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JUSTO BARRANCO
Barcelona

Va ser l’èxit de la temporada bar-
celonina acabat de traspassar el
nou mil·lenni, l’any 2000, i ara el
musical T’estimo, ets perfecte, ja
et canviaré torna al mateix teatre
on va iniciar llavors el camí, el Po-
liorama, encara que amb un
equip diferent, començant per la
direcció: si llavors l’equip era so-
ta la batuta d’Esteve Ferrer, la re-
cuperació de l’espectacle és a càr-
rec de la periodista Elisenda Ro-
ca, que ja havia dirigit al teatre fa
set anys una altra obra de gran

èxit, la woodyallenianaMisteriós
assassinat a Manhattan. Junt
amb quatre actors –Muntsa Rius,
Jordi Vidal, Frank Capdet i
Mercè Martínez– i dos músics
–Víctor Pérez i Andreu Gallén,
que a més és el director musical
de la funció– donen vida al Polio-
rama fins al 28 d’abril a un espec-
tacle que volmostrar les interiori-
tats del món de la parella.
“M’agradaven el text i la músi-

ca. És una gamberrada, una sàti-
ra brutal”, diu Roca, que explica
queno s’ha dedicatmés a la direc-
ció teatral durant aquests anys
perquè el teatre necessita molt

de temps i només ara ha pogut
aconseguir-lo per poder muntar
aquesta obra de Joe DiPietro i
Jimmy Roberts que conté 22 es-
cenes i ni més ni menys que 18
cançons.
Una obra que obliga els actors,

explica la directora, a un exercici

de fregolisme per interpretar els
diferents tipus de personatges
que apareixen al llarg d’una peça
que, a les escenes, mostra de ma-
nera tendra però també irònica
experiències que gairebé tothom
ha viscut o acabarà vivint: la pri-
mera cita, el festeig, el matrimo-

ni, la rutina, la crisi dels quaran-
ta, l’amor a la vellesa...
“Hi ha parelles que no se su-

porten, que tenen la primera cria-
tura, gent que a darrera hora es
repensa el casament, d’altres que
porten tota la vida junts i esmera-
vellen d’estar així... L’obra mos-

tra diferents relacions i diferents
estadis de la parella”, assenyala
Roca, i conclou que sobretot
“mostra que tots busquen algú
que els estimi, mostra la necessi-
tat d’estimar i ser estimats, i que
per molts cops que et trenquin el
cor, tornes a intentar-ho”.c
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Muntsa Rius i Mercè Martínez a T’estimo, ets perfecte...

Fotografia d’un cigne amb el coll submergit, d’Albarrán Cabrera, a la galeria Valid Foto

Muntsa Rius, Frank
Capdet, Jordi Vidal
i Mercè Martínez
recorren els diferents
estadis de l’amor

DAVID RUANO

ValidFotomostra totselsmatisos
quepermet la fotografia
Núria Güell realitza a ADNun exercici radical d’art crític i polític

JUAN BUFILL
Barcelona

L’exposició Colecciona el mundo
que presenta la galeria Valid Fo-
to és excepcional perquè aconse-
gueix reunir obres fetes mitjan-
çant una gran varietat de procedi-
ments tècnics fotogràfics, gaire-
bé els més importants que s’han
fet servir en diferents períodes
de la història de la fotografia. Per
això és una exposiciómés pròpia
d’un centre o museu de la foto-
grafia –cosa que encara no hi ha
a Catalunya i que cal fer– que
d’una galeria privada que treba-
lla per tirar endavant en temps
difícils, de crisi agreujada per
unes lleis equivocades, pròpies
d’un país totalitari, que sabote-
gen la creació i la difusió de l’art.
Colecciona el mundo, que pren

el títol d’una frase de Susan Son-
tag, convida el col·leccionisme
fotogràfic mitjançant una bona
selecció. Però el més rellevant
d’aquesta àmplia mostra és l’as-
pecte tècnic relacionat amb l’ex-
pressiu i l’estètic. Qualsevol fotò-
graf o aficionat a aquest art hi po-
drà comparar els diversos resul-
tats que artistes molt diferents
han pogut obtenir mitjançant
diferents procediments i en di-
ferents papers i suports, també
metàl·lics. Sembla un mostrari
de totes les opcions. La galeria
ofereix fins i tot un glossari:
còpia a l’albúmina, ambrotip,
carbó pigmentat, carbó bicroma-
tat, còpia cromogènica, c-print,
cibachrome, ilfochrome, daguer-
reotip, impressió digital, dye
transfer, fotograma, gelatina de
plata baritada, paper baritat, ge-
latina de plata pintada amà, gela-
tinitza de plata virada, giclée, im-
pressió de tinta per pigment,
inkjet, tècnicamixta, orotip, oro-
to, platinotípia, impressió al pla-
tí / pal·ladi, R 3, transferència po-
laroid.
Quant a les obres exposades,

es pot esmentar les seqüències

deMuybridge i de PedroMadue-
ño, la fotogràfica odalisca del
pintor Pere Casas Abarca (c.
1900), la gran targeta en gelatina
de plata de l’estudi Pérez de Ro-
zas, el nu masculí de Toni Ca-
tany, la radiografia floral de
Nick Veasey, el fotograma fora-
dat d’Henri Foucault, el daguer-
reotip (sobre superfície de pla-
ta) d’AdamFuss, les tresmerave-
lles en platí de Masao Yamamo-
to (processades a Barcelona pel
duo Albarrán Cabrera), la foto
de carrer de Maig del 68 de
Marc Riboud, les sabates de l’es-
tudi de Pollock en rara quadri-
cromia d’EvelynHofer i el reper-
tori d’imatges en platí, pal·ladi,
or i carbó d’Albarrán Cabrera.
Galeria Valid Foto. Buenaventu-
ra Muñoz, 6. Fins al 16 de març.

Núria Güell. Haurien de veure
aquesta exposició, i especial-
ment un vídeo de la sala del
fons, tots els ciutadans que sospi-
ten que se’ls escapen algunes
claus imprescindibles per com-
prendre les veritables causes de
la crisi i per començar a posar-li
fi, i que creuen a més que en
aquestes circumstàncies la resig-
nació significa una opció trista,
irresponsable i fins i tot indirec-
tament homicida.
A primera vista, l’acumulació

de dades de lamostra resulta dis-
suasiva, però la conferència de
l’economista Qmunty inclosa en
l’esmentat vídeo ésmolt substan-
ciosa. No és un economista anti-
sistema i fins i tot reconeix que
la banca –possiblement una al-
tra banca– és necessària. Però co-

neix massa bé l’estat degenerat
d’allò que abans semblava un sis-
tema eficaç com per salvar la ca-
ra als responsables de l’actual de-
sastre econòmic.
Pel que sembla, el món actual

és realment un infern perquè es
permeten els paradisos fiscals i
financers i perquè les víctimes
dels avars es comporten com a
xaismal informats. Afirma l’eco-
nomista Qmunty que avui el cap
de l’empresa i l’obrer estan sota
lamateixa bota. I que només qua-
tre empreses dominen veritable-
ment el món. Però dominar no
significa controlar quan el plan-
tejament és curtterminista, nihi-
lista i suïcida, com s’aprecia al lli-
bre i la pel·lícula Cosmópolis.
ADN Galeria. Enric Granados,
49. Fins al 9 de març.

Estructura i passió. A la Llotja de
Barcelona van estudiar Pablo Pi-
casso i Joan Miró, entre d’altres
pintors i artistes. Aquesta escola
llegendària que ja té més de dos
segles de trajectòria celebra ara
el primer quart de segle de l’es-
pecialitat il·lustració ambEstruc-
tura i passió, una mostra en què
participen més d’un centenar
d’exalumnes i fins i tot alguns
alumnes actuals. Alguns d’ells
(SergioMora, RogerOlmos) par-
ticiparan en conferències i tau-
les rodones els propers dies 4 i 7
d’aquest mes de març. L’exposi-
ció dóna compte de les possibili-
tats artístiques i professionals
que permet actualment el dibuix
i la il·lustració, en àmbits dife-
rents i complementaris que in-
clouen el cinema (animació,
storyboards), la premsa, el dis-
seny de cartells o de portades de
discos, el còmic, la publicitat, la
il·lustració infantil, científica,
etcètera.
Potser el que més satisfà

d’aquesta mostra, el comissari
de la qual és el professor Xavier
Canals, és la pluralitat d’estils,
tons i arguments. És un símpto-
ma de llibertat i contrasta feliç-
ment amb la pedagogiamés usu-
al, consistent en programes edu-
catius la funció dels quals és em-
botir de dades i tallar les ales
l’alumne. Queda clar que a la
Llotja hi ha un veritable respec-
te a la creació artística, la prime-
ra condició de la qual és la lliber-
tat personal. I que en aquest cen-
tre no es confon el rigor amb el
dogma sectari i no es fa passar a
l’estudiant pel tub sovint equivo-
cadíssim que se li va ocórrer a al-
gun ministre d’Educació hostil a
la imaginació creadora. Artesa-
nia Catalunya. Banys Nous, 11.
Fins al 10 de març.

Guillermo Pfaff. Aquest artista
barceloní nascut el 1976 fa una
pintura que aporta matisos nous
a la ja molt explorada pintura
abstracta, en clau minimalista.
És el regne de la subtilesa que
passa inadvertida a la mirada
precipitada: un quadre gairebé
monocrom amb una entreclaror
negra sobre negra, pintures ren-
tades amb lleixiu, o realitzades a
imatge d’escultures també expo-
sades, o fins i tot pintures plega-
bles i portàtils. La Taché Gallery.
Consell de Cent, 292. Fins al 9 de
març.c

ElisendaRocadirigeix
elmusical ‘T’estimo, ets
perfecte, ja et canviaré’


