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N
o comparteixo la filo-
sofia dels Faggioni. Es
gasten un dineral en

vestuaris fastuosos per guar-
nir d’època uns quadres de
ballet i pantomima que van
en detriment de l’espectacle.
Les coreografies són ele-
mentals i esquemàtiques. No
tots els artistes de circ són
ballarins, però almenys que
estiguin per la feina i no xer-
rin entre ells. Tampoc ajuda
que el presentador enraoni
més del necessari amb els
mossos de pista. Arrenca la
funció una coreografia d’ins-
piració ianqui. Entren els
cinc cavalls rossos en lliber-
tat d’Angelo Dilello, número
vistós i molt digne. Seguei-
xen el malabarista Michael
Olivares; Tarzan i Jane en un
número de teles amb
goril·les; el funambulista
Nicol (mortal endavant i en-
rere); Eros Faggioni (camells,
llames, batussis, zebres i va-
ques); els motoristes Extre-
me Polo (amb separació
d’hemisferis a l’esfera de la
mort); el pallasso Sidney i
l’entrada dels Nicols (versió
fluixeta de La boxa automà-
tica dels Martini-Llata); l’es-
cala lliure amb malabars
dels Folco Brothers, i màgia
de grans aparells (Magic
Polo). Tanca la funció un nú-
mero aeri (mal col·locat) de
cinc dones a la lira. Bravo pel
trapezi volant dels brasilers
Mendoza (doble mortal en-
caputxat, triple i passada de
la mort). Sap greu que amb
l’experiència que té, l’Ameri-
cano es conformi amb es-
pectacles com aquest. Però
cascú és cascú.
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BrianEno, l’art infinit
Elmúsicbritànicexposaunaseqüènciade77milionsd’imatgesd’art
generatiu o autopoètic, inspirat en la filosofia de la música ambient

Ignasi Aragay
BARCELONA

Brian Eno (Woodbridge,
1948) és famós per haver
inventat la música ambient
a partir de discos com
Music for Airports, per
haver estat lletrista i com-
positor de David Bowie o
productor d’U2, Paul
Simon o Talking Heads –en-
cara contunua com a pro-
ductor–, però ell es reclama
artista visual: “Fa 41 anys
que faig imatges”.

Qui vulgui comprovar-
ho, pot visitar a la FNAC
Triangle la instal·lació 77
Million Paintings, que ja
s’ha vist a Londres, Tòquio,
Venècia i Milà. “Vaig estudi-
ar pintura a Londres, no
música. No em considero
músic, tot i que just a l’aca-
bar els meus estudis ja em
vaig dedicar a la música,
però mai no vaig deixar de
crear imatges tret dels dos
anys que vaig tocar amb
Roxy Music”.

Així es va presentar ahir
Brian Eno a Barcelona. Així
i vestit de rigorós negre, pot-
ser per no interferir en la
contemplació de les seves
coloristes creacions abs-
tractes projectades de forma
ininterrompuda a partir de
combinacions aleatòries, au-
tomàtiques. Funciona igual
que la música ambient, que
no tenia principi ni final.
“Abans feia música que fun-
cionava com pintura i ara
faig pintura que funciona
com música”, diu Eno.

“La imatge més antiga
compleix 20 anys aquest
mes”, concreta l’artista, que
primer va començar fent di-
apositives i ara utilitza un
software, que en aquest cas

l’ha portat a combinar 360
obres: “En tota la vostra
vida no veureu mai la ma-
teixa combinació. Per acon-
seguir repetir, hauríeu
d’estar-vos aquí mirant-ho
durant 436 anys”.

Rendir-se al futur
A part d’una proposta estè-
tica atractiva, i més enllà
del joc de xifres, la ins-
tal·lació d’Eno s’inspira “en
una filosofia” pròpia. El seu
art tecnològic ha estat ba-
tejat com a generatiu, tot i
que ell prefereix dir-li “au-
topoètic”. “És un art que es
fa a si mateix mentre el
mires. Jo també em rendei-
xo a l’experiència del meu
art perquè ni jo mateix no la

controlo”. Aquesta manca
de control té a veure, segons
Eno, amb la idea de “rendi-
ció”. “En la vida moderna,
en uns grans magatzems
com aquests, estem perma-
nentment estimulats per la
voluntat de control damunt
l’entorn. L’èxit de l’espècie
humana té molt a veure
amb això. Però també amb
la capacitat de rendir-nos,
de saber quan no som capa-
ços de controlar una cosa. I
a part de la religió, hi ha
moltes coses que ens oferei-
xen aquesta experiència de
rendició”. Per exemple el
seu art visual, que flueix lliu-
re cap al futur.

Tot i que qui vulgui es pot
instal·lar 77 Million Pain-

tings a l’ordinador o el tele-
visor de casa (el DVD val
27,95€), ningú no podrà
veure mai totes les combi-
nacions visuals: “A vegades
m’han dit que faig art per a
un món que no existeix. I
que fent-ho, condiciono el
futur mateix. És el que deia
Adorno: l’art crea el futur”.
Un futur que ell prepara des
de la Long Now Foundati-
on, fundada per un grup
d’amics el 1996 i que anima
la gent a pensar “a llarg ter-
mini: en els pròxims 10.000
anys”. Sí, 10.000! ■
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El músic i artista Brian Eno ha portat les seves coloristes i inacabables combinacions d’imatges a Barcelona ■ FRANCESC MELCION

Atxaga,nou
acadèmicbasc
Redacció
ASTEASU

José Irazu, més conegut pel
seu pseudònim literari Ber-
nardo Atxaga, va ingressar
ahir a l’Euskalzaindia
(l’acadèmia de la llengua
basca) en un acte celebrat
al seu poble natal, Asteasu,
a Guipúscoa, on va néixer
l’any 1951.

Atxaga, que ha passat a
ocupar la vacant deixada
per Juan María Lekuona,
en un discurs titulat Antza-
rak, zenbakiak eta letrak,
va assenyalar que la llengua
i la cultura basques “neces-
siten alguna cosa més que
ideologia política per per-
durar”. En aquesta línia, va
afirmar que la llengua “ha
de ser emprada, escrita i

parlada” ja que el seu ús és
el que “dóna valor” al llen-
guatge. Per això va dema-
nar que es mantingui “el
pols” de l’euskera.

L’autor d’obres com Oba-
bakoak o El fill de l’acordio-
nista va subratllar la influ-
ència que han tingut en la
seva trajectòria escriptors
com Pedro María Otaño,
Pello Errota, Juan Bautista
Aguirre i Anton Aurre.

L’acadèmic Xabier Kin-
tana va dir que Atxaga és
“un intel·lectual compro-
mès i amb una gran dimen-
sió moral”, alhora que va
destacar la seva implicació
“amb l’euskera i el seu
poble, fins i tot en els mo-
ments més difícils”. ■
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“Abans feia
música que
funcionava com
a pintura i ara
faig pintura com
si fes música”




