
cultura DIMARTS
52 16 DE SETEMBRE DEL 2014

Hi ha un cert consens a dife-
renciar el valor de la cultura 
en tres grans branques: la de 

la seva tasca com a mirall crític de 
la societat, la de la participació so-
cial i la de l’entreteniment. La fun-
ció de mirall crític és, al meu parer, 
la primordial. Les cultures que el si-
tuen en primer pla són més fortes i 
autònomes que el poder. De mane-
ra semblant, és inestimable la par-
ticipació ciutadana activa, a través 
d’associacions o en programes on 
les iniciatives culturals contribuei-
xen a la cohesió, la integració de 
sectors marginals o la resolució de 
conflictes. 
 Com més cultura, menys pre-
sons. Amb raó ho va sentenciar, ja 
fa una colla d’anys, el president de 
l’associació francesa d’empreses 
que practiquen el mecenatge cul-
tural (tan impulsat al país veí i en 
canvi tan desprotegit a Espanya). 
Valgui destacar, en aquest punt, 
l’exemplaritat de l’acord de la Con-
selleria de Cultura amb la d’Inte-
rior per fer arribar la cultura a les 
presons. 

 L’entreteniment, en fi, és una ac-
tivitat del tot necessària, ben legíti-
ma i amb escasses contrapartides, a 
més de la font principal dels ingres-
sos de la cultura en els països desen-
volupats. Sigui com sigui, el bino-
mi societat-cultura es troba sempre 
present. No hi ha mercat sense pú-
blic.
 Aquí, a Catalunya, malgrat que 
no ens podem queixar de manca 
de producció cinematogràfica i au-
diovisual, sobretot gràcies a la fei-
na que desenvolupa TV-3, el tea-
tre continua sostenint un dels ti-
mons més ferms i ben governats, 
per mans col·lectives, de la cultu-
ra. N’és una prova la gala que es va 
celebrar ahir al Liceu, organitzada 
per les associacions d’empresaris, 
d’actors i directors i també els tea-
tres públics. 
 El sector ha demostrat que se sap 
unir. Malgrat la crisi, el teatre cata-
là ven tres milions d’entrades l’any. 
Aquest és el millor exponent de la 
vitalitat d’un sector que ha passat 
la crisi amb uns enormes sacrificis, 
però sense perdre imaginació ni 
creativitat.
 Queden dues batalles per gua-
nyar. La primera, la dels pressupos-
tos, però sobretot la de l’IVA cultu-
ral, el més alt de tot Europa, que 
demostra l’hostilitat manifesta, i 
funesta, del PP cap al sector. H
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tol d’allò més poètic, Va voler ser ai-
re i va voler ser vent, que surt de l’úl-
tim paràgraf del conte escrit per 
Enrique Juncosa per al catàleg.  
 La instal·lació obre i tanca la 
mostra (l’última part apareix a la 
sala final). En total, gairebé mig 
centenar de metres quadrats de pa-
ret coberts per cartró pintat amb 
cadires, «com qualsevol objecte 
pot tenir molts significats», cossos 
i esquelets. «És el món, és la vida, 
és la mort, sense la mort la vida no 
té sentit», afirma, però no vol anar 
més enllà: «Més explicacions tren-
quen el misteri i que tingui misteri 
és bonic». 

La còpia creativa

I enmig, espai per a una sala d’au-
toretrats i una altra de dedicada al 
tema del pintor i la model. Peces, 
totes, que són un homenatge a la 
història de l’art. En moltes apareix 
la influència de l’expressionisme 
americà, en altres s’aprecia la de 
Picasso i en una de les obres apa-
reix el Retrat d’Innocenci X de Veláz-
quez. I és que Puig ho té clar: «Qui 
no copia no progressa, qualsevol 
còpia és creativa. Tot s’aprèn co-
piant de la naturalesa, dels llibres o 
dels grans mestres. No hi ha res de 
nou», conclou. H

«Volia crear una entrada que pro-
jectés una emoció en l’espectador, 
com quan s’accedeix a una cate-
dral o a una cambra funerària egíp-
cia, i que funcionés com a pas a la 
resta de l’exposició». Així explica 
Agustí Puig (Sabadell, 1957) la 
instal·lació realitzada a Can Framis 
amb motiu de la mostra sobre el 
pintor que inaugura la temporada 
a l’espai del Poblenou. La primera 
individual de l’artista a Barcelona 
des del 2008, any en què es va do-
nar a conèixer al gran públic –els 
experts ja respectaven la seva obra– 
ja que eren seves les pintures que 
Javier Bardem simulava crear a 
Vicky Cristina Barcelona, de Woody 
Allen. Una experiència que Puig 
qualifica de «positiva» i que va su-
posar que molta gent als Estats 
Units descobrís la seva obra, entre 
ells el mateix director de la pel-
lícula, que llueix a casa una de les 
seves peces, escollida per Soon-Yi, 
la seva dona. Encara que molt 
abans de l’experiència, Puig ja ha-
via fet el salt al continent americà, 
on té galeria des de fa anys –cosa 
que no pot dir del seu país natal– i 
on al desembre inaugurarà exposi-
ció a Nova York.
 La mostra de Barcelona reu-

neix una trentena de peces de re-
cent creació que evidencien els 
trets característics de l’obra més ac-
tual de Puig. Tirada pel blanc i ne-
gre: «D’uns anys cap aquí he anat 
eliminant el color. ¿Per què? No ho 
sé». Dripping i grattage amb serra 
elèctrica: «Una eina que permet la 
gestualitat ràpida, i a mi m’agrada 
que la mà vagi més ràpid que el pen-
sament». I els seus temes de sempre: 
«Parlo de l’ésser humà perquè és el 
més càlid, el que més m’interessa». 
Tot plegat sota la seva màxima: «Ex-
plicar coses amb quatre pinzella-
des i si poden ser tres millor perquè 
menys és sempre més». I amb  un tí-
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33 Gran format 8 Agustí Puig, en un racó de la gran instal·lació de cartró pintat que obre i tanca l’exposició de Can Framis.  
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El pintor de Woody Allen
Can Framis inicia la temporada amb una monogràfica d’Agustí Puig H L’artista de Sabadell es 
va donar a conèixer al gran públic a l’aparèixer la seva obra a la pel·lícula ‘Vicky Cristina Barcelona’
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humà, el tema 
preferit de l’autor
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33Penélope Cruz amb obres d’Agustí Puig, a ‘Vicky Cristina Barcelona’.


