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El primer curs de la Fabra i Coats

Arrenca la primera temporada
completa del Centre d’Art de la Fa-
bra i Coats amb Pilvi Takala. La
finlandesa explora els límits de les
convencions socials posant-se dins
la pell de personatges diversos.

“Sempre a la frontera de la inge-
nuïtat i la malícia, l’artista força si-
tuacions anòmales i alienes a les
normes en el mateix espai públic
per deixar en evidència ordre soci-
al, polític o econòmic”, diu Manen.
Els protagonistes d’altres narraci-
ons de Takala són sis jugadors de
pòquer professionals, que també in-
terpreta ella mateixa, i una dona que
reclama una indemnització perquè
no té assignat un codi postal i no pot
jugar a la loteria anglesa.

“No expresso una opinió sobre si
determinades regles estan bé o ma-
lament. No tinc un programa polític
al qual doni forma amb les meves
propostes. La meva obra no inten-
ta provar una afirmació o promou-
re una certa solució. Intento comu-
nicar-me en un nivell més subcons-
cient, treure a la superfície coses
que sabem d’una manera més intu-

ïtiva i de les quals potser no sa-
bem com parlar”, afegeix l’artis-
ta, que busca “el gest mínim que
pot sacsejar una situació”.

Un centre pendent d’ampliació
La proposta d’Armengol i Manen
va ser la guanyadora entre 29
projectes del concurs públic que
es va convocar per elaborar la
programació d’aquesta tempora-
da. Cada exposició inclourà peces
de la col·lecció del Macba. Pel que
fa al ritme de les obres de reha-
bilitació de l’antiga fàbrica Fabra
i Coats, Llucià Homs, director de
Promoció de Sectors Culturals de
l’Icub, va explicar que durant el
2014 i el 2015 el centre s’amplia-
rà amb la planta superior de l’edi-
fici. El pressupost és d’1,6 milions
d’euros. La tercera fase de les
obres quedarà pendent.e

ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. L’artista Pilvi Takala
(Finlàndia, 1981) es va disfressar de
Blancaneu i es va presentar a Dis-
neyland. També va deambular per
un centre comercial portant una
bossa transparent plena de bitllets.
En totes dues situacions, com si fos
una novel·la de Paul Auster o un tre-
ball de la francesa Sophie Calle, ella
mateixa protagonitza les històries,
que poden prendre rumbs inespe-
rats i que furguen en els límits de les
normes socials, del nostre compor-
tament, de les relacions de poder i
gènere. “La qüestió és saber de què
tenim por quan ens adonem que no
tot està perfectament sota control
i què podem deixar sense control”,
diu l’artista en una entrevista amb
David Armengol i Martí Manen, els
comissaris de la primera tempora-
da del Centre d’Art Contemporani
de Barcelona a la Fabra i Coats.

Els vídeos que recullen la histò-
ria de la Blancaneu de debò i la de La
dona de la bossa es poden veure dins
Pilvi Takala: (Slight chance) (Proba-
bilitats escasses), l’exposició que
obre la primera temporada comple-
ta del centre inaugurat l’any passat
i que porta per títol El text: principis
i sortides. David Armengol i Martí
Manen han dissenyat un cicle de
cinc exposicions, grups de treball i
activitats complementàries a partir
del paper que l’escriptura, els textos
i la lectura juguen en l’obra dels ar-
tistes contemporanis. La mostra de
Pilvi Takala, una producció del Bon-
niers Konsthall d’Estocolm que s’ha
ampliat a Barcelona, fa de pròleg a
les altres mostres que es podran
veure al llarg del 2014.

Imatge de l’exposició Slight Chance que il·lustra la història Blancaneu de debò, amb
l’artista Pilvi Takala disfressada i en direcció a Disneyland amb autobús. PILVI TAKALA

La lectura dins l’art contemporani serà el fil conductor de la temporada

Mor el poeta barceloní Jaume Sisterna als 83 anys
JORDI NOPCA

BARCELONA. A Jaume Sisterna no li
agradava “col·locar-se al centre” ni
escriure “poesia de la immediate-
sa”, recordava ahir Arnau Pons.
L’autor de llibres com La senyora i
Els autobusos porten a l’infinit ha es-
tat un activista poc sorollós però
persistent de la poesia catalana des
de la dècada dels 60. Format a l’Ins-
titut del Teatre, va participar en
grups com la Pipironda, l’Agrupació
Dramàtica de Barcelona, el Cama-
leó i el Partiquí, i després en els de
poesia O Així i Sopa Negra.

“Als 80 ja hi havia tres grans au-
tors veterans, al circuit de recitals
que començava a néixer. S’entenien
molt bé i alhora es discutien molt
per raons ideològiques: eren Àngel

ten cap a l’infinit, i el 2000 va ar-
ribar La senyora, el llibre que va
tenir més ressò de la seva produc-
ció. Feines de no gaire i Home en-
lloc, tots dos del 2008, són les úl-
times mostres d’una creativitat
que ni tan sols la salut precària va
aconseguir aturar. Des del 2010,
la filòloga Anna Biayna estava
amb el poeta a l’Ateneu Barcelo-
nès un cop per setmana per en-
dreçar la seva obra. “Hi ha sis lli-
bres inèdits acabats. En un, Club
natació, recrea la trobada amb
Ava Gardner a la Barceloneta”,
explica. Biayna té llesta la poesia
completa de Sisterna, però li fal-
ta trobar editorial. L’obra dramà-
tica, representada en cases parti-
culars i cafès, encara ha de ser ca-
talogada. e
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Carmona, Jaume Sisterna i Jesús
Lizano”, explicava ahir David Casti-
llo, periodista i escriptor. En aquell
context, joves autors com Joan Vi-
nuesa, Jordi Pope, Enric Casasses i
el mateix David Castillo van tenir
Sisterna com un dels primers refe-
rents. “Era un poeta realista, però
a la vegada preocupat per la forma.
Era molt rigorós i autocrític”, en
destacava Castillo.

No és estrany que aquestes dues
premisses l’allunyessin de la publi-
cació fins a una edat força avançada.
Nascut a Barcelona el 1930 i mort
aquest dijous, no va debutar fins al
1993 amb Novembre del meu any de
néixer i morir, cinc anys després
d’haver guanyat el premi Marià Ma-
nent amb aquest mateix poemari. El
1997 va publicar Els autobusos por-

Actriu
Pilvi Takala
protagonitza
les seves
obres, on
subverteix les
regles socials

Persistent
Va contribuir
a dinamitzar
la recitació
de poesia des
dels anys 60

Raimon Molins, al fons, és un
comandant nazi embogit. ATRIUM

TEATRE

Camí cap
a l’infern de

la civilització

‘Himmelweg’
SALA ATRIUM
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JUAN CARLOS OLIVARES
Terezin (Theresienstadt) va passar
a la història no pels centenars de mi-
lers de jueus que van morir en
aquest camp de concentració txec
o de camí a Auschwitz. La seva par-
ticularitat és haver servit d’escena-
ri per a un documental de propa-
ganda nazi. Un projecte nascut de
l’èxit de la visita prèvia d’un comi-
tè de la Creu Roja , convidat a obser-
var les bones condicions de vida
d’un gueto autogestionat per jueus
prominents, molts intel·lectuals i
artistes que van aconseguir mante-
nir viva una rica activitat cultural.
Per als uns, l’última salvació, per als
altres, una prematura condemna.

Juan Mayorga es va inspirar en
aquest episodi de l’Holocaust per a
la seva extraordinària Himmelweg
[Camí del cel], una dura reflexió so-
bre la ficció i la realitat. Sobre la co-
vardia de qui ha de traspassar el vel
de l’engany i no ho fa, sobre la cruel-
tat de qui està obligat a triar la des-
tinació dels seus companys, sobre el
cinisme de la civilització, sobre els
que utilitzen la cultura per adornar
el seu poder absolut. Un text que fa
una de les preguntes del segle XX:
¿la cultura ens va salvar de l’horror?

Raimon Molins dirigeix i prota-
gonitza –mai més ben dit–, un mun-
tatge que esprem tot el sentit pro-
fund del text, amb solucions, com la
incorporació de les titelles bunrake,
que visibilitzen la colpidora metàfo-
ra que conté el drama. Només cal-
dria qüestionar la notable diferèn-
cia entre la qualitat de la seva actu-
ació –un comandant que provoca
autèntica por per la seva espiral de
deliri com a creador– i la dels seus
dos companys d’escena, incapaços
de respondre a la talla tràgica que
demanen els seus personatges.e
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