
de la llum. És aquesta la idea. 
Se'l coneix per la seva discreció.

Per què tanta reserva?
Les meves experiències públi-

ques són una mica angunioses. 
El món dels mitjans de comu-

nicació és una arma de doble
tall, però en Dalí el va saber apro-
fitar...

En Dalí era un geni en un mo-
ment determinat. Dalí va saber in-
ventar tot això. Encara el bastó el
duia ell, però vés a saber què faria
ara. Qui controla la informació
en aquests moments? Estic con-
vençut que les notícies es couen i
es pensen molt enllà de les redac-
cions. Crec que hem arribat a un
grau avançat d'autocensura. Tot-
hom sap per a qui treballa, si bé és
cert que també hi ha qui sap nedar
contracorrent i guardar la roba. 

Té sentit avui la pintura?
La pintura sí que té sentit per-

què és en primer lloc una forma de
materialitzar coses. Els artistes
han de tenir habilitats per mate-
rialitzar. Ara bé, allò imprescindi-
ble no és la pintura, sinó l'art. Jo faig
prou coses d'art conceptual i sóc
dels individus que defensen que el
camp creatiu o la creativitat hau-
ria d'estar en els consells d'admi-
nistració de les grans empreses i
corporacions. 

I doncs?
En el fons, la crisi mundial és d'i-

dees. I encara no hi ha cap uni-
versitat que ensenyi a tenir idees. 

Steve Jobs, ànima d'Apple, era
un individu amb idees creati-
ves... 

Sí, seria un exemple del que fa
falta. La xarxa ja és imparable. La
veritat és dins la xarxa. Ara el rep-
te és saber destriar la veritat de la
brossa. Els últims grans canvis

polítics ja s'han produït a través
d'Internet. Cadascú porta a sobre
totes les biblioteques del món.
Mai a la vida s'havia tingut tant de
coneixement. El secret ja no és te-
nir la informació, sinó saber-la
utilitzar. Els polítics estan totalment
desfasats per més mòbils i iPads
que portin a sobre perquè els se-
crets són les idees. Ara ja no es pot

estar pendent del partit. 
Doni'm una idea.
L'humanisme solidari i la cièn-

cia responsable vinculats al con-
cepte d'independència. Un país.
Un país que s'ajunti amb tots els
països. Separar-nos per fer-nos
grans. Unitat dintre la varietat. Es-
tic parlant de Catalunya. Mai de la
vida hauria imaginat la caiguda del

mur de Berlín i ara en tinc trossos
a casa. La independència de Ca-
talunya la veia a molt llarg termi-
ni, però per primera vegada a la
vida la veig aquí a tocar. Em sap
greu per molta gent ja morta que
no ho podran veure.

Com veu la política cultural
de l'Ajuntament de Girona?

Jo crec que en aquests mo-

ments no hi ha política cultural.
Se'n parla, però no hi ha res.

Quina hauria de ser? Hauria
d'existir un Bòlit?

El que no pot ser és que el Bò-
lit quedi postergat a la sala d'ex-
posicions de la Cambra de la Pro-
pietat. No pot ser que es pugui
treure impunement el nom de
Fontana d'Or. Girona té cultura. La
té. I té coses molt importants. Que
analitzin el que no fan.  

Quina cosa no fan i s'ha de
fer?

Estudiar seriosament i dedicar
un espai gran a l'etapa artística que
va des de Torres Monsó, que po-
dem situar a l'any 1940, fins a
 l'any 2000. S'ha de materialitzar el
llibre Art, política i societat en la de-
rogació del franquisme, de Narcís
Selles. Han de fer una exposició ba-
sada en els continguts d'aquest lli-
bre. 

I per què no ho fa la universi-
tat?

La universitat encara té el pro-
blema de l'endogàmia i la super-
vivència. Viu allunyada de la re-
alitat. 

És foll el món quan paga mi-
lions per un Picasso o per un
Damien Hirst?

No. Els diners només són això,
diners. De diners se'n poden fer
muntanyes, els picassos estan tots
fets. 

Què li preocupa?
Per a mi el social és el proble-

ma número u. Hem d'entendre
que som una espècie que per so-
breviure ha de tenir cura de l'en-
torn i ha d'estar interrelacionada.
És paradoxal que parlem de la in-
terrelació de tantes coses i no en-
tenguem que la interrelació bàsi-
ca és la de les persones. 
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GIRONA
No pot ser que el Bòlit
quedi postergat a la

Cambra de la Propietat i que 
es pugui treure impunement 
el nom de Fontana d’Or»

«
POLÍTICA

Els polítics estan
desfasats per més mòbils i

iPads que portin a sobre perquè
el secret és tenir idees. Ja no es
pot estar pendent del partit»

«
CRISI D’IDEES

Allò imprescindible no és
la pintura, sinó l’art. La

crisi mundial és d’idees. Encara
no hi ha cap universitat que
ensenyi a tenir idees»

«

Una cita d’Antoni Tàpies va ser la
inspiració primera en la qual es van
centrar Blai Mateu i Camille De-
courtye, caps visibles de la com-
panyia Baro d’Evel Cirk, per crear el
seu nou espectacle: «Si avui ens sen-
tim afectats per alguns dibuixos
prehistòrics, pel misteri que sorgeix
de l’art naïf, de l’art dels bojos o dels
grafits dels carrers, és perquè aques-
tes forces ens evoquen vincles vitals
amb les forces del bé o del mal còs-
mic, amb els cicles naturals». 

Mateu, fill del cèlebre Tortell
Poltrona, ho explicava el passat fe-
brer a Diari de Girona; i és que la
companyia va passar tres setmanes
a L’Animal a l’Esquena, preparant
en residència el Mazùt que avui re-
calarà a El Canal de Salt dins de
Temporada Alta. Precisament, el
Centre d’Arts Escèniques de Salt -
Girona és un dels coproductors
d’aquesta proposta, que es va es-
trenar el passat juliol al festival
Montpellier Danse. La companyia

francocatalana ha afrontat Mazùt
(que significa «canvi» en grec i rus),
com una transformació. «Ara hem
passat a fer circ en sales, per això
hem investigat altres llenguatges i
maneres de fer diferents», explica-
va Mateu durant la gestació de l’es-
pectacle. Aquest ha suposat anar
«més enllà» que en projectes com
La sort du dedans, on treballaven
amb cavalls, per oferir una proposta
més «íntima». Tot i així, no s’aban-
dona un dels grans interessos de la
companyia, que és la reflexió al vol-
tant de l’animalitat. 

És aquí on s’emmarca la inspi-
ració generada per Tàpies, en tant
que l’escenografia de l’espectacle
usa tot d’elements pictòrics treba-
llats «com a actes de l’instant, per-
què l’home té un pensament me-
todològic però no deixa de ser un
animal, que és la intuïció pura». I te-
nint en compte que «mazùt» tam-
bé significa «petroli», l’espectacle re-
met a una fàbrica petroliera, farci-
da de plànols i negríssima.

GIRONA | MARTA PALLARÈS

Temporada Alta presenta a
El Canal «Mazut», el salt al
circ de sala de Baro d’Evel

«Girona no té ara mateix política cultural»
DANIEL BONAVENTURA

Diumenge, 25 de novembre de 2012 Diari de Girona 

Davant l’obra de 1965 que marca el punt d’inflexió que defineix un estil genuí.


