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Galeries
d’avui
Jesús Galdón
Fidel Balaguer
Jesús Galdón és un post-
pintor. La seva obra fa re-
ferència a les grans tradi-
cions pictòriques i cultu-
rals, com si al llarg de la
història aquesta hagués
deixat un patró. Ha confe-
git com a peça central un
cavaller fet de tela de pin-
tar que tan al·ludeix a Mà-
levitx com a l’activisme
duchampià.
(C. DE CENT, 315. FINS 7/6)

Pipo Hdez.
Rivero
A. de Barnola
Hernández Rivero és un
dels pocs valents que en-
cara aposten per la pintura
com a mitjà per dir quel-
com de nou. Pintar és re-
flexionar i manipular, i en
això excel·leix: les formes
de representació no estan
esgotades amb l’arribada
de noves tecnologies de
reproducció mecànica.
(PALAU, 4. FINS AL 14/6)

Muu Blanco
Sicart
De la chavista Veneçuela
ens arriba aquest artista
inclassificable. Crea for-
mes sense nom ni història,
sense cultura, tan sols
amb identitat visual. En la
present sèrie, dedicada al
“modernisme anacrònic”,
construeix universos par-
ticulars d’éssers fantàstics,
un bestiari contemporani.
(V. DEL PENEDÈS. FINS 21/6)

Christo
iJ.Claude
Artgràfic
Christo i Jeanne-Claude
són famosos per embolicar
tot el que se’ls presenti.
Presenten els seus dos dar-
rers projectes: una masta-
ba de 390.000 bidons que
construiran al desert d’Abu
Dhabi i el projecte del riu
Arkansas: 35 km d’aigua
coberts amb una lona.
(BALMES, 54. FINS AL 30/6)

Rai Escalé
Iguapop
Més enllà del que pugui
semblar a primer cop d’ull,
Rai Escalé no és un manie-
rista, ni un referencialista.
No roba imatges, ni les reci-
cla. Les perverteix, trans-
forma i redimeix. Descons-
trueix mitjançant la tortura
simbòlica, juga amb la tra-
dició com un nen sàdic
amb una sargantana, amb
resultats sorprenents.
(COMERÇ, 15. FINS AL 31/5)

Bacci/
Rocamora
Llac
Llac és la sala d’exposici-
ons de la llibreria de vell
A. Catedral. El procés és
interessant, del paper im-
près, de l’objecte abando-
nat pel temps, a l’art. Ora-
zio Bacci i Jaume Rocamo-
ra són dos pintors força
diferents. L’un des de Tor-
tosa i l’altre des de Milà,
forcen la geometria.
(TARRAGONA. FINS 30/5)

RicardMas
ricardmasp@avui.cat

soroll també és música.
S’engalzen passatges del
Concert irregular (1967),
primera col·laboració
entre el Santos composi-
tor i el Brossa escènic,
amb projeccions cinema-

togràfiques d’algunes dè-
ries brossianes.

Santos destil·la el sentit
que Brossa atorgava al te-
atre, “la tercera dimensió
de la poesia”, i recrea un
veritable poema corpori
amb el piano-escala que
alhora és biblioteca farci-
da de llibres, amb els gra-
ons embotits de papers, o
taller d’ataconador en els
fragments d’El sabater
(1957). En la tria s’inclou
alguna de les primeres

Brossalobrossotdebrossat
De Carles Santos.
Teatre Lliure, 8 de maig.

Només un creador
de la potència i au-
tenticitat de Carles

Santos podia empescar-
se un homenatge tan
àlgid i enlluernador a
Joan Brossa. Sense pro-
posar-s’ho, Brossa va ser
el detonador del Santos
com a artista polifacètic,
que d’intèrpret virtuós
del piano passaria a l’ex-
periència escènica més
transgressora i agosara-
da. I ara el deixeble ret un
fervorós reconeixement
envers un mestre tan
avançat que només avui
comença a ser apreciat,
quan fins i tot se li ha
donat entrada al teatre
que ell anomenava
“Naci... onal”, on no vol-
gué posar mai els peus.

Ara bé, Santos recupe-
ra Brossa en tots els seus
polièdrics valors i l’allibe-
ra de la carcassa amable i
l’embolcall de tòpics amb
què sovint l’han disfres-
sat. El rescata d’aquella
perifèria de confeti i ser-
pentina i ens el situa al
bell mig del seu batec cre-
atiu més genuí. Per això
l’espectacle fa un recorre-
gut trepidant per les dife-
rents etapes del Brossa
escènic, espigolant el bo i
millor d’entre les 323
peces que va escriure per
al teatre i combinant-ho
amb projeccions i expres-
sives referències musi-
cals. Comença amb un tri-
but a les neoavantguar-
des en les quals s’inscriu
l’obra brossiana: la singu-
lar audició de les Variaci-
ons per a una porta i un
sospir de Pierre Henry,
una peça que reprenia el
revulsiu dadaista que el

Críticateatre

La utilitat de la inutilitat

Un encaix perfecte
entre la pulsió
creativa de Santos
i l’obra de Brossa

FrancescMassip

Santos recrea fragments de l’obra de Brossa amb expressives referències musicals ■ ROS RIBAS

peces sintètiques de Bros-
sa, com Sord-mut (1947),
amb un escenari buit i
blanc (teló de fons, came-
tes i arlequins), dos mi-
nuts de silenci i no acció
en què el públic fa alguna
rialleta nerviosa i es regira
a la butaca, i en això pre-
cedia les experiències que
John Cage duria a Europa
als anys 50.

L’espectacle ofereix un
encaix perfecte entre la
pulsió creativa de Santos i
l’obra de Brossa. Els tex-
tos representats es plan-
tegen com a partitures
musicals en un muntatge
perfectament equilibrat,
rodó, bé que amb totes les
arestes que caracteritzen
un artista i l’altre. Santos
ens mostra el Brossa de-
molidor que va conèixer,
un dels principals motors
de la renovació artística
del país, que mai no va
cedir a la complaença. Un

creador que tenia tan clar
el sentit del seu art que va
renunciar a tot allò que
pogués desviar el timó del
seu rumb. Aliè als cants de
sirena de l’èxit i del reco-
neixement, sempre va
tirar pel dret, confiant en
la seva intuïció i sensibili-
tat, fent bandera del que
la societat considerava in-
útil: “Conec la utilitat de la
inutilitat i tinc la riquesa
de no voler ser ric”, com
diu l’epíleg a La memòria
encesa. D’aquí la tria de la
seqüència del film dels
Germans Marx on Harpo
està repenjat en una co-
lumna i quan el policia el
commina a circular, la
casa cau. És l’aparent ine-
ficàcia del gest allò que
sostenia l’edifici, de la ma-
teixa manera que l’art del
poeta aparentment inútil
sosté els fonaments d’una
cultura i els valors essen-
cials d’un col·lectiu.

Cavallsderaçaigenets
omplenelSantJordi
Raquel Font
VALÈNCIA

La companyia alemanya
Apassionata torna a Barce-
lona el 24 de maig amb un
nou espectacle. El Palau
Sant Jordi és el recinte es-
collit per presentar Four
seasons, un muntatge en
què participen més de 50
cavalls de pura raça i uns

80 artistes, entre els quals
hi ha grans genets i doma-
dors internacionals. El can-
tant espanyol Bertín Os-
borne, una vegada més,
serà el mestre de cerimòni-
es, per la seva vinculació
amb el món dels cavalls.

Four seasons és un es-
pectacle que fusiona des-
tresa i bellesa, apte per a
tots els públics, en què els

números són molt variats i
van des de la doma clàssica
fins a tot tipus d’acrobàci-
es a dalt i a baix del cavall,
a més d’alguns moments
còmics protagonitzats so-
bretot per un parell de bur-
rets. Tots els animals que
hi participen necessiten un
entrenament especial per
arribar a acostumar-se a la
intensa llum dels focus i als

diferents efectes especials
que inclou el muntatge,
amb focs d’artifici o aigua.
Són tantes les atencions
que els calen que per sortir
a escena a les nou del ves-
pre els comencen a prepa-
rar a les vuit del matí. Per
acabar d’arrodonir l’espec-
tacle, la soprano islandesa
Arndis Halla i el ballet hon-
garès ExperiDance aparei-
xen en alguns números.

Avalada per més de dos
milions d’espectadors,
Apassionata arriba a Bar-
celona, després de triomfar
a Milà, Roma, Praga, Ams-
terdam, Anvers, Copenha-
guen i Hèlsinki, i a l’Estat
espanyol ja ha estat a Màla-
ga, Bilbao i València. ■


