadores en el camp
del videoart.

La següent exposició,
també de curta durada (del
4 al 27 de juny), aplegarà
obres d’artistes catalans i
espanyols actuals amb for-
ta projecció internacional i
girarà al voltant de l’espai
amb una reflexió comuna
sobre l’aspiració de l’ho-

me a dominar-lo.
Al juliol vénen els plats

forts. I mai millor dit: plats
de la nova cuina catalana.
Una exposició (del 9 de ju-
liol a l’1 de novembre)
aproparà el fet gastronò-
mic a l’art i la performance
amb la ciència com a inter-
mediària de luxe. S’han
previst demostracions de
Ferran Adrià, Carme Rus-
calleda i els germans Ro-
ca.

També a l’estiu (del 9 de
juliol al 26 de setembre)
s’exposaran les pintures
de l’artista holandès Pat
Andrea (1942) inspirades
en els dos llibres de Lewis
Carroll Alícia al país de
les meravelles i A través
del mirall.

I així s’arriba a la gran
exposició de l’any a l’Arts
Santa Mònica (del 15 de
juliol al 26 de setembre),
que s’ocuparà de l’obra
inicial i més desconeguda
de Barceló, la que va des
del 1973 fins a l’any de la

seva consagració en el
context internacional, a
partir de la seva participa-
ció a la Documenta de
Kassel el 1982.

Com a complement a la
gran exposició de Barceló,
es muntarà una mostra pa-
ral·lela amb les gravacions
d’alguns dels primers con-
certs punk –un moviment
que va influir enormement
a Barceló– que es van fer a
Londres a mitjan anys se-
tanta. El material és inèdit
i Jordi Valls n’és l’autor.

El mag venecià. L’exube-
rant i enlluernadora plura-
litat de facetes de Mariano
Fortuny Madrazo (Grana-
da, 1871-Venècia, 1949),
el fill del gran pintor Marià
Fortuny, omplirà La Pe-
drera, el centre cultural de
Caixa Catalunya, en una
exposició (de l’1 de març
al 27 de juny) que reunirà
un conjunt important de
pintura, dibuix, gravat, fo-
tografia, escenografia, dis-
seny de llums, disseny tèx-
til i moda procedents,
principalment, del Museu
Fortuny de Venècia.

La Rambla, amunt i
avall. Carles Guerra, el
nou director de La Virrei-
na Centre de la Imatge, re-
velarà ben aviat el seu pla
d’exposicions temporals,
però ja hi ha un avança-
ment prometedor: la pri-
mera mostra de l’any esta-
rà dedicada a La Rambla.
Serà una gran exposició
fotogràfica sobre aquest
espai urbà i integrarà do-
cuments provinents d’ar-
reu del món. Es combinarà
amb una exposició del po-
lifacètic Ocaña.

Per fi, Hernández Pijuan.
La Fundació Suñol regala-
rà una exposició (del 4 de
febrer al 29 de maig) dedi-
cada a Joan Hernández Pi-
juan (Barcelona, 1931-
2005). Aquest artista està
molt ben representat en la
col·lecció de Josep Suñol.
En col·laboració amb la fa-
mília, es mostrarà una se-
qüència d’obres, algunes
d’inèdites, de diferents pe-
ríodes, en què emergeix el
caràcter intimista i el pro-
cés d’observació de la na-
tura com a base de creació
d’Hernández Pijuan.

La següent exposició
(del 10 de juny al 25 de se-
tembre) serà una col·lecti-
va amb 46 obres exclusi-
vament de la col·lecció
Suñol. El leit-motiv és
rastrejar el codi interpre-
tatiu de cada artista (Tà-
pies, Broto, Chillida...) en
l’aplicació de signes i es-
criptures.
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L’art de Pipilotti Rist està fet per meravellar.

● La companyia de
teatre Essela ha trans-
format alguns dels
contes de Quim Mon-
zó en guió teatral.
L’obra, que es va es-
trenar el novembre a
Torelló, farà tempora-
da al Sant Andreu tea-
tre (SAT!) del 22 de
gener al 7 de febrer.
Essela és una veterana
companyia, amb 25
anys d’història, que ja
ha fet alguna adapta-
ció escènica de contes
de Miquel Martí i Pol
(Històries de la Vila
de R). Posteriorment,
va fer una aproxima-
ció escènica al poeta a
La fàbrica. El millor
dels mons de Monzó
és una obra que ha es-
tat adaptada i dirigida,
conjuntament, per
Cacu Prat i Pep Tines.
En l’obra s’intercalen
personatges dels con-
tes El nen que s’havia
de morir, Vacances
d’estiu, El meu ger-
mà, Quan la dona
obre la porta, La vida
perdurable i La vene-
dora de mistos. Al
muntatge hi ha la mú-
sica en directe inter-
pretada per Arnau
Tordera, que compar-
teix escenari amb els
actors Diana Gadish,
Marta Parramón, Al-
bert Garçon i Joan
Roura. / EL PUNT

BARCELONA
La companyia
Essela trasllada
Quim Monzó a
l’escena

● Aquest cap de set-
mana arrenquen les
funcions del primer
semestre del 2010 a
Sant Cugat del Vallès
(Fem sonar les musi-
quetes) i a Tremp
(Cirque déjà vu). La
política de promoció
de gires de la Genera-
litat ha consolidat dos
circuits de pes per
aquest semestre. Tant
l’obra de La Baldufa
com el concert de La
Carrau i Xerramequ
Tiquismiquis que in-
terpreten el disc Musi-
quetes per la Bresso-
la, tenen una gira de
35 funcions. / EL PUNT

SANT CUGAT DEL
VALLÈS
Cultura en gira
promou 35
funcions de La
Baldufa i La
Bressola


