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E ls qui es pensaven que Felli-
ni havia esgotat la quota d’i-
matges desaforades a 8 i mig 

han de veure la versió reloaded 
d’Oriol Broggi: 28 i mig. El seu es-
pectacle a la Biblioteca de Catalu-
nya amplia l’oferta felliniana de 
fantasies circenses i dramàtiques.
 Per primera vegada Broggi tre-
balla sense text previ. Inspirat en 
un passatge de Dante, explora les 
infinites possibilitats que la ment 
té de representar-se a si mateixa; 
recupera la intimitat amenaçada 
d’Una jornada particular, d’Ettore 
Scola; rendeix un delicat home-
natge a Txékhov; narra un con-
te xinès en què un pintor entra 
en el seu llenç com en una inver-
sió de La rosa púrpura del Caire, i ar-
riba al seu punt culminant en un 
fragment de Sis personatges a la re-
cerca d’autor que demostra que res 
commou tant com el dolor d’un 
ésser imaginari. 
 Cap recurs és aliè als actors: 
practiquen acrobàcies de funàm-
buls, reciten en italià, fan malaba-
rismes, es tornen comprensibles 

en un idioma inexistent, parodi-
en a la perfecció un argentí, ba-
llen amb versatilitat, toquen ins-
truments i canten amb recòndita 
harmonia. ¿S’hi pot afegir res, a 
aquesta cornucòpia? Sí: un cavall 
de circ. L’estètica felliniana, com 
el barroc, es nodreix de l’excés. Ar-
ribats a aquest punt, podíem es-
perar una foca o un tapir ensinis-
trats. Però Broggi conté el pols, es 
torna crític respecte a la desbor-
dada fantasia i desenvolupa una 
escena sobre els límits de l’art i els 
seus enganys llampants. 
 Encara que 28 i mig no pretén 
tenir trama, a vegades sembla in-
segura dels seus lliures artificis 
i busca justificar-se a si mateixa 
amb parlaments una mica elegí-
acs sobre la importància de recre-
ar la vida des del teatre. Aquests 
parèntesis mitiguen el poder de 
la invenció.
 Després de captivar amb Cyrano 
de Bergerac, Broggi va decidir con-
vertir-se en el seu propi autor fan-
tasma, usant veus alienes en un 
cant d’amor al teatre. El resultat és 
enlluernador. Ho seria encara més 
si es llimessin els moments en què 
la màgia se suspèn per ser explica-
da, una cosa semblant a llegir poe-
sia subratllada per l’autor. H
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‘28 i mig’ amplia 
el ‘8 i mig’ fellinià de 
fantasies circenses 
i dramàtiques

deesi

ternacional del 1929, amb icones de 
l’arquitectura com el pavelló Mies 
van der Rohe, marquen el primer 
accés de Barcelona a la modernitat, 
que en la República va tenir com a re-
ferent el Pavelló espanyol de l’Expo-
sició Internacional de París de 1937, 
s’arriba a la ruptura de la guerra ci-
vil i la postguerra i la dictadura. És 
llavors quan la societat civil recupe-
ra l’esperit renovador dels anys 30 
amb grups com Dau al Set o la Tri-
ennal de Milà del 1951, que tornen 
a situar Barcelona com a agent de 
modernitat, i, amb artistes com Joan 
Brossa, que usen el llenguatge com a 
matèria artística. 
 
TÀPIES I BARCELÓ / De la pintura infor-
malista i l’expressionisme abstracte 
dels 50, amb Tàpies i després Barce-
ló, es viatja fins al retorn a l’objecte, 
en els 80 i 90, quan aquest es conver-
teix en protagonista. Artistes com 
Tony Cragg donen un nou significat 
al seu ús quotidià, amb obres com la 
que sorprèn al Macba, composta per 
un piano i cadires de fusta, total-
ment crivellades per ganxos. I de 
l’objecte, al cos, on destaca La natura-
lesa de la il·lusió visual, de Juan Muñoz, 
les estàtues del qual, que remeten a 
la Xina de Mao, es fonen amb el gris 
del mural. 
 I amb la dicotomia entre cos i 
ment es construeix a CaixaFòrum, a 
Montjuïc, el relat de la postmoderni-
tat en els 80 i 90, fins a la primera dè-
cada del segle XXI, quan el final del 
mil·lenni porta un sentiment de vul-

nerabilitat d’«un subjecte fràgil i des-
encantat, que no creu en veritats uni-
versals ni certeses úniques», apunta 
la comissària Nimfa Bisbe, que desta-
ca «l’enfrontament entre el simbolis-
me messiànic i el discurs més existen-
cial de Beuys, amb l’antiidealisme de 
Mike Kelley, que parodia la mitifica-
ció de l’art». 
 
FALSA CAVERNA DE PLATÓ / De Kelley im-
pacta l’estructura de la seva perfor-
mance titulada La trajectòria de la llum 
a la caverna de Plató (1985-1996), que 
qüestiona tres icones de la cultura 
occidental». Sota un mural que con-
clou «Arrossega’t, cuc», convida, 
d’una manera literal, el visitant a 
agenollar-se i a entrar per un petit fo-
rat en una inquietant caixa on un 
foc kitsch desmunta la visió de Plató; 
unes teles de colors de fluids corpo-
rals (pus, orina, sang i excrements), 
la transcendència espiritual de Rot-
hko, i una negra i falsa xemeneia do-
mèstica, Lincoln, com a capitost abo-
licionista i burgès.
 En aquesta postmodernitat hi 
cap també un cap parlant de Tony 
Oursler, reflexions sobre el cos com 
a espai del dolor, en referència a la 
sida (Espaliú i Félix González-Tor-
res), sobre l’explotació de la dona, i 
Omnipotents omnipresents (1991), de 
Tonet Amorós, que mostra unes olo-
roses larves de parafina alimentades 
per una gran crisàlide, com a «ironia 
d’una societat on tots estem condu-
ïts i mengem i veiem el mateix». La 
postmodernitat de Matrix. H

DE LA MODERNITAT A LA POSTMODERNITAT 
3 En el sentit de les agulles del rellotge, obres de 
Jenny Olzer, Tony Cragg (i el piano i vuit cadires 
plenes de ganxos), Tonet Amorós (i les larves de 
parafina), Mike Kelley (amb la caixa-caverna de 
Plató), Tony Oursler (i el cap parlant) i Juan Muñoz.

FERRAN NADEU // EFE / ALEJANDRO GARCÍA

BIENNAL D’ARQUITECTURA  

Jujol inspirarà el pavelló 
català a Venècia 2014
L’arquitecte Josep Torrents ha es-
tat escollit comissari responsable 
de la segona participació catalana 
a la Biennal de Venècia d’Arquitec-
tura, que se celebrarà entre el 7 de 
juny i el 23 de novembre del 2014. 
 El jurat, presidit per l’arquitec-
te Lluís Domènech i Girbau, ha pre-
miat el projecte Del Fragment al tot, 
inspirat en l’obra de Josep Maria 
Jujol, un dels ar-
tífexs principals, 
juntament amb 
Antoni Gaudí, 
del  modernis -
me català. S’ha 
valorat, segons 
Domènech, «el 
valor ètic i estè-
tic» del projecte, 
com també la se-
va originalitat.  
Vicenç Villatoro, 
director de l’Ins-
titut Ramon Llull (encarregat d’or-
ganitzar el pavelló de Catalunya a 
Venècia), va destacar ahir la cohe-
rència i la consonància del projec-
te amb els conceptes de l’arquitec-

tura contemporània.
 Per la seva banda, Josep Tor-
rents va considerar que «l’actitud 
importa més que l’escola». Per ai-
xò, va dir que aspirava a una arqui-
tectura duradora, gràcies a la uti-
lització intel·ligent dels materials, 
i en harmonia amb el territori. L’ar-
quitecte va destacar la figura de Ju-
jol, «perquè de vegades se’l consi-

dera un deixeble 
de Gaudí quan en 
realitat tenia un 
estil propi, d’una 
modernitat in-
temporal».
 El conseller de 
Cultura, Ferran 
Mascarell, va as-
senyalar que la 
participació a la 
Biennal confirma 
el compromís de 
la Generalitat de 

donar suport a l’arquitectura, ele-
ment fonamental en la cultura ca-
talana. El cost del pavelló serà de 
470.000 euros i l’exposició en costa-
rà 225.000. C. GAMISSANS. 
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