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TEATRE

Porca vida:
anàlisi social
i introspecció

segons La Zaranda

‘El régimen del pienso’
TEATRE DE SALT. TEMPORADA ALTA
3 de novembre

JUAN CARLOS OLIVARES

Una màscara de porc té
un punt inquietant. És
contemplar el Mr. Hyde
de l’espècie humana. Hi
ha alguna cosa fosca

que reconeixem en aquest animal
que, com nosaltres, és un insaciable
omnívor. Orwell els va triar per per-
petuar en revolta dels animals els
pitjors trets de la humanitat. Exis-
teix un destí compartit que trans-
cendeix el descobriment de posseir
òrgans molt similars. La ciència ho
sap des de fa temps i treballa en
aquest sentit sense parar.

També La Zaranda esborra les
fronteres entre porcs i humans. Tots
dos mereixen el mateix final: el sacri-
fici per mantenir greixada la cadena
de producció, els primers d’aliments,
els segons de burocràcia. Aquesta
companyia andalusa fa més de 30
anysqueexplicaelsudamblaperple-
xitat poètica de l’Europa Central
atretapelmisterieslau.Descendents
de l’estoïcisme de Sèneca i de la in-
trospecció de la insularitat espiritu-
al de certa Andalusia secreta. Tan
allunyats del tòpic que el seu teatre
semblasempreimportatd’unrelatde
FranzKafka,comaquestRégimendel
pienso, deutor de l’anàlisi social de
Larra, però especialment d’El castell,
de l’escriptor txec.

El missatge d’aquest últim treball
de La Zaranda, estrenat al Tempo-
rada Alta, és clar, però amb un dis-
curs dramàtic abstret. Els proble-
mes del món han canviat poc, però
la companyia tampoc es mou gens ni
mica en la seva manera de denunci-
ar. Un discurs tossut, defensat sen-
se variacions encara que l’especta-
cle es mostri embolicat, poc treba-
llat, com si convidessin el públic a
completar les mancances amb la
memòria de virtuts passades.e
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Artistes en situacions conflictives

La Virreina dedica dues exposici-
ons a dos dels fotògrafs israelians
més prestigiosos, Aïm Deüelle
Lüski i Miki Kratsman. El Macba
inaugura una instal·lació dels ira-
nians Tabatabai i Afrassiabi.

de fer les fotografies. Ell mateix es
fabrica les càmeres estenopeiques
amb què treballa. Ho fa com a acte
de resistència davant la fotografia
tradicional i també per qüestionar
el paper d’intermediari que l’aparell
té respecte de la realitat: per això les
càmeres tenen formes tan inusita-
des com una bóta de vi, un pa de pi-
ta i una esfera. A més d’aquestes,
també està exposada la que ha cre-
at per a Barcelona, amb forma de pi-
lota de futbol. En crea una de dife-
rent per a cadascuna de les sèries
que fa. En aquestes càmeres la
pel·lícula no està col·locada de ma-
nera vertical i, a més, l’autor no pot
controlar el temps d’exposició.

El punt incòmode de les imatges
El mur que separa els territoris ju-
eus dels assentaments palestins és
el protagonista d’algunes de les
imatges de Miki Kratsman, que rei-
vindica el caràcter activista de les
imatges. “Em sento còmode en el
moment incòmode en què la imatge
no té un punt determinat des del
qual llegir-la i la podem llegir en un
present continu”, diu el fotògraf.
L’autor ha fotografiat ciutadans
amb els mateixos objectius que por-
ten els avions de reconeixement no
tripulats, com si fossin persones
sospitoses. Kratsman també fa xo-
car en les seves fotografies la pers-
pectiva periodística i la de l’arxiu.
Una instantània d’una festa revela,
també, els assistents desapareguts.

L’absència d’imatges també està
dotada d’una forta càrrega política.
Filtracions, l’exposició de Tabatabai
i Afrassiabi, està basada en dos ca-
sos en què no s’han pogut obtenir
les imatges desitjades. D’una banda,
els artistes exposen les cartes que el

cineasta Ralph Keene va enviar
a la British Petroleum el 1951 per
comunicar a la companyia que el
documental sobre les seves ex-
plotacions petrolíferes a l’Iran
que li havien encarregat era infil-
mable. I, de l’altra, exposen una
llista hipotètica de les obres d’art
occidental, des de Van Gogh fins
a Jackson Pollock, que el xa va
comprar per al Museu d’Art Con-
temporani de Teheran entre el
1977 i el 1978. Un any després,
amb la Revolució Islàmica, la
col·lecció va quedar reclosa als
magatzems i des d’aleshores
s’han exposat de manera parcial i
amb comptagotes.

Per Tabatabai i Afrassiabi
aquests dos moments reflectei-
xen el paper central que el petro-
li ha tingut en l’economia del pa-
ís. Els materials provenen dels
arxius de la British Petroleum,
que va ser expulsada del país el
1951, i el Museu d’Art Contem-
porani de l’Iran i els artistes han
convertit aquest material histò-
ric en material artístic. A més de
les reproduccions de les cartes
de Keene i l’inventari d’obres
que han confeccionat, Filtraci-
ons inclou un vídeo en què els ar-
tistes han recreat la correspon-
dència del cineasta i un altre so-
bre la visita que van fer enguany
a la regió on s’hauria d’haver fil-
mat el documental i on el petro-
li aflora de manera natural a la
superfície. “La mostra analitza
els processos de modernització
de l’Iran en el context internaci-
onal i el posa en relació amb la
modernitat a partir de les pràcti-
ques artístiques”, afirma Soledad
Gutiérrez, la comissària.e
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BARCELONA. “Els interrogants no
només són en la representació de
les imatges, sinó també en com es
relacionen amb una situació histò-
rica determinada i en quin és el nos-
tre paper com a espectadors”, afir-
mava Ariella Azoulay, la comissària
de l’exposició que acaba d’obrir les
portes a La Virreina, Aïm Deüelle
Lüski. Imatges residuals. Fotografia
documental en temps obscurs. De-
ülle Lüski és un dels fotògrafs isra-
elians contemporanis més prestigi-
osos i, coincidint amb aquesta expo-
sició, el centre en presenta una se-
gona dedicada a un altre dels grans
fotògrafs del país: Tal qual. A l’en-
torn de la fotografia de Miki Krats-
man. El Macba també ha inaugurat
una altra exposició sobre la càrre-
ga política que es desprèn de la im-
possibilitat d’obtenir imatges. Fil-
tracions, de Nasrin Tabatabai i Ba-
bak Afrassiabi, és, a més, la prime-
ra mostra d’aquests artistes
iranians establerts a Rotterdam que
es pot veure a l’Estat.

“La fotografia pot canviar la rela-
ció amb els esdeveniments, té un
paper civil que permet reconstruir
la resposta que s’ha donat a uns fets
determinats”, va dir Azoulay sobre
les obres de Deüelle Lüski. El con-
flicte entre israelians i palestins
centra les trajectòries dels dos fotò-
grafs que exposen a La Virreina, pe-
rò aquest autor es posiciona abans
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El pes polític de les imatges centra les exposicions a La Virreina i el Macba

Resistència
Aïm Deüelle
Lüski es
fabrica ell
mateix les
càmeres com
un acte crític

Modernitat
El Macba
analitza
el paper del
petroli en la
posada al dia
de l’Iran

La companyia andalusa ha
estrenat l’obra al Temporada Alta.
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Càmera bóta
de vi. LA VIRREINA


