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� Miquel Barceló fa anys,
uns quinze, que no exposa
la seva obra en galeries de
Barcelona. Des de que va
tancar la galeria Salvador
Riera, l’artista mallorquí
no presenta el seu treball a
la capital. Però durant els
vuitanta i principi dels no-
ranta, quan sí que ho va
fer, a la Salvador Riera i
també a la Trece, els col-
leccionistes barcelonins
van comprar, massiva-
ment, les seves peces. La
Fundació Godia ha rastre-
jat les col·leccions priva-
des i ha reunit 46 obres de
Barceló que ara exposa a
la seva seu del carrer Va-
lència. És la darrera mos-
tra que presenta abans del
trasllat al carrer Diputació.

El comiat que fa la Fun-
dació Godia a la seu on es
va instal·lar l’any 1999 és
de luxe. Barceló és el nom
que més sona, i més cotit-
za, en el mercat de l’art
contemporani internacio-
nal. Actualment, Barceló
afronta una obra majúscu-
la: està pintant la cúpula de
1.500 metres quadrats de
la seu de les Nacions Uni-
des a Ginebra. El 5 de ge-
ner, el dia que es tancarà la
mostra que s’obre avui,
Barceló a les col·leccions
privades de Barcelona, la
Fundació Godia es traslla-
darà a les noves instal·la-
cions del carrer Diputació,
250.

Enrique Juncosa, expert

i amic íntim de l’artista, di-
rector del Museu Irlandès
d’Art Modern de Dublín,
ha comissariat aquesta ex-
posició. «Barceló em va
dir que tenia molt d’interès
que es fes», explica Junco-
sa. La Fundació Godia és
una institució amb bons
contactes dins del col·lec-
cionisme privat de Barce-
lona. La seva sorpresa va
ser màxima en descobrir
que Barceló està tan repre-
sentat en les col·leccions.
Francisco Godia no va ser
l’únic que els anys vuitan-
ta es va fixar en aquell jove
artista mallorquí...

Alguns col·leccionistes
prestadors prefereixen res-
tar en l’anonimat, en canvi
d’altres llueixen els seus
noms: Fundación Alorda-
Derksen, Galeria Estrany
de la Mota, Oriol Galeria
d’Art, Manel Mayoral Ga-
leria d’Art, Olor Visual,
Artur Ramon, José Mes-
tre, García-Montón Pérez,
Angel Surroca, Azcona, la
família Kousemaker, Fé-
lix Revuelta, l’antiga col-
lecció Salvador Riera (di-
positada al Macba) i un di-
pòsit de Barceló al Museu
de Ceràmica de Barcelo-
na.

D’un artista tan monu-
mental, la mostra de la Go-
dia sorprèn amb uns petits
i mitjans formats, íntims,
deliciosos, poc vistos. Hi
ha obres dels anys 1981 i
1982 –quan Barceló vivia
a Barcelona i tenia estudi

al carrer Cotoners–, «els
anys que s’obliden les
grans exposicions perquè
Barceló va començar a ex-
hibir a l’estranger el 1983,
i tot sembla que comenci
llavors», indica Juncosa.

L’exposició de la Godia
recull diverses perles, com
ara una obra de la primera
exposició que Barceló va
fer a Barcelona, a la galeria
Trece –Brega de cans,
1981–; així com dues de les
tres obres que va lluir a la
Documenta de Kassel del
1982 –Nu pujant escales,
1981, i Volador sobre la
ciudad, 1982–, la fita que el
va catapultar entre els grans
de l’art contemporani.

La mostra també aplega
dibuixos dels primers viat-
ge a Àfrica –«amb Mallor-
ca, Mali és el lloc més pro-
per a la meva obra», con-
fessió de l’artista–; ceràmi-
ques, d’entre les quals un
treball preparatori de la ca-
tedral de Palma; una obra
de la sèrie de canelobres,
Lumière avec bijoux IX;
una altra obra de la sèrie de
quadres blancs, Paysage
pour aveugles sur fond jau-
ne, 1989; i una més de
l’apreciada sèrie de la tau-
romàquia, El tercero, 1990.

Com és de suposar, els
quadres que ha costat més
trobar per configurar l’ex-
posició són els de factura
més recent. Barceló fa
massa anys que no exposa
en cap galeria de Barcelo-
na...

La Fundació Godia aplega en una exposició 46 obres de l’artista
mallorquí procedents de col·leccions privades de Barcelona
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Barceló col·leccionat

Una dona admira l’obra Des granades (Magranes). / GABRIEL MASSANA

� Ferran Rañé és avui el
primer actor que s’atre-
veix a pujar a l’escenari
sense saber què ha de fer ni
què ha de dir. L’actor Jordi
Martínez ha aconseguit
que seixanta actors assu-
meixin el repte. Ell els pro-
met que els protegirà i que
en cap moment s’aprofita-
rà de la seva superioritat.
El muntatge Un roure, de
Tim Crouch, va deixar
amb les cames tremolant
la directora i actriu Roser
Batalla, fa un parell d’anys
al Festival d’Edimburg.
Ara l’experiència (de «salt
de pont teatral», com la de-
fineix Rañé) serà al Tívoli.
Entre els noms confirmats,
amb data inclosa, hi ha,
per exemple, Lluís Homar,
Sergi Belbel, Marta Ange-
lat, Jordi Boixaderas i
Montse Guallar. Martínez
admet: «Tots els que hi són
els volia convidar, però no
hi són tots els que vol-
dria.»

Un roure parla de la pèr-
dua, del buit, a partir d’un
joc teatral que obliga que

l’actor convidat vagi tan
en blanc com el públic.
Frank Capdet, assistent a
la direcció que va ser un
dels espàrrings de les prè-
vies, alerta que la peça, per
sobre de tot, «és commo-
vedora» i accessible a tot
tipus de públic. De fet, la
directora Roser Batalla re-
comana repetir l’experièn-
cia com a espectador però
no com a actor. Per aquest
motiu, cada setmana s’a-
nunciarà quins són els
acompanyants de Jordi
Martínez en aquesta expe-
riència. Així el púbic po-
drà comprovar com varien
les reaccions dels convi-
dats al llarg de la situació
dramàtica. Per la directo-
ra, aquest muntatge «és en
estat pur». Martínez està
molt content que la profes-
sió en pes s’hagi ofert a
col·laborar-hi, tot i la por
de la vulnerabilitat. No-
més en un cas, i per raons
mèdiques, una actriu se
n’ha desdit. Tot i la por es-
cènica, Lluís Homar ha ce-
lebrat que, per fi, pujar a
l’escenari no li suposi ha-

ver d’estudiar. Per a la pe-
ça de petit format s’ha
aconseguit «una llista de
luxe, la companyia més
gran de Catalunya», diu
irònic Martínez.

Una hora abans

Els actors necessiten dos
mesos per estudiar-se el
paper i trobar totes les om-
bres al seu personatge.
Una de les pors més grans
de la professió és quedar
en blanc. Ara tots aquests
artistes que han acceptat el
repte assumeixen que no
sabran res. És més, s’han
de comprometre a no in-
formar-se ni veure l’es-
pectacle abans que ells el
protagonitzin. L’acord es-
tableix que Jordi Martínez
els explicarà, una hora
abans, els mecanismes im-
prescindibles per tirar en-
davant la peça. Martínez
remarca que la peça té un
text i un plantejament tan-
cat. Els seus partenaires
actuaran a cegues i ell hau-
rà d’improvisar si el des-
envolupament de la trama
es distancia de l’original.

Jordi Martínez convida uns seixanta
actors a saltar al buit davant
del públic del Club Capitol
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