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Orogènesi: Derain (2004), de Joan Fontcuberta
JOAN FONTCUBERTA

TERESA SESÉ
Barcelona

E
n el seu afany per
demostrar que en fo-
tografia la il·lusió
de veritat és només
una convenció –que

la realitat no és més que una
construcció intel·lectual–, Joan
Fontcuberta inventa delirants
ficcions-trampa on és difícil no
quedar atrapat. En la seva sèrie
Orogènesis, per exemple, crea
paisatges inexistents a través
d’imatges realitzades amb un
programa informàtic concebut
per topògrafs imilitars per inter-
pretar mapes. En lloc d’això
Fontcuberta li subministra un al-
tre paisatge, per exemple un qua-
dre de Derain, i com el progra-
ma està concebut únicament per
fer muntanyes, llacs, núvols...,
lluny de creuar-se-li els cables,
acabarà component un altre pai-
satge d’aspecte hiperrealista.
Terrenys d’enlloc davant els
quals l’espectador, perplex, que-
da fatalment embolicat entre ve-
ritat i ficció.
“La vida imita l’art molt més

que l’art a la vida”, ho va es-
criure Oscar Wilde en un cèle-
bre assaig, The decay of lying (La
decadència de la mentida, 1981),
que per a molts va significar el
començament d’una nova inter-
pretació del paisatge com una

construcció cultural modelada
per l’art. Estirant d’aquest fil
Albert Martínez López-Amor i
Blai Mesa Rodés van idear una
exposició per a Lo Pati
d’Amposta, que ara desembarca
a l’Arts SantaMònica amb resul-
tats admirables. Es titula Relat
de belles coses falses i constata
l’apogeu del paisatge en les arts
visuals d’avui –el tema estrella,
segons els seus comissaris– a tra-
vés d’una selecció d’obres d’au-
tors que van de Miquel Barceló
a Joaquim Mir, d’Àngels Ribé a

Francesc Ruiz, Fina Miralles,
Julia Montilla, Patrícia Dauder,
Perejaume o el mateix Joan
Fontcuberta.
Relat de belles coses falses es

desplega en sis capítols que res-
ponen a unes altres sis maneres
de crear el paisatge. Primera pa-
rada: Verdolatria, amb la qual
els comissaris al·ludeixen iròni-
cament a l’obsessió pel cromatis-
me verd que inunda els discur-
sos convencionals sobre el pai-
satge, i en la qual reuneixen des
d’un plàcid oli de Mir fins a

obres molt més punyents, com
la instal·lació de Carlos Aires
Luto negro, formada per suports
per a testos amb forma de tricor-
ni invertit i fotografies de guàr-
dies civils, oNo hi ha miniatures
en la naturalesa, de Mariona
Moncunill i Rasmus Nilausen, a
partir d’un projecte fallit de mu-
seografiar el Pirineu a Osca.
Regions espantoses, sobre la

tendència a retratar els marges,
l’indesitjable, reuneix Joaquim
Vayreda ambXavier Ribas, Julia
Montilla (aixeca una ciutat amb
ansiolítics i analgèsics) i el
col·lectiu Basurana, que situa en
primera pla el fenomen nou dels
abocadors immobiliaris. El jardí,
reductes del paisatge protegits
de l’exterior, apareix també en
l’art actual, encara que transmu-
tat en espais de lleure musical
(les fotos a la gespa artificial del
Sónar de Jorge Ribalta) o als mu-
seus (Palle Nielsen). La mostra
s’atura també en el que denomi-
nen lesTerres promeses (Barceló,
Txema Salvans), als Paisatges
nous, de Perejaume (amb el seu
postaler de miralls, o Albert Gu-
sí, en el seu intent per cartogra-
fiar una nova illa), iLa pell, onÀn-
gels Ribé construeix el seu propi
paisatge amb l’ajuda d’un cordill
i el seu propi cos, i els dibuixos
de Francesc Ruiz ens revelen
una platja de la Barceloneta tan
reconeixible com inesperada.c

LoPati revisa a l’Arts SantaMònica com els artistes recreen avui un dels temes estrella de l’art
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El Centre Cultural Terrassa,
l’equipament que fa més anys
que programa dansa a Catalu-
nya, acull aquest dissabte,
com a arrencada de la 31a
Temporada BBVA de Dansa,
l’espectacle A+A, que uneix el
ballarí i coreògrafÁngel Core-
lla i el violinista AraMalikian i
la seva Orquestra a la Teulada.
L’exitosa peça, que es va estre-
nar el juny en el Tívoli i conti-
nua de gira –celebrarà la seva
funció 300 a Terrassa–, dona-
rà el tret de sortida (amb les
entrades esgotades) a l’única
temporada estable de caràcter
privat que hi ha a Catalunya.
Completen el cicle les Estre-
lles del Ballet Rus (8 de no-
vembre), amb una mostra del
patrimoni de l’escola russa de
dansa clàssica, i el Ballet Na-
cional de l’Òpera del Rin (20
de desembre), fundat el 1972 i
dirigit des de l’any passat per
l’italià Iván Cavallari. Una de
les poques companyies france-
ses que inclou tots els estils.
D’altra banda, la BBVA incor-
pora aquest any el programa
Aixecant el teló, en el qual
abans de cada funció es dona-
rà una explicació al públic so-
bre l’espectacle.c
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