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La novena edició del festi-
val BAC!, iniciativa de La
Santa, proposa una nova
temàtica –la societat de
consum– però un estil i
una manera de veure l’art
contemporani idèntics als
que ja s’han fet servir per
explorar altres temàtiques
–la moda, la identitat, la
violència...–; és a dir, un
estil agressiu, provocador,
sarcàstic, desafiant, esca-
brós, al límit del mal gust,
l’obscenitat i la indecèn-
cia. El BAC! té aquesta
personalitat i no una altra,
agrada o no agrada, i punt.
«Es tracta de sacsejar la
consciència», deia ahir
Juan José Fernández, una
de les ànimes del festival,
mentre donava una indica-
ció ben simptomàtica del

caràcter del BAC!: «Aquí
haurem de posar una ad-
vertència que pot ferir sen-
sibilitats.» I tant que les
pot ferir, el vídeo Sr. Wool-
man, el Antidios, de Barrio
Santo por Sr. Woolman,
mescla explosiva de reli-
gió i sexe dur, duríssim.

La religió és molt pre-
sent en l’exposició central
del festival, que presenta a
partir d’avui i fins al 28 de
desembre el CCCB. No és
una presència forçada, ni
de lluny. «Consumim com
si fos una religió», emfa-
sitza Fernández. L’artista
Mr. Toledano mostra la sè-
rie fotogràfica Hope &
fear, dedicada, segons de-
talla ell mateix, a «les for-
ces invisibles que van a la
deriva en la societat ameri-

cana contemporània». En
una de les imatges apareix
una dona vestida amb un
nicab cosit a base de bos-
ses de McDonalds.

Força vídeos, moltes fo-
tografies, algunes instal-
lacions, poques (poquíssi-
mes...) pintures, cap escul-
tura i una destacada, en
qualitat i quantitat, presèn-
cia de murals fets expres-
sament per a la mostra. «El
BAC! recull les tendències
de l’art contemporani»,
justifica Fernández.

«El consum compulsiu
ens empeny a acumular de
tot. Per exemple, el Face-
book és una competició: jo
tinc 200 amics; doncs jo en
tinc 400...», continua ex-
plicant Fernández. El po-
der de les marques i l’ex-

cessiu culte al cos, amb els
estralls que provoca –sen-
se eufemismes, la mort–,
és el gran paraigua creatiu
dels artistes del BAC!. Rai
Escalé proposa el treball
fotogràfic Vulgari, un joc
de paraules amb la marca
Bulgari i un joc de miralls
entre el glamour i una ca-
lavera. La sort és que no
tothom cau a la trampa:
l’artista Montse Campins
ha retratat una noia que es
diu Maria, d’una bellesa
natural, esquàter, que no
necessita depilar-se per
sentir-se femenina.

I justament de dones i de
creació femenina en parla-
rà el BAC! de l’any que ve.
Totes les artistes seleccio-
nades seran dones. Un bon
desè aniversari.

El festival d’art BAC! despulla les
misèries de la societat de consum

La mostra es rebel·la contra el poder de les marques i els estralls del culte al cos

Muchacha recostada, fotografia de Biel Capllonch.

● Un ramat d’ovelles innocents flir-
teja amb una samarreta Prada. Així
de narcotitzada veu la societat d’avui
l’artista Luis Vidal, i així l’ha repre-

MARIA PALAU / Barcelona sentada a la instal·lació Flock III que
rep el visitant de l’exposició del fes-
tival d’art contemporani de Barcelo-
na BAC!, al CCCB. Réveille-toi! és
el lema de la mostra, una exhortació

als que puguin o vulguin rebel·lar-se
contra el desmesurat consum de la
societat actual. El poder de les mar-
ques i els estralls del culte al cos han
inspirat els 140 artistes participants.

● Des d’aquest novembre
es pot consultar per inter-
net la revista Film conduc-
tor, una publicació en línia
de caràcter mensual que
vol informar «dels innu-
merables esdeveniments
de cinema d’autor a Barce-
lona i divulgar en temps
real les creacions més des-
tacades del cinema emer-
gent europeu i mundial»,
segons explica la seva di-

rectora, Patricia Ciriani.
A Filmconductor.eu els

lectors trobaran una forta
aposta pel cinema europeu
emergent i d’autor. La re-
vista es publica en català i
castellà (molt aviat oferirà
també un versió anglesa) i
oferirà una selecció de les
produccions estrangeres
independents i remarcarà
les possibilitats de veure-
les a Barcelona gràcies a la
diversitat de festivals i ci-

cles que s’hi programen,
tant de manera oficial com
alternativa.

El web, com una revista
convencional, té seccions
fixes i espais per tractar te-
mes en profunditat. En el
primer número es parla del
«jove cinema català més
aventurer» encarnat per
Albert Serra, Isaki La-
cuesta i Marc Recha i s’en-
trevista el director de Go-
morra, Matteo Garrone.

Film conductor s’apro-
fita de les noves tecnolo-
gies per completar els seus
articles amb enllaços a
Youtube per veure tràilers
o fragments dels films als
quals fa referència. Entre
els col·laboradors de la pu-
blicació hi ha l’antropòleg
barceloní Manuel Delga-
do, que en cada exemplar
compondrà un «bitllet
d’humor» dedicat als clàs-
sics del cinema de gènere.

Neix una revista en línia sobre el cinema
d’autor que es pot veure a Barcelona

X.A. / Barcelona

l dramaturg francès Fabrice Melquiot
(1972), a partir d’Una habitació pròpia, de
Virgínia Woolf, teixeix la història d’Eileen

Shakespeare, la suposada germana del gran autor
teatral. La vida d’aquesta dona del segle XVI que
volia fer teatre, terreny vedat si no s’era un home o
una prostituta. Ella no dubtarà a lluitar amb el seu
cos com a arma, a renunciar a una vida estandardit-
zada d’esposa i mare per llançar-se a aconseguir el
seu somni.

Més enllà de la història individual d’aquest per-
sonatge, la peça també és un homenatge a tot un se-
guit de dones que han aconseguit formar part de la
Història, totes elles escriptores, i no caure en l’oblit
com és habitual. A més, l’autor reivindica els éssers
anònims sense distinció de sexe, la majoria emi-
grants, que habiten la ciutat del segle XXI, en
aquest cas Londres.

Estrenada a França aquest gener, l’obra arriba a
Barcelona a mans d’un equip jove que aposta fort.
Aquest no és un text fàcil, sinó amb molts de plecs,
un monòleg ben interpretat per Elena Fortuny que
no només ha de fer front a la paraula, sinó també al
gest, a cada moviment del cos i al pas del temps
sense caracteritzacions superficials. Un muntatge
de petit format on la imatge també té una forta pre-
sència, juntament amb l’espai sonor que evoca la
ciutat. Escenografia simple però efectista jugant
amb parells i parells de sabates. La direcció de Mar-
ta Gil és molt clara, cosa que permet el viatge de
l’espectador al compàs dels segles que marca amb
caràcter la protagonista.

E

teatre | «eileen shakespeare»

La Shakespeare
que no fou

� Autor: Fabrice Melquiot

Dramatúrgia: Albert Tola

Direcció: Marta Gil Polo

Intèrpret: Elena Fortuny

Dia i lloc: Dijous 27 de novembre (fins al 14 de

desembre) al Teatre Tantarantana. Barcelona.

TERESA FERRÉ

� Màgic atzar. La directora Glòria Rognoni repeteix
col·laboració amb els actors del grup de teatre del centre
especial de treball de Femarec. L’atzar, la idea sobre la
qual roden les actuacions i que es va estrenar ahir al ves-
pre al Teatre Poliorama de Barcelona, es tornarà a repre-
sentar aquest vespre a partir de les nou. / JUANMA RAMOS


