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A rticle 328. Tinc un amic que 
em va explicar fa temps 
una història. Parla de pares 

i fills, tracta sobre el concepte que 
moltes vegades tenim els fills dels 
pares.
 M’explicava que quan ell tenia 
8 anys, el seu pare sempre passa-
va un parell d’hores tancat en una 
habitació. Demanava que ningú el 
molestés però el fill sempre s’acos-
tava a la porta i veia que per sota hi 
sobresortia una llum intensa... Al 
cap de dues hores, el pare aparei-
xia tot suat amb unes ulleres com 
d’inventor boig i una espècie de 
barnús o bata. El fill m’explicava 
que es pensava que el seu pare era 
un inventor o un superheroi que 
a les tardes feia experiments que 
canviarien la humanitat. Fins que 
un dia, de gran, va descobrir... Bé, 
potser val més que us ho expliqui 
després del millor de la meva set-
mana.
 Tercer lloc: L’estranger. A vega-
des el més emocionant és la rea-
litat. El record de Francesc Ore-
lla a Constantino Romero va ser 

d’un amor i d’una passió tan bru-
tals que fins i tot va eclipsar el bo-
nic espectacle.
 Segona posició: Televisores cu-
adrados, ideas redondas (Temas de 
hoy). Brutal estudi de Mikel Lejar-
za i Santiago Gómez sobre com 
neixen les idees televisives i les ra-
ons per les quals tenen èxit. Un 
gran gust per als sentits.
 Primer lloc: El impostor. Un do-
cumental que et deixa totalment 
estupefacte. Terrible, bonic i ad-
dictiu... Tan ben realitzat i amb 
ànima pròpia que es converteix 
en una radiografia de la nostra so-
cietat.  
 I tornant al meu amic. Ho tenia 
oblidat, però un dia, ja de gran, ho 
va recordar i va decidir esbrinar-
ho. Llavors li va preguntar al seu 
pare què feia en aquella habitació. 
Ell li va explicar la veritat, res de 
superherois, res d’invents... Tan 
sols tenia una màquina de raigs 
uva a casa, era de les primeres que 
van sortir. La llum que sortia pro-
venia d’allà... Les ulleres, la suor i 
el barnús van cobrar sentit.
 No hi ha dubte que a vegades 
no s’hi val a indagar en aquests 
records infantils, tan sols gau-
dir amb la imaginació. ¡Bon diu-
menge! H
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El documental  
‘El impostor’ et  
deixa totalment 
estupefacte

deesi
Una trajectòria multidisciplinària

‘EL SOMNI’, EXPERIÈNCIA ARTISTICOGASTRONÒMICA

Menú sensorial amb els Roca
JULIO CARBÓ

El somni és una òpera gastronòmi-
ca, una experiència multimèdia ide-
ada per Franc Aleu que uneix l’art 
i la cuina del Celler de Can Roca, 
acabat de nomenar millor restau-
rant del món. «Menjar amb racio-
cini; aquesta va ser la idea. Pensar 
que estàs menjant un gol de Messi, la 
primavera, un plor». Zubin Mehta, 
Wolfgang Mitterer i Albert Pla, en-
tre altres, han participat en aquest 
projecte que, a més d’un sopar amb 
12 selectes comensals, inclou l’expo-
sició a l’Arts Santa Mònica fins al 7 
de juny, l’edició d’un llibre i una pel-
lícula que està rodant Aleu. «És un 
viatge oníric, estrany, entre el món 
emocional i el món racional, en què 
es barregen diferents disciplines. 
L’estrenarem a Berlín». 

DE LA TETRALOGIA DE WAGNER A STOCKHAUSEN

Les impactants òperes de La Fura
«La Fura i jo hem crescut junts», sos-
té Aleu. L’atlàntida, el debut del grup 
en l’òpera, va ser el primer èxit amb 
grans projeccions. «Després el triomf 
a Salzburg amb La condemnació de 
Faust ens va llançar a l’estratosfera. 
Ja no hem parat de treballar per tot 
el món». De la mà de Carlüs Padrissa 
i Àlex Ollé, va idear l’al·lucinant des-
plegament visual de l’aclamada Te-
tralogia de Wagner L’anell del Nibelung 
–«L’or del Rin (a la foto) és la meva pe-
ça preferida»– i de les també impac-
tants Le Grand Macabre, Tannhäuser, 
Tristany i Isolda, Quartett o Michaels Rei-
se um die Erde, segon acte de Donners-
tag aus Licht, del seu admirat compo-
sitor Karlheinz Stockhausen, que ar-
ribarà al juliol al Lincoln Center de 
Nova York.

MIGUEL LORENZO

Mango. «Va ser una època boja, 
molt gamberra», diu. Fins que, per 
a un encàrrec de l’Expo de Sevilla-
92, va descobrir l’ordinador. Va ser 
l’adéu a la imatge fixa. 
 En la realitat virtual hi va trobar 
la manera de plasmar el seu des-
bordant imaginari. Somnis i fan-
tasies. «No puc filmar el que penso 
perquè no existeix. L’única mane-
ra és el 3D. Sóc com un pintor ani-
mat». Va fundar la productora Urà 
i sota la direcció dels furers Carlüs 
Padrissa i Àlex Ollé va explorar en 
l’òpera «l’art total» que pregona-
va Wagner. Van reinventar l’òpe-
ra del segle XXI. «Però ara no vull 
quedar-me només com un fabri-
cant d’òperes. L’audiovisual per si 
mateix se’m fa petit, d’aquí ve que 
busqui nous reptes com El somni», 
anuncia. 
 Més que la tècnica i la realitza-
ció, a Aleu li interessen les idees, 
la creativitat que ha portat a múl-
tiples àmbits, des del logotip de 
Convergència i Unió fins al disseny 
d’edificis (va crear Aigua Extrema 
per a l’Expo de Saragossa), la dansa 
de Merce Cunningham o la més re-
cent incursió en la direcció escèni-
ca (Münchausen, Pinocchio...). Els pro-
jectes desborden la seva agenda. 
Prepara Viaje al centro de la Tierra i 
Arlequín per al públic familiar; una 

Madame Butterfly amb Àlex Ollé  
–«aquesta vegada filmaré imat-
ges a Tailàndia»–, mappings per a 
Taiwan... «Una de les coses de les 
quals estic més orgullós és haver 
après a dir que no. Costa rebutjar 
treballs, però et fa lliure».  
 
«GUILLADURES» / Explica que el secret 
de les seves aclamades «guilladu-
res», com anomena les seves creaci-
ons, és creuar els cables. «Hibridar 
formes, creuar elements, coses im-
pensables». Un exemple: els dofins 
alats que volen a les aigües d’El som-
ni. La naturalesa és la seva gran mu-
sa. «La realitat, sobretot les formes 
de vida, és surrealista. Mires amb 
detall una flor i és al·lucinant. Si no 
existís i es creés, resultaria flipant». 
La «rauxa» és també el motor del 
seu remolí d’idees. «No vull compa-
rar-me però aquí hi ha hagut gran-
díssims cocos: Dalí, Gaudí, Jujol...».
 Amb Dalí hi comparteix el surre-
alisme i també la gràcia d’Eol. «Visc 
al costat d’on es va casar, a prop del 
castell de Gala, i crec que sí, que efec-
tivament hi ha alguna cosa d’aquell 
‘estar tocat per la tramuntana’. La 
tramuntana aju-
da: facilita somiar 
despert». H 

«Crec que sí que  
hi ha alguna cosa 
d’allò d’‘estar tocat  
per la tramuntana’  
que deia Dalí» 

Vegeu el vídeo d’aquesta 
notícia amb el mòbil o 
a e-periodico.cat

IMATGES PER COMMEMORAR LA GUERRA DEL 1714

Tres espectacles per a la Mercè
Creador d’alguns dels mappings (pro-
jeccions en 3-D) que s’han vist sobre 
edificis emblemàtics de Barcelona (a 
la foto, el creat sobre l’Ajuntament 
per a la Mercè 2011), Aleu treballa 
en tres projectes per a les pròximes 
festes de la Mercè, vinculats a la com-
memoració dels 300 anys de la guer-
ra de successió espanyola. Seran una 
peça de dansa a les fonts del parc de 
la Ciutadella, un mapping al Parla-
ment de Catalunya que recorrerà la 
història dels últims tres segles de la 
ciutat, i un altre gran espectacle sin-
cronitzat amb Viena (ciutat convi-
dada aquest any), en què s’interre-
lacionaran els artistes (músics, ba-
llarins...) participants en les dues 
ciutats.  

JOAN CORTADELLAS


