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Imatge de la instal·lació Descending light (2007) a la nau central de l’antic monestir de la cartoixa de Sevilla

El fantasma Gu baixant la muntanya, 96 vasos en blanc i vermell
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Dues coreografies. La primera,
Uprising, per a homes, amb una
energia molt forta, molt explosi-

va, com oferta a l’engròs a través
del grup i les seves relacions. La
segona, The art of not looking
back, només per a dones, també
energètica, però de forma molt
més aïllada, focalitzada i precisa,
tambéméspunyent, comsi les in-
tèrprets es continguessin i fos im-
possible el desfogament amb què
semblen quedar-se els cossos a
Uprising. Ho justifica la temàti-

ca, sigui autobiogràfica o no la
història que explica la veu en off
(és la del coreògraf i algunes de
les dades que esmenta són seves,
com la data i el lloc de naixe-
ment). I les intèrprets és com si
amb els moviments posessin
carn a l’impressionant udol agu-
díssim i trencat que sentim per
moments en la música, equiva-
lent al cap i a la fi al subjacent
crit psíquic. Els cossos donen for-
ma al mateix horror. L’energia
és impressionant, però s’articula
a borbolls, com desmanegada,

aixecant-se i desfent-se, enmig
d’una escenografia blanca que
no és precisament agradable,
amb la seva asèpsia hospitalària,
freda i grisa, glacial. Els mem-
bres sembla que tinguin mil
raons per tremolar.
A Uprising la violència és més

física, més de grup i social,
menys personal i íntima. Amaga
menys coses. I les coreografies
s’organitzen amb tècniques de
contacte. No tant a partir de la
fluïdesa, d’aprofitar l’energia de
l’altre per continuar amb la inèr-

cia elmoviment en lamateixa di-
recció, sinó nascudes de la topa-
da, de l’enfrontament, de la llui-
ta, de les baralles de gallets. El
duet esdevé duel a lamínima, pe-
rò és un conflicte que de seguida
es frena, es buida. La sensació és
d’amenaça callada. Com en l’es-
cena inicial i final, quan des de la
foscor tot el grup desfila cap al
públic com si el desafiés. Així és
Shechter: pura emocionalitat físi-
ca. L’encarnació del conflicte, de
la tensió, en plàstiques i trepi-
dants coreografies.c

TERESA SESÉ
Sevilla

E
stavellada contra el
terra de l’església de
l’antic monestir de
la cartoixa de Santa
María de las Cuevas

de Sevilla, una nau gòtica per on
no fa massa circulaven vagone-
tes carregades de ceràmica xine-
sa de la fàbrica Pickman, un
monumental llum d’aranya de
color vermell es retorça de do-
lor, doblegada aparatosament
per la cintura, però encara ca-
paç d’emetre uns feixos de llum.
La utopia del comunisme xinès
feta miques per la cobdícia del
capitalisme d’Estat. Ai Weiwei
(Pequín, 1957), l’autor deDescen-
ding light (2007), sembla que
plori per la pèrdua de l’idealis-
me. Al costat, a la capella de San-
ta Ana, sobre la tomba on hi va
haver enterrat Cristòfor Colom,
el mateix artista ens adverteix
ara dels perills de la globalitza-
ció. El paviment està encatifat
de pipes de gira-sol. Un camp in-
diferenciat de gris. Cada llavor
és única (estan fetes de porcella-
na i 1.600 artesans les van pintar
a mà) però la seva singularitat
ha estat fatalment aixafada per
la massa.
Una cosa similar li pot acabar

succeint a Ai Weiwei, artista,
dissenyador, arquitecte, activis-
ta, blogaire i tuitaire iconoclàs-
tic: que la singularitat de l’obra
acabi desenfocada a causa del so-
roll mediàtic que suscita la con-
dició de dissident del Govern xi-
nès –no pot abandonar el país i
ha estat declarat “enemic del po-
ble”–, i la meteòrica ascensió als
mercats occidentals –ocupa el
lloc número tres a la llista de les
100 personesmés influents en el
món de l’art de la revistaArt Re-
view– li passi factura entre els
que qüestionen el seu oportunis-
me.D’aquí l’encert d’una exposi-
ció com la que inaugura el Cen-
tre Andalús d’Art Contempora-
ni (CAAC), Resistència i tradició
(fins al 23 de juny), on els comis-
saris, el director del centre
sevillà Juan Antonio Álvarez
Reyes i Luisa Espino, han jugat
a favor d’un treball de signi-
ficats múltiples, a estones audaç
i carregat d’ironia, subtil i
gairebé sempre poètic.
AiWeiwei, fill d’AiQuing, poe-

ta perseguit durant les dècades
dels cinquanta i seixanta pel rè-
gim de Mao, és un dels artistes
xinesos més compromesos i ra-

dicals que, al llarg de la seva tra-
jectòria, ha firmatmanifestos ar-
tístics fabulosos, com la fotogra-
fia de la seva dona aixecant-se la
faldilla davant el retrat de Mao,
la del puny tancat fent botifarra
a la plaça de Tiananmen o la sè-
rie de fotografies en què estam-
pa contra el terra una antiga ur-
na de la dinastia Han. El seu
nom va donar per primera vega-
da la volta al món quan el 2009
va ser intervingut d’urgència a

Alemanya com a conseqüència
de la pallissa brutal que li va cla-
var la policia xinesa a causa de
les investigacions entorn dels
més de 5.000 nens morts al ter-
ratrèmol de Sichuan. Per voler
posar-los noms i cognoms. Més
tard seria detingut (va desaparèi-
xer durant 80 dies) acusat de bi-
gàmia, distribució de pornogra-
fia, evasió fiscal i plagiari (sic).
Sobreexposició en els mitjans?
“S’ha d’entendre com un escut,

la seva assegurança de vida”, in-
terpreta Juan Antonio Álvarez
Reyes.
Un assistent en segueix els

moviments amb una càmera
pràcticament les 24 hores del
dia, i entre el 2005 i el 2009 ell
mateix penjava diàriament en el
seu blog, ara clausurat, fins a
500 imatges de la seva vida quo-
tidiana. Una selecció d’aquelles
fotografies ha estat recuperada
en una instal·lació videogràfica,
258 fake, que ajuda a compren-
dre la seva actitud artística i el
seu posicionament davant el
món fins i tot quan es fica a la
pell d’un ceramista. I és precisa-
ment aquesta faceta de Weiwei
la que interessava el CAAC, per
tal com li ha permès construir
un viatge d’anada i tornada apas-
sionant amb la història del mo-
nestir, que al segle XIX es va
transformar en fàbrica de cerà-
mica xinesa. Avui la porcellana
torna a la cartoixa gràcies a una
superstar. Vasos de fang del neo-
lític –és el que diu ell, però juga
amb el dubte– submergits en
pintura industrial de colors cri-
daners amb què parla de la falta
de respecte i la venda del passat

com si fos una marca. Allà hi ha
també una ínfima part de les pi-
pes amb les quals el 2010 va
cobrir la sala de turbines de la
Tate (5 de les 100 tones que
s’amuntegaven a Londres) tot i
que aquí no s’hi pot transitar, ni
tan sols tocar-les (la temptació
és gran i a Internet hi ha fins i

tot unmercat negre de venda de
pipes), però sobretot s’imposa,
per la rotunditat, El fantasma
Gu baixant la muntanya, una
col·lecció 96 vasos blancs pin-
tats de vermell el dibuix dels
quals únicament es pot captar
en la seva totalitat si es rodeja el
conjunt. Les obres són de col·lec-
cionistes privats (és remarcable
l’aportació d’Helga de Alvear) i
el pressupost –tota una proesa–
és de 50.000 euros.c

“La sobreexposició als
mitjans és un escut,
una assegurança de
vida”, diu el director
del centre i comissari

El Centre Andalús d’Art Contemporani és el primermuseu espanyol que dedica unamostra al dissident xinès

AiWeiwei, ceramistaa lacartoixa


