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Un grup de persones es
comporten de manera es-
tranya en un supermer-
cat. Buiden paquets, tren-
quen objectes i parets...
Sembla una situació post-
apocalíptica o els zombis
de The Walkind Dead. És
el que plasma l’artista Aer-
nout Mik en el seu vídeo en
forma de gran tríptic titu-
lat Polsegós. Andreas Slo-
minski, en canvi, enterra
una bicicleta amb objectes
i deixalles de tota mena, en
una instal·lació que evoca
l’espai vital d’un sense sos-
tre. Podria ben bé provenir
d’una escena del film Hi-
jos de los hombres  o el que
és pitjor, de qualsevol dels
carrers d’una gran ciutat.
El pintor Ante Timmer-
mans presenta una ciu-
tat a l’estil d’un macro-
parc temàtic que pot evo-
car els mons de Metrópo-
lis i Blade runner.

Són algunes de les obres
que formen part de l’expo-
sició Art ficció, que es pot
veure a Caixafòrum Barce-
lona i que és la primera del

cicle Comisart que ha im-
pulsat la Fundació La Cai-
xa amb la intenció de pro-
moure comissaris menors
de 40 anys. En aquest cas,
es tracta del duet format
per Jaime González Cela
(Madrid, 1984) i Manuela
Pedrón (Granada, 1988),
que proposen, a partir

d’obres de la col·lecció
d’art contemporani de la
Fundació, un interessant
joc de vasos comunicants
entre ciència-ficció i art
contemporani. “Estu-
diant textos sobre cièn-
cia-ficció ens vam adonar
que hi ha una sèrie de con-
nexions entre la ciència-

ficció i l’art contempora-
ni, perquè tots dos parlen
del present evocant altres
mons”, explica González.
“L’estudiós Darko Suvin
sosté que la ciència-ficció
és educativa perquè par-
teix de ‹‹l’estranyament
cognitiu›› de l’espectador;
a partir d’aquí, el procés

és el mateix en les dues
disciplines perquè l’espec-
tador és qui ha d’anar més
enllà”, hi afegeix.

L’exposició explora al-
guns dels conceptes re-
dundants en el gènere de
la ciència-ficció: utopia,
distopia, paradoxa, gène-
si, cataclisme i virus. Pen-

sin-hi. És difícil trobar una
obra de ciència-ficció que
no es basi en un o en més
d’un d’aquests conceptes.
Així que els comissaris
han construït una sèrie de
rutes, marcades al terra,
que, a partir d’aquests
conceptes, relacionen
unes obres amb les altres.
Les magnífiques fotogra-
fies d’horitzons marins
d’Hiroshi Sugimoto no
apel·len a la gènesi i al cata-
clisme a la vegada? A més,
tots els recorreguts inci-
ten l’espectador perquè
relacioni les obres exposa-
des amb la ciència-ficció
que ha llegit o ha vist al ci-
nema i a la televisió.

L’únic defecte d’aquesta
suggeridora exposició és
que es fa extremadament
curta –té una desena
d’obres–. El tema és tan ex-
tens, obert i evocador que
podria omplir tot el Caixa-
fòrum i el Macba junts, en
una proposta molt més
edificant i pedagògica que
la d’Art Dos Punts. ■
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Caixafòrum Barcelona explora en una exposició la forta relació entre el gènere
de la ciència-ficció i l’art contemporani com a formes de coneixement i evocació
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La instal·lació d’Andreas Slominski i el vídeo en forma de tríptic d’Aernout Mik (al fons) ■ QUIM PUIG

Feia anys que era la núvia
que l’Ajuntament prete-
nia per instal·lar-hi un
equipament estable de
circ i renovar l’impuls del
cabaret dels ramblers dels
setanta. Després de conti-
nus intents de reformes
del que va ser el primer
teatre de la ciutat (el de la
Santa Creu, inaugurat el
1603) finalment aquest
estiu s’ha tancat el parèn-
tesi. Amb un pressupost
d’uns sis milions d’euros,
s’ha reformat un espai que
ahir va fer una jornada de

portes obertes dins de la
festa major de la Rambla
amb un concert del Cor
de Cambra del Palau de
la Música. La inauguració
oficial tindrà lloc a princi-
pis de novembre.

L’agonia de la sala s’ha
allargat set anys. Durant
molt temps, el Principal va
constar com a patrimoni
del Grup Balañà. Ara, un
equip d’inversors barcelo-
nins, encapçalats per Xa-
vier de Balaguer –que ahir
va rebre els privilegiats vi-
sitants–, n’ha completat
la primera fase, que per-
met recuperar la sala en la
forma del 1933. Queden
molts espais per arranjar,
com ara el Teatro Latino i
la Cúpula Venus.

Tot i que no hi hagi una
programació tancada, sí

que s’ha contractat un di-
rector artístic, Toni Albà, i
s’han insinuat les línies
que es poden oferir a les
sales. A l’espai reformat,
es planteja una programa-
ció teatral compatible
amb la gastronomia. Obri-
ran amb Lío Ibiza. Al Lati-
no, faran una projecció als
matins que explicarà la
història del teatre i hi hau-
rà programació teatral de
tarda i musical, de nit.

Una lona encara cobreix
avui l’exterior del teatre,
però es preveu que ja es po-
dran utilitzar amb norma-
litat la sala gran, el Latino i
també la cafeteria. La re-
forma recupera la façana
del 1847, en què es va reno-
var per fer la competència
al Liceu –fundat precisa-
ment aquell mateix any. ■
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La històrica sala
barcelonina prepara
la inauguració per
aquest novembre
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L’interior de la sala gran del Teatre Principal, ahir a la tarda ■ PAULA MATEU


