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Patricio Vélez (Quito, 1945) ex-
posa a la galeria EtHALL una se-
lecció de dibuixos de la sèrieVór-
tices, que es complementen amb
altres peces de sèries anteriors,
com En el bosque i Diseminacio-
nes. Aquest artista havia presen-
tat exposicions memorables a la
galeria Ciento, a la Joan Prats-
Artgràfic i en d’altres, titulades

Piel de boa, The Meaning of thi-
ngs, En el bosque i En las islas. La
pintura i el dibuix són la base de
l’art d’aquest artista, però Vélez
també s’ha expressat mitjançant
la fotografia, l’arquitectura i la
poesia.
Feia massa temps que Patricio

Vélez no presentava una exposi-
ció individual a Barcelona, la ciu-

tat on viu. Això no es
deu a una disminució de
l’activitat creadora de
l’artista, ja que al llarg
dels darrers anys ha ex-
posat abundant obra re-
cent en diferents mos-
tres celebrades al Brasil.
El que passa és que últi-
mament semblava més
aconsellable exposar al
Brasil que a Barcelona.
En aquesta ciutat –com
se sap, encara que no
sempre es recordi– ni
abunda el mecenatge
avantguardista ni la me-
ritocràcia és el mètode
predominant almón cul-
tural.
El cas de Patricio Vé-

lez, doncs, no és tandife-
rent dels que poden re-
presentar artistes com
JaumePlensa –l’èxit del
qual és internacional,
però no és reconegut
per les institucions culturals de
la seva pròpia ciutat– o Eugènia
Balcells, amb una obra que es po-
dria considerar important si s’ar-
ribés a difondre d’una manera
adequada, però no s’exposa prou
als centres internacionals ni tam-

poc a les galeries del seu país.
Els Vórtices de Vélez, dibui-

xats amb plomí i tinta sobre pa-
per, són composicions fluides i
ordenades a partir d’unmotiu ca-
òtic: remolins com els que engen-
dra la força d’un rem a l’aigua.

Prescindint de les diverses expe-
riències subjectives que pugui
despertar en cada contemplador,
en aquesta sèrie és important fer
atenció al procés i els matisos
que produeix: per exemple, les ir-
regularitats del traç quan s’esca-

pa amb tremolor del que és geo-
mètric, el grau de lleugeresa del
moviment i les ombres engendra-
des per la pressió o el pòsit. Et-
HALL. Joaquim Costa, 30. Con-
sultar horaris a: Tel. 606 80 23 23.
Fins al 15 de febrer.

Jaime Pitarch. Suposo que no es
tractava de batre cap rècord ar-
tístic, en aquest cas el deminima-
lisme o buit en una exposició de
galeria privada, però el cas és
que la mostra de Pitarch, titula-
da Butterfly, representa aquest
extrem del que és molt lleu i
molt breu. L’obra consisteix en
una sola peça que comença a
l’aparador i acaba a la paret del
fons, gairebé 20 metres més
lluny. La componen una simple
femella d’orelles de metall (la
forma recorda una papallona, sí)
unida a una corda de piano i situ-
ada molt a prop d’un imant en-
ganxat a la paret, que la manté
flotant. La corda, fina i tensa, pas-
sa rectilínia al llarg de dues sales
i dues parets que han hagut de
ser perforades per poder ins-
tal·lar aquesta peça. Aquesta pe-
tita papallona de ferreteria –bas-
tant brossiana, per cert– és una
expressió d’allò antiespectacu-
lar. Pitarch va idear aquesta pe-
ça coma resposta a l’espectacula-
rització de l’art empresa amb
èxit mediàtic i econòmic per al-
guns artistes del màrqueting
anglosaxons. En aquest ús poè-
tic d’un material mínim i iman-
tat Pitarch coincideix amb l’es-
cultor Cesc Riera, que l’ha utilit-
zat en un sentitmés narratiu.Àn-
gels Barcelona. Pintor Fortuny,
27. Fins al 7 de febrer.

La mostra inclou
dibuixos de la sèrie
‘Vórtices’ de Vélez,
que parteixen d’un
motiu caòtic

Sèrie Vórtices (2010), tinta sobre paper de Patricio Vélez

Lo real

Coreografia i guió musical: Israel
Galván
Direcció artística: Pedro G.
Romero
Direcció d’escena: Txiki
Berraondo
Ball: Israel Galván, Belén Maya,
Isabel Bayón
Lloc i data: Mercat de les Flors
(16/I/2014)
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L’estètica expressionista d’Israel
Galván no ha tingutmai tant sen-
tit com a Lo real. El bailaor es
mou com qui juga, però jugant-
se-la en cada toc. Taloneja en un
remolí de postures gairebé gro-
tesques (el traç gruixut de l’ex-
pressionisme, la part més car-
nal), però convideu un purista
flamenc a escoltar-lo i, a cegues,
sense veure com es transforma,
s’admirarà del control dels
temps, de la netedat del toc, de la
fidelitat i precisió extrema de ca-
da palo, de les seves arrels.
Galván no fusiona: és flamenc,

però l’interpreta com galvanitzat
en el sentit que el diccionari dó-
na al terme en l’àmbit de la biolo-
gia: “Sotmetre a l’acció del cor-
rent elèctric”.
A Lo real és així de manera

gairebé literal en unparell d’esce-
nes de tall narratiu que volen
recordar-nos les tanques electrifi-
cades dels camps d’extermini. Pe-

rò que no us faci por trobar-hi
cap banalització del genocidi. Lo
real no és realista, i per això posa
el dit al forat. La deformitat que
aplica al cos descobreix l’essèn-
cia de l’ésser humà. Al nen, al di-
ferent, al vell, al feble. En el fla-
menc Galván és el mateix que
Mats Ek era en el ballet clàssic: el
seu reflex, però deformat a
aquests temps.
Això respecte al sentit i al que

se sent. Però és que, a més a més,
el bailaor no es conforma amb el
que ha fet, i en cada peça augmen-
ta el vocabulari. Quan ja sembla-
ven esgotades les possibilitats de
so i de formes que extreu del cos
i els materials en escena, encara
s’inventa algun altre desenvo-
lupament morfològic. Crea llen-
guatge. Fecunda passos. I les se-
ves possibilitats de creixement
en altres cossos són evidents
quan Belén Maya i Isabel Bayón
els assimilen amb personalitat
pròpia.
El ball amb esclops deMaya és

clownesc, en connexió amb el
que el clown té demés seriós i vi-
tal, i aconsegueix una escena
d’antologia, tant des del punt de
vista de ball commusical. Aques-
ta varietat virtuosa no és exhibi-
ció. Tot expressa.
Així que potser hi ha qui con-

siderà llarg Lo real (gairebé dues
hores) o pla, però és una obra
coral que renuncia als clímaxs
per servir la vida en tota la seva
varietat, la que habita veus i cos-
sos reals.c

PatricioVélezcomponunordre fluid
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Jaime Pitarch critica l’art espectacularmitjançant una peçamínima i lleu


