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Un meravellós  
sincretisme artístic

DANSA

Entre dibuixos i mobles que forniquen a la fira Swab
nen làmines amb els esbossos inici-
als de la instal·lació, esclar. 

Perquè, no ens enganyem, les 60 
galeries internacionals que partici-
pen al setè Swab Barcelona sí que 
pretenen vendre. Ahir ben poques 
havien tancat negocis, però l’afluèn-
cia de públic aficionat i de col·lecci-
onistes, que superen el centenar de 
convidats, era bona. “Swab s’ha con-
solidat com la fira d’art de Barcelona, 
com Arco és a Madrid. L’any passat 
es va trencar l’apatia, va ser un any bo 
en vendes i això ha fet pujar la qua-
litat de les galeries. Jo sóc moderada-
ment optimista”, assegurava Móni-
ca Álvarez, comissària d’una de les 
seccions de la fira a la qual han con-
vidat galeries centrades en el dibuix. 
És una de les tècniques protagonis-
tes de la fira. L’art figuratiu, sovint hi-
perrealista, la fotografia, el còmic, 
l’audiovisual, són predominants.  

“El dibuix abunda perquè els mit-
jans de producció que requereix són 
mínims. En una època en què és di-
fícil disposar d’una gran inversió, 
l’artista recorre a tècniques més as-
sequibles, al petit format, al paper”, 
raona Álvarez. També són obres més 
econòmiques, ideals per a una fira 
que vol atreure nous col·leccionistes 
sense massa poder adquisitiu. Hi ha 
obres a partir dels 300 euros. Un dels 

emergents d’aquesta secció és Gui-
llermo Peñalver, que explica entusi-
asmat la seva obra: unes construc-
cions de paper plenes de detalls en 
què reflexiona sobre el pas del temps 
i la metamorfosi. La seva galerista, 
de la Liebre de Madrid, admet que 
encara no han venut res. “La gent 
ens demana descomptes, quan te-
nim preus molt ajustats”, diu, i criti-
ca les “poques ganes de donar suport 
a l’art” del govern espanyol, amb 
l’IVA al 21% per a les galeries i la re-
tirada de la llei de mecenatge.  

Swab també és una oportunitat 
per a noves galeries de presentar-se 
en societat, com la barcelonina Ale-
jandrogallery o la russa Savina Ga-
llery. La galeria pop-up Me & Thecu-
riosity mostra quatre artistes pop 
que reflexionen sobre el món actual, 
sigui amb collage o llums de neó –Re-
ality is spam, diu una peça–. Una pa-
radoxa: Andrea Gómez exposa dos 
grans quadres amb adreces de You-
Tube... escrites amb tècniques cal·li-
gràfiques. Passejar per Swab garan-
teix sorpreses. L’artista xinesa Zhu 
Ye, a més de teles poètiques i eròti-
ques, ha portat a Barcelona dues fi-
gures de ceràmica de Mao amb els 
penis pintats al revers. “Evoca el po-
der masculí. No sé si ho podria expo-
sar a la Xina”, diu rient.e 

La cita dedicada a l’art emergent es consolida i aconsegueix atreure un públic aficionat 
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‘GRAN BALLARINA’ (1929), 
PABLO GARGALLO

Bobote. I en aquest món ancestral 
regna la percussió i l’onomatopeia, 
la música dels sons verbals sense 
sentit que ben segur farien les delí-
cies del nostre gran Carles Santos, 
que va explorar ja fa molt de temps 
la força d’aquests jocs fonètics. Pe-
rò també la nostàlgia i la dolçor de 
cants hindús, cançons de la Medi-
terrània i tonades populars. 

Torobaka és un ritual en estat 
pur que ens evoca per moments un 
estrany tablao i ens situa en un es-
pai gairebé místic, amb una succes-
sió de duos i solos que mostren la 
compenetració a la qual han arribat 
els ballarins i també la seva genero-
sitat en l’intercanvi. Aquí tots hi 

guanyen: Akram Khan, imbuït de 
l’esperit del toro i superb fins i 

tot en el taconeig de peus nus, 
i Israel Galván, desbocat en el 

joc d’intercanvis coqueteja fins 
i tot amb l’humor. Tot plegat, un 

sincretisme màgic, un tra-
jecte emotiu que d’una ma-
nera natural combina la 

dansa i la música i en el qual, 
tot i haver-hi dos protagonistes, 
cada artista és fonamental. To-
robaka deixa el llistó molt alt als 

espectacles que vinguin durant la 
temporada.e

‘Torobaka’ MERCAT DE LES FLORS  
33 D’OCTUBRE 

Hi ha nits especials. Nits 
en què el més versat 
surt satisfet del teatre. 
I la de divendres al 
Mercat de les Flors en 

va ser una. Quina nit! La trobada ar-
tística entre Israel Galván i Akram 
Khan és una història de passions 
compartides convertida en una fabu-
losa posada en escena farcida de 
moments inoblidables. Toroba-
ka és també un viatge des de les 
tradicions de cada un dels balla-
rins fins a la modernitat a 
través dels elements més 
primaris de cadascuna 
convertits en signes 
d’un poesia escèni-
ca de gran bellesa.  

La trobada es 
produeix en un cer-
cle mític envoltat per dos 
magnífics cantants (el con-
tratenor David Azurza i l’actriu 
Christine Leboutte), el percussi-
onista Bernhard Schimpels-
berger i el palmero flamenc El 
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‘CRETINA DE BOÍ’ (1896-1897), 
ISIDRE NONELL 

Dues cadires abraçades a un sofà. Un 
paraigüer entaforat dins d’un balan-
cí. Un penja-robes recolzat sobre un 
altre penja-robes. El caos en aquest 
suposat menjador burgès és tal que 
la persona encarregada de la neteja 
de la fira Swab va córrer a reordenar-
ho tot abans no arribessin els respon-
sables de la galeria Knoerle & Baet-
tig. “És la millor floreta que li podi-
en tirar a Humberto Díaz!”, exclama 
la galerista que representa l’artista 
cubà. “Són mobles que estan forni-
cant. En trios, duos o solos”, desxifra. 
I l’estand, entapissat de vermell in-
tens, agafa un nou sentit. La galeria 
suïssa no ha vingut a la Fira Interna-
cional d’Art Contemporani de Barce-
lona a vendre aquesta peça, però sí a 
vendre el seu artista. “Avui en dia es 
ven una idea. El col·leccionista d’art 
contemporani no compra un quadre 
perquè li quedi bé amb el color de la 
paret: aposta per un artista”, explica. 
I la idea d’Humberto Díaz val 34.000 
euros, un dels preus més alts entre 
les obres que s’exposen, des de dijous 
i fins avui, al Pavelló Italià de Fira de 
Barcelona. Per als que vulguin en-
dur-se algun objecte físic, però, te-
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