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TendènciesNous centres imultiespais uneixen la creació artística en les seves
diferents disciplines, eliminant fronteres entre ells alhora quepromouen
el debat sobre la cultura; en visitemalgunsdelsmés recents aBarcelona

Alter/natiu?
IMMA PRIETO

Pensar la pràctica artística contem-
porània a partir d’una sèrie de
paràmetres inscrits en la hibrida-
ció. La hibridació com a símptoma
i com a conseqüència, com a lloc
d’intercanvi on no tan sols conflu-
eixen teoria i pràctica, individu i
col·lectiu, entre molts altres bino-
mis, sinó tambédisciplines, àmbits
d’acció i agents culturals involu-
crats. Tot això abraçat per un con-
cepteque encara ara fa pensar: l’al-
ternatiu.
Què és l’alternatiu? O què hau-

ria de ser? D’acord amb l’origen de

la paraula ve a ser com l’altre/na-
tiu, és a dir, una cosa nascuda amb
nosaltres, en el si d’allò que a prio-
ri és acceptat, encara que en el seu
procedir, i d’aquí l’ambigüitat del
terme, costi d’acceptar-lo com a
tal. Allò altre que juga, d’alguna
manera, un paper diferent, que té
certa llibertat institucional, social i
cultural.
Al voltant d’alguns d’aquests

esclats conceptuals han nascut
alguns dels espais que es troben a
Barcelona i a la seva àrea metro-
politana. Cadascun amb un perfil
propi i autònom, parcel·lant esfe-

res però obrint camps de reflexió
política i social. Actuant a favor
d’entendre qualsevol pràctica i/o
acció artística com un acte polític
per se inscrit en el desenvolupa-
ment de la contemporaneïtat.

Des de la perifèria
Des de la perifèria ens arriben
ressons de dos centres: La Nau
Estruch a Sabadell i ADN Plat-
form a Sant Cugat. El primer ja té
un recorregut llarg. L’Estruch,
com sol anomenar-se, ha centrat
una bona part dels seus interessos
en el que ells han denominat arts

en viu, sota la direcció, fins fa un
any escàs, d’Òscar Abril, que ha
desplegat, juntament amb un
equip reduït, una agenda àmplia
d’activitats a fi d’unir escena, au-
diovisual i multimèdia, sempre
partint d’una proximitat i un dià-
leg amb tots els agents implicats i
el públic present.

Amb menys temps a la seva es-
quena, ADNPlatform convoca des
de la sevaoberturaunconjuntd’ac-
tivitats que interpel·len d’alguna
manera les pràctiques artístiques i
curatorials, sense que això els im-
pedeixi donar suport a la seva pro-
ducció. De fet, les dues direccions
tenen lloc de manera paral·lela i
complementària a travésd’un con-
curs. D’aquesta manera, la matei-
xa gestació de l’obra i de l’exposi-
ció forma part del procés de refle-
xió, procés que es veu contaminat,
positivament, per tota una de sèrie
de visites, residències i tota una
mena de programes públics que
vénena ampliar algunsdels princi-
pis que caracteritzen l’espai que la
galeria té a Barcelona.
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THE GREEN PARROT. Amb la instal·lació
de l’artista Eva Fàbregas

ETHALL. Mostra una exposició de Massi-
mo Vitaliti de còmics i dibuixos

LA CALDERA. Alumnes a l’Institut del
Teatre (el centre està de trasllat)

ADN PLATFORM. Exposició ‘La ciutat
rebel’, comissariada per Miguel Amado
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Més propers a Barcelona però
encara des dels marges, al barri
industrial del Poblenou i pràctica-
ment acabat de néixer trobem Le
Somni, un somni dut a terme per
Jordi Trullàs i Maria Molina. Le
Somni consta de dos espais, un
polivalent que uneix art i disseny i
que hi reflexiona, junt i separa-
dament, a partir de programaci-
ons de vídeo, presentacions de lli-
bres, debats i col·loquis. I, d’altra
banda, un espai de qualitats estè-
tiques destacables que es projecta
com una mena d’editorial del mo-
biliari.
Continuant en els marges, mal-

grat que no geogràfics, al cor del
Raval trobem La Poderosa, una
mena d’assentament nascut l’any
2000 sota la voluntat de trobar
noves vies de continuïtat artística i
d’enderrocar formulacions estàti-
ques entorn de la dansa i les seves
manifestacions. Batejades comLas
Santas, Bea Fernández, Mónica
Muntaner i Silvia Sant Funk
converteixen l’habitacle en un lloc
per a la mobilització del cos i del

pensament. De fet, aquells que han
pogut gaudir d’algunes de les seves
propostes saben que no deixen
indiferent, al contrari. Es pot dir, a
més, que sempre es/ens interro-
guen amb un discurs que qües-
tiona l’acció social i cultural, omés
aviat, el que hi pot haver entre
elles.

Edició i dibuixos
Sense sortir del Raval i a escassos
metres del Macba, ens trobem
EtHall, una petita galeria especia-
litzada en dibuix contemporani
per la qual ja han passat artistes
comFrancesc Ruiz, JuanUgalde o
Sergio Prego, entre d’altres. De la
mà de Jorge Bravo, trobem un
espai que sap acollir i que es
permet portar a cap una tasca
paral·lela que incideix en el camp
de l’edició. Properes també a
aquesta versatilitat que va més
enllà de l’àmbit mercantil, Rosa
Lleó, Zaida Trallero i Joao Laia
són els promotors de The Green
Parrot, un espai situat al Barri
Gòtic centrat en la transversalitat

de les pràctiques artístiques con-
temporànies. Sota la premissa de
menys és més, realitzen algunes
exposicions a l’any sempre
acompanyades de col·loquis i tro-
bades que permeten aprofundir en
alguns aspectes que obren noves
lectures no només sobre el present
sinó sobre determinades manifes-
tacions artístiques que ens prece-

deixen i que encara requereixen
d’atenció i investigació seriosa i
sense prejudicis.
Prenent consciència dels temps

que corren i sense complexos, Art
Deal Project s’erigeix com una
agència d’art contemporani que
pretén aproximar al públic projec-
tes artístics de creadors emer-
gents. El col·lectiu ofereix propos-

tes en indrets inusuals, múltiples i
inesperats, sempre sota el mateix
signe: el de remoure les conscièn-
cies i connectar amb el context ac-
tual.
I per acabar, i encara que en

aquest moment estan fent mu-
dança (els trobarem d’ara enda-
vant als antics cinemes Renoir), es
pot esmentar la tasca que des de fa
molts anys duu a terme l’equip de
La Caldera. Un col·lectiu que vol, i
que ha aconseguit, convertir-se en
un centre estable dedicat a la dan-
sa i a les arts escèniques, gestionat
pels mateixos artistes que el fre-
qüenten i oferint una programació
inscrita en l’experimentació i
investigació. La Caldera, encara
que desconegut per a molta gent,
constitueix actualment un centre
de referència pel que fa a les pràc-
tiques corporals, una línia de tre-
ball que dóna els seus fruits i que
no pot comprendre’s sense endin-
sar-nos en el territori del pensa-
ment contemporani.
En definitiva… llarga vida a tots

ells! |

La Nau Estruch
SABADELL
www.www.lestruch.
cat/nauestruch/
ADN Platform
SANT CUGAT
www.adngaleria.com
Le Somni
BARCELONA
La Poderosa
BARCELONA
www.lapoderosa.es
EtHall
BARCELONA
www.ethall.net
The Green Parrot
BARCELONA
www.thegreenparrot.
org
Art Deal Project
BARCELONA
www.artdealproject.
com
La Caldera
BARCELONA
www.lacaldera.info
TOTES LES FOTOGRAFIES:

GEMMA MIRALDA

Cada espai té el seu
perfil propi, però
tots incideixen en
la reflexió política
i l’activitat social

ART DEAL PROJECT. Acullen actualment el
mercat d’art Horror Vacui

LE SOMNI. En un dels seus dos espais
presenten mobiliari restaurat


