
Un dels segells més importants
per entendre la música d’aquest
país, Bankrobber, fa 10 anys i ho
celebra amb una festa divendres
a l’Apolo. Aquesta atípica
discogràfica disposa d’un catàleg
importantíssim amb Mazoni, San-
josex, Guillamino, El petit de Cal
Eril, Espaldamaceta, Le Petit Ra-
mon, Els Surfing Sirles, The Gra-
mophone Allstars, Esperit! o El
Chico con la Espina en el Costa-
do. No és només un recull de
noms, és una tendència musical.

Comprar i beure

C
hristian Boltanski, Bruce
Nauman, Nobuyoshi Ara-
ki, Dan Flavin i Bill Viola

són només alguns dels grans
noms de l’art contemporani, que
la Fundació Godia aplega a
l’exposició Barcelona Col·lecciona,
oberta fins al 26 demarç. Després
de centrar-se en l’entorn de col·-
leccionistes més pròxims a Fran-
cisco Godia, creador de la
col·lecció de la fundació que en
porta el nom, la seva filla Liliana
ha decidit mirar cap a la seva
generació, “la dels que en tenen
40”. Una de les queixes més habi-
tuals dels galeristes catalans és la
fragilitat del col·leccionisme
autòcton i la manca d’una xarxa
sòlida de mecenes i col·leccionis-
tes, capaços de suportar la
creació contemporània.

Però l’exposició posa de mani-
fest que la situació no és tan do-
lenta i que hi ha un bon grup que
aposta per la creació internacio-
nalmés actual. L’holandès, barce-
loní d’adopció, Han Nefkens ha
multiplicat la seva activitat patro-
cinadora i Sisita Soldevila també
s’ha deixat involucrar en la part
més activa de la creació per Eve
Sussman, dequi exhibeix una pel·-
lícula en procés sobre l’antiga
Unió Soviètica, que es vamuntant
a temps real gràcies a un algorit-
me que crea cada vegada una no-
va i inèdita narració. La col·leccio-
nista, propietària de l’hotel Amis-
ter on ha consagrat un canal in-

tern a la projecció a la carta de la
seva col·lecció de videoart, per a
la mostra s’ha desfet també d’un
petit i fabulós —i a la vegada
esgarrifós— conjunt escultòric de
Juan Muñoz. La tònica continua
sent comprar peces fetes, com la
gran tela creada amb cendra d’en-
cens per Zhang Huan, un dels
més cotitzats de la nova onada xi-
nesa, propietat de Liliana Godia,
o una mena de faristol inquietant
batejat com Lamuerte perfecta de
James Lee Byars, de Désiré Feuer-
le, un empresari d’origen ale-

many, la col·lecció del qual barre-
ja obres d’art asiàtic antic i con-
temporani. Dels 32 prestadors,
només 12 han volgut l’anonimat,
un altre senyal del canvi dels
temps que, segons indica Sara
Puig, directora de la FundacióGo-
dia, es reflecteix en el gust inter-
nacional i eclèctic de la generació
emergent de col·leccionistes bar-
celonins. Entre aquests, un dels
artistesmés apreciats és l’angloin-
di Anish Kapoor, present amb
tres obres, encara que a la ciutat
se’n conserven moltes més.

Segons diuen els interessats, la
majoria conviu amb les seves
obres o com a mínim amb algu-
nes i admeten que els costa molt
deixar-les. Però també n’hi ha,
com el creatiu publicitari Josep
Maria Civit, que no podria supor-
tar-les gaire a prop. “Imagina’t
que gairebé no tinc ni casa…”, fa
broma. La seva col·lecció, amb
grans instal·lacions com la im-
pressionant de Jannis Kounellis
que ha deixat a la Godia, la guar-
da en una antiga fàbrica de suro a
l’Empordà, que potser obrirà al

públic. També
hi ha col·lec-
cionistes que
actuen amb
criteris rigoro-
s a m e n t
museològics,
com els pro-
motors immo-
biliaris Roser
Figueras i Jo-
sep Inglada,
impulsors de
la col·lecció
Cal Cego, amb
més de 400
obres, moltes
d’artistes que
treballen l’ar-
q u i t e c t u r a
com Bernd &
Hilla Becher,
Hiroshi Sugi-
moto, Thomas
Ruff i Andreas
Gursky, tots a
l’exposició.

La selecció es completa amb pe-
ces que procedeixen, entre altres,
de les col·leccions d’IsakAndic, pre-
sident de Mango; Carmen Buque-
ras, viudadel galerista SalvadorRie-
ra; Ernesto Ventós, un dels nassos
(expert en fragàncies)més cèlebres
d’Europa, i els galeristes Carlos Du-
ran i Emilio Álvarez.
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Les passions dels col·leccionistes

BARCELONA COL·LECCIONA
Fundació Godia
Diputació, 250. Barcelona
Fins al 26 de març

C
onjunció atractiva i inte-
ressant al teatre Tanta-
rantana a partir d’avui:

Claudio Magris es troba amb
Xavier Albertí i Carme Sansa a
través d’Eurídice.

Vostè ja ho entendrà (fins al
8 de gener) és la versió teatral
de l’obra del mateix títol, Lei
dunque capirá, de l’escriptor de
Trieste (Edicions de 1984, Ana-
grama en castellà), en què des-
til·lava, en part, el sentiment
de pèrdua per la mort de la se-
va esposa a través de la rees-
criptura del mite d’Orfeu i la
seva dona. Com deuen recor-

dar, segons els clàssics, una
serp va mossegar Eurídice, un
destí ben curiós, i el seu afligit
marit, gran músic, va ser auto-
ritzat, després d’haver express-
at un plany tan estremidor que
va fer que tota la creació no
deixés de sospirar, a descendre
a Hades per recuperar la re-
cent desapareguda amb la
condició que no es girés per
contemplar-la fins que fos fora,
etcètera.

Al text de Magris, una veu
femenina s’imposa als planys
d’Orfeu per desgranar records
i nostàlgies. La dona parla des
d’un lloc imprecís on ha desco-

bert coses que farien callar Or-
feu, el poeta.

Tot i que les connotacions
autobiogràfiques són evidents,
Magris va dir en el seu moment
que l’obra no se centra exclusi-
vament en la seva vida. “Hi ha
coses autobiogràfiques, sí, però
també coses inventades. A més,
espero ser una mica millor que
Orfeu”, va bromejar l’escriptor
en la presentació del seu llibre
a Barcelona. L’humor forma
part del text, que combina pati-
ment, passió i ironia.

Concebuda amb una estruc-
tura dramàtica, al principi
l’obra no estava pensada per

ser representada en escena.
Però Magris, a l’anomenada
presentació del llibre, va aprofi-
tar per aplaudir les adaptacions
que ja s’han fet a Itàlia i França
i va assegurar que veuria amb
bons ulls una futura adaptació
a Espanya, que és el que ara
arriba.

Carme Sansa explica que la
traductora al català de l’obra
de Magris, Anna Casassas, li va
comentar que mentre traduïa
el text l’havia vist a ella, a la
Sansa, en el paper d’Eurídice.
Fascinada pel text, l’actriu va
posar en marxa el projecte de
portar-lo a l’escenari. Vostè ja

ho entendrà, destaca Carme San-
sa, significa la primera ocasió
que Magris, la seva escriptura,
puja a un escenari català. Una
oportunitat única per apropar-
se de manera singular a la
producció d’un autor, el d’El Da-
nubi, tan estimat a Barcelona,
com va demostrar, ressalta San-
sa, l’exposició sobre la seva
Trieste natal al CCCB (en el
marc de la qual es projectava
precisament una versió fílmica
del monòleg teatral).

L’actriu es va plantejar des
de l’inici que l’espectacle l’hau-
ria de dirigir Xavier Albertí,
que va mostrar de seguida “un
gran entusiasme pel projecte”.
Peça d’una “grandíssima inten-
sitat emocional”, Sansa i Alber-
tí ho donen tot per oferir una
representació a l’altura de
l’emotivitat del text original.

Free tiger returns to mountains, de Zhang Huan, i un guaix de Jean-Michel
Basquiat, dues peces que es poden veure a la mostra.

L’Eurídice de Magris, a escena

Moda a un preu competitiu dirigit
a un públic jove i interessat en les
noves tendències. Així es presenta
la cadena tèxtil Primark, que ara ja
té una nova botiga a Barcelona,
situada al centre comercial L’Illa
Diagonal.

Sabates de dona a dos i set i 15
euros o una àmplia col·lecció de
pantalons texans per a home a 10
euros són alguns dels productes
que ofereix. És una de les cadenes

de moda de referència en relació
qualitat-preu i disposa de produc-
tes tèxtils per a dona, home, nens
i llar. Tot això en un establiment
dissenyat per fer més funcional la

d i s t r i b u c i ó
dels seus pro-
ductes.

Primark és
una empresa
fundada el
1969 a Dublín
i té 226 boti-
gues en set
països euro-
peus. Amb
aquesta, ja
són 22 les bo-
tigues que Pri-

mark té a Espanya (la tercera a la
ciutat de Barcelona), en una clara
estratègia d’expansió.
PRIMARK
L’Illa. Diagonal, 557 (Barcelona)
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