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En l’òpera hi ha herois i hi
ha malvats i, sense els se-
gons, no s’entendrien els
primers. Aquesta conside-
ració ha dut el contratenor
Xavier Sabata, una de les
veus catalanes més inter-
nacionals, a construir un

compendi de les àries in-
terpretades pels personat-
ges “dolents” de les òperes
de Georg Friedrich Händel
en el disc Handel Bad
Guys (Aparté / Parnas-
sus), que avui presentarà
al Palau de la Música amb
l’orquestra Il Pomo d’Oro,
dirigida per l’italià Riccar-
do Minasi, en un recital

compartit pel cicle Palau
100 i el Festival de Música
Antiga de Barcelona.

Aquests protagonistes
antagonistes de les àries
del compositor alemany,
segons Sabata, tenen una
complexitat psicològica i
musical que ajuda, en la
majoria dels casos, a en-
tendre les raons de l’he-

roi. “Són cohabitants de
l’òpera, no pas secunda-
ris”, defensa. Sorgit de
manera espontània des-
prés d’un recital del con-
tratenor en el Festival de
Halle (municipi natal de
Händel), l’espectacle ha
passat per Caen i Friburg
abans d’estrenar-se avui a
Catalunya, on Sabata,
malauradament, és car
de veure. Format a l’Insti-
tut del Teatre de Barcelo-
na, Sabata és un habitual
de teatres lírics, festivals i
auditoris d’arreu del món.
Aquesta temporada ha
col·laborat amb nou or-
questres europees. ■
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Xavier Sabata, ‘noi
dolent’ de Händel

Sabata, en la portada de ‘Handel Bad Guys’, ha trencat amb
la idea ‘angelical’ que es té dels contratenors ■ BETROOT

Es pot fer un art que inciti
l’espectador a la transfor-
mació de la seva conscièn-
cia social sense que sigui
directament activista?
L’exposició Què fer, l’ulti-
ma de les tres mostres del
cicle comissariat per Rosa
Martínez que al llarg de la
temporada s’ha preguntat
sobre la utilitat de l’art a
Caixafòrum Barcelona,
demostra que els artistes
tenen eines suficients per
cridar a l’acció i per trans-
formar la consciència de
l’espectador, sense haver
de fer propaganda ni do-
nar consignes. El llenguat-
ge poètic de l’art pot ser
igualment eficient.

Així ho creu Rosa Mar-
tínez: “Els artistes ens po-
den donar la clau i alesho-
res nosaltres decidim què
fem amb tota aquesta in-
formació.” En aquest sen-
tit, el cicle –amb les pre-
guntes Què pensar, Què
desitjar i Què fer com a tí-
tols i majoritàriament
amb obres de la col·lecció
d’art contemporani de La
Caixa– no ha pretès donar
respostes, sinó incitar l’es-
pectador a la reflexió.

Joanes d’Arc
Un exemple molt clar
d’aquesta manera de fer
és l’espectacular videoins-
tal·lació que l’artista vene-
çolà Javier Téllez presenta
a l’exposició. Són dues

pantalles contraposades:
una emet el clàssic del ci-
nema La passion de Jean-
ne d’Arc, de Dreyer, en què
els interludis originals, pe-
rò, són escrits en una pis-
sarra per una dotzena de
dones amb malalties men-
tals; a l’altra pantalla, són
aquestes dones, internes
d’un hospital de Sydney,
les que expliquen la seva
experiència davant la re-
clusió, el rebuig social i el
poder. Les seves veus són
molt semblants a la defen-
sa de Joana d’Arc.

Una altra obra de la
col·lecció La Caixa mai vis-
ta a Barcelona és Las
joyas de la corona, del cu-
bà Carlos Garaicoa, en què
l’artista ha construït peti-
tes reproduccions en plata
d’edificis, símbols de la
repressió política, com ara
la presó de Guantánamo,
la Stasi i l’estadi de Xile.

En la seva tria d’artistes
contemporanis, en la qual
també hi ha lloc per a
obres conceptuals en què
l’artista s’havia de “mou-
re” literalment en l’espai

per construir l’obra, com
Àngels Ribé i Bruce Nau-
man, Martínez ha inclòs
també Joan Miró, amb
tres obres –dues de petit
format amb el títol L’espe-
rança del navegant, del
1968 i el 1975, i El lleó
(1925)– que posen de ma-
nifest que el pintor és ca-
paç de despertar la capaci-
tat poètica en l’especta-
dor. Altres obres criden
l’atenció sobre temes de
creixement personal, com
el vídeo de Janine Antoni;
de denúncia política, amb

la inquietant taula de Do-
ris Salcedo, i sobre la iden-
titat, amb la sèrie d’auto-
retrats en què es transfor-
ma en membres de la seva
família de Gillian Wearing.

Davant de l’acurada
tria d’obres d’aquest mag-
nífic cicle d’art contempo-
rani, el balanç és clar: l’art
és més útil que mai. ■

✱
Què fer. CAIXAFÒRUM.
AV. FRANCESC FERRER I
GUÀRDIA, 6-8. BARCELONA.
FINS AL 8/9

Montse Frisach
BARCELONA

‘Què fer’ és l’última de les exposicions del cicle sobre la utilitat de
l’art a Caixafòrum, amb obres que inciten al canvi de consciència

Acció indirecta

L’artista Gillian Wearing s’autoretrata disfressada i transformada en membres de la seva família ■ ALBERT SALAMÉ

BICENTENARI
Homenatge a
Wagner als
aparadors

El veterà pianista Chick Corea
serà el convidat estrella del
festival Banc Sabadell Vijazz
Penedès d’aquest any. L’es-
deveniment, que marida mú-
sica i vi, se celebra de l’1 al 7
de juliol amb jornades dedica-
des a l’agricultura i l’enologia.
El dia de cloenda actuarà Co-
rea amb la seva nova banda,
The Vigil. També actuaran al-
tres dies la Big Blues Band, el
trio Phonesis i el guitarrista
John Pizzarellia. ■ REDACCIÓ

Chick Corea
actuarà al Vijazz
Penedès 2013
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La prestigiosa mostra inter-
nacional Holland Festival ha
triat l’òpera Quartett, de Hei-
ner Müller i dirigida per Àlex
Ollé, per inaugurar l’1 de juny
l’edició d’aquest any. Les en-
trades ja estan esgotades
per a la funció. Quartett es va
estrenar mundialment el
2011 a l’Scala de Milà. Àlex
Ollé, director escènic de La
Fura dels Baus, també estre-
narà Aida el 14 de juny a l’A-
rena di Verona. ■ REDACCIÓ

Àlex Ollé dirigeix
‘Quartett’ al
Holland Festival
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Botigues, mercats d’antigui-
tats, llibreries antigues, tallers
de restauració, galeries d’art,
botigues de mobles o de mú-
sica i espais d’art podran par-
ticipar en el concurs comme-
moratiu del bicentenari del
naixement de Richard Wag-
ner a Barcelona. Promogut
per l’Associació per a l’Estudi
del Moble, el concurs preveu
una ruta d’aparadors, entre el
17 d’octubre i el 14 de novem-
bre del 2013. La ruta comen-
çarà al Museu Marès. ■ EFE


