
Obres d’Antoni Tàpies, Joan Bros-
sa, Eduardo Chillida, Richard Ha-
milton, Miquel Barceló, Juan Muñoz
i el manresà Oriol Vilanova, entre
d’altres, s’exhibeixen en l’exposició
Art, dos punts, que es nodreix de les
col·leccions del Macba i La Caixa, i
que durant sis mesos es podran vi-
sitar al museu del Raval i al Caixa-
fòrum. Considerades les col·lec-
cions d’art contemporani més im-
portants del sud d’Europa, unes
400 obres de 125 artistes diferents
del seu fons, format per 6.000 peces,
es posen a l’abast del públic en
dues seus on els comissaris –Nim-
fa Bisbe, directora de la Col·lecció
La Caixa, i Bartomeu Marí, director
del Macba, amb  Antònia Maria Pe-
relló, cap de la Col·lecció Macba–
creen un nou relat on s’interrogu-
en sobre el passat recent per en-
tendre la contemporaneïtat.

L’exposició, on la mateixa ciutat
de Barcelona és la gran protago-
nista, s’ha fet possible després que
el juliol del 2010 els responsables de

La Caixa i el Macba signessin un
conveni per unir les seves col·lec-
cions, amb peces del període com-
près entre la segona meitat del se-
gle XX i l’actualitat. El projecte ocu-
pa les tres plantes del Macba, on el
recorregut s’inicia amb una original
proposta d’Oriol Vilanova, amb
1.001 postals d’arcs de triomf de tot
el món. A partir d’aquí, el visitant
troba 350 obres de 90 artistes, men-
tre que a Caixafòrum el públic pot
veure 55 peces de 35 autors, algu-
nes inèdites com Bon Déu, del po-
lonès Miroslaw Balka, o la instal·la-
ció de John Bock, Sota de la man-

díbula, el buit.
Bartomeu Marí explica que es

tracta que la ciutadania pugui «ser
més conscient dels valors de l’art
contemporani», fent conèixer que
és a partir del 1888 quan la capital
catalana, amb l’Exposició Univer-
sal, pren consciència per primer cop
de la seva modernitat. Marí adver-
teix que la mostra «interroga i pro-
posa preguntes sobre com hem
estat o no de moderns», i afegeix
que es busca «un vocabulari propi,
una nova manera d’historiar l’art
contemporani».

Marí reconeix que no han volgut

ser ni «enciclopèdics ni exhaus-
tius», perquè prefereixen «bones
preguntes a respostes a mitges, que
han de ser els visitants els qui les
han de fer». D’altra banda, l’expo-
sició no es planteja de forma cro-
nològica, encara que «sí que hi ha
un corrent subterrani temàtic». Se-
gons Marí, «el museu ha d’escriu-
re la història a partir del passat re-
cent per conèixer el present i ima-
ginar el futur».

A la primera part de la mostra hi
ha referències a l’Exposició Inter-
nacional del 1929, al grup Dau al Set
i a la Triennal de Milà del 1951.

També tenen el seu espai artistes
com Christo, Günter Förg, Tho-
mas Ruff i Jeff Wall. No s’obvien ni
la    guerra civil, ni la postguerra, i
s’arriba als anys vuitanta amb noms
com Miquel Barceló, José Manuel
Broto i José María Sicilia.

A les sales del Macba també és
possible trobar-hi una selecció dels
Tàpies de Barcelona; amb peces de
Joan Rabascall, Miralda, Martha
Rosler, Alberto Solsona, Thomas
Bayrle, Richard Hamilton, Chris-
topher Williams, Joan Brossa, el
compositor manresà Josep Mestres
Quadreny, Antoni Llena, Francesc
Torres, Ignasi Aballí, Perejaume i el
cineasta Pere Portabella. A la segona
planta crida l’atenció l’obra La na-
turalesa de la il·lusió visual, de Juan
Muñoz, amb unes escultures hu-
manes que remeten a la Xina de
Mao. La fotografia està present do-
cumentant el procés d’expansió
urbana i mostrant gent de Barce-
lona, en un treball de Craigie Hors-
field que es contraposa a campa-
nyes fetes amb motiu dels Jocs
Olímpics.

Al Caixafòrum s’inclouen  obres
d’entre els 80 i la primera dècada del
2000, amb un eix vertebrador a
partir del «contrast entre el simbo-
lisme messiànic de Joseph Beuys i
l’antiidealisme de Mike Kelley», se-
gons Nimfa Bisbe. També hi ha les
inquietants larves de Tonet Amorós,
un cap parlant de Tony Ousler, les
obres de Nancy Spero, els treballs
audiovisuals de Martha Rosler, i
peces de Marlene Dumas, John
Bock, Pepe Espaliú, Ferran García
Sevilla i Jaume Plensa.
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El manresà Oriol Vilanova és un dels 125 artistes de l’ambiciosa exposició «Art, dos punts», al Macba i al CaixaFòrum

Art

L’EXPOSICIÓ

 Museu d’Art Contemporani (Macba). Pla-
ça dels Àngels, 1. Barcelona. Fins al 6 de
gener del 2014. Horari d’estiu (fins al 21 de
setembre): dilluns, dimecres, dijous i divendres,
d’11 a 20 h; dissabte, de 10 a 20 h; diumenge i
festius, de 10 a 15 h. www.macba.cat.
CaixaFòrum. Avinguda de Francesc Ferrer i
Guàrdia. Barcelona. Fins al 29 de desembre.
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 20 h; dis-
sabte, diumenge i festius, de 10 a 21 h; últim
divendres de mes i dimecres de juliol i agost,
fins a les 23 h. http://obrasocial.lacaixa.es
Entrada conjunta: 11 euros. Macba: 9 euros.
CaixaFòrum, 4 euros.

Art, dos punts
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Barcelona abraça la contemporaneïtat

HATE RADIO
Autor i director: Milo Rau. Dramatúr-

gia: Jens Dietrich. Intèrprets: Afazali De-
waele, Sébastien Focault, Estelle Ma-
rion, Nancy Nkusi i Diogène Ntarindwa
(Atome). Teatre Lliure (Montjuïc). Pas-
seig de Santa Madrona, 46. Barcelona.
Avui, última funció a les 20.30 h. 30 eu-
ros. 110 minuts. Espectacle en ruandès i
francès, amb subtítols en català.

ig segle després d’Ausch-
witz, Ruanda. Cinquanta
anys més tard que les xe-

meneies respiressin carn cremada,
els matxets arrencaven nadons
del ventre de les seves mares, ta-
llaven colls i esquarteraven ca-
mes i pits, celebraven eufòrics dia

rere dia, fins arribar a un centenar
a comptar a partir del 6 d’abril de
1994, l’extermini de prop d’un mi-
lió de persones, majoritàriament
de l’ètnia tutsi a mans de radicals
hutus. És possible fer teatre expli-
cant el que és incomprensible?

La proposta escènica de l’autor
i director suís Milo Rau per abor-
dar el genocidi ruandès –Hate Ra-
dio– visita el festival Grec de Bar-
celona des de dimecres i fins avui
amb un muntatge que clava l’es-
pectador a la butaca. Els testimo-
nis escruixidors d’uns quants su-
pervivents posen el públic –ar-
mat amb un petit transistor per es-
coltar la veu dels actors mentre lle-
geix els subtítols en català– en
antecedents abans de centrar l’a-

tenció en una emissió radiofònica
fidelment reconstruïda que s’es-
devé al centre de la sala Fabià
Puigserver del Teatre Lliure. Cinc
actors en un estudi tancat per pa-
rets de vidre dins del qual, bevent,
fumant, rient i odiant, talment
com succeïa fa dinou anys a la seu
de la RTML, la Ràdio Lliure dels
Mils Turons, s’incita a l’aniquilació
de tots els «escarbats», malnom
deshumanitzador dels tutsis.

Les tensions ètniques i políti-
ques a la regió dels Grans Llacs van
eclosionar aquell 6 d’abril arran de
l’atemptat mortal contra l’avió en
el qual viatjava el general i presi-
dent ruandès Juvénal Habyari-
mana. Milo Rau aborda amb mes-
tria l’estat de la qüestió tres mesos

després de l’instant zero, quan la
fúria dels hutus radicals ja havia
consumat el genocidi però, para-
doxalment, res semblant a una
victòria militar acompanyava el
crim. Durant l’emissió radiofòni-
ca, l’espectador fa un viatge a l’in-
terior de l’odi cerval que governa-
va aquells locutors, que dedicaven
la seva rutina laboral a informar i
emetre consignes per antena.

Hate Radio és teatre polític de
primera, un document imponent
que agafa altura de vertigen quan
l’actriu que encarna la figura de la
popular locutora Valeria Bemeri-
ki –actualment complint cadena
perpètua– enfonsa la cara entre les
mans, abatuda, després d’un dis-
curs inflamat. El silenci de després
de les paraules és la constatació
que a Ruanda tothom hi va perdre.
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LA BANDA SONORA DEL
GENOCIDI DE RUANDA
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Toni Mata i Riu
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«Hate Radio» porta al Grec el muntatge de l’autor suís Milo Rau
sobre les emissions de la RTML que van inicitar a l’extermini 

La instal·lació de l’artista manresà Oriol Vilanova que porta per títol «Còpia» es pot contemplar al Macba
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L’actor Diogène Ntarindwa parla pel micròfon en un passatge de l’obra
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