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A ARTS

SARA SANS

L’artista recuperaen l’espaiel vestuari i lespecespensatspera l’òpera ‘L’adéudeLucrèciaBorja’.

El cargolgegantquepresideix lasalaésunareferènciaclaraaldeltade l’Ebre.

L’ARTISTA ESTABLERTA A LES TERRES DE L’EBRE SERVEIX UN ÀPAT

KANÍBAL AL CENTRE D’ART CONTEMPORANI LO PATI D’AMPOSTA,

LA PRIMERA EXPOINSTAL·LACIÓ INDIVIDUAL D’AQUESTA SALA

L’univers total de
Mariaelena Roqué

ROQUÉ VA TREBALLAR
DURANT LA DÈCADA
DELS SETANTA EN ARTS
ESCÈNIQUES I VISUALS,
CINEMA EXPERIMENTAL,
DANSA, TEATRE I MÚSICA
CONTEMPORÀNIA

MARIAELENA ROQUÉ

‘ÀPAT KANÍBAL’. CENTRE D’ART LO PATI.

GRAN CAPITÀ, 38-40. AMPOSTA. FINS AL

10 DE GENER. DIVENDRES I DISSABTE,

DE 16 A 20 HORES.

Un cargol gegant concebut
per a una òpera s’ha con-
vertit ara en un gran, gran-
díssim cargol… poma. Tot i
que aquest no forma part de
la plaga que amenaça el riu
Ebre, la suggereix.
Aquesta bèstia fa temps

que va baixar de l’escenari i
ara ha tornat a l’Àpat kaníbal,
la gran expoinstal·lació de
l’artista, escenògrafa i per-
former Marialena Roqué. La
primera que fa en un terri-
tori que coneix molt bé, les
Terres de l’Ebre, i la primera
individual que programa el
centre d’art Lo Pati d’Am-
posta. Un seguit de peces
que l’artista ha concebut i
acumulat durant quaranta
anys i que han evolucionat en
aquest nou context.

Marialena Roqué ha selec-
cionat un seguit de creacions
de diferents èpoques, obses-
sions confessades i objectes
del desig per cuinar un nou
menú amb vida pròpia. Cre-
acions (vestuari, elements
escenogràfics, fotografies…)
que es retroalimenten i que
es tornen a servir en aquest
Àpat kaníbal que es consu-
meix a si mateix. Una ex-
poinstal·lació que forma part
d’aquesta espiral creativa i
íntima que es nodreix de la
constant renovació de con-
tinguts i formes, “associant
i deglutint el passat deshabi-
tat per viure un nou present
amb altres cossos i altres mi-
rades”, explica el director del
centre d’art contemporani
d’Amposta, Vicent Fibla.
Nascuda a Veneçuela (de

mare madrilenya i pare ca-

talà), Roqué va treballar du-
rant la dècada dels anys se-
tanta en arts escèniques i
visuals, cinema experimen-
tal, dansa, teatre i música
contemporània.
A meitat dels anys vuitan-

ta va fixar la seva residència
a les Cases d’Alcanar i va ser
cofundadora de la Compa-
nyia Carlos Santos, amb qui
va compartir quinze anys de
creació, pensant i escenifi-
cant obres que van viatjar de
l’Òpera de Sydney o el Heb-
bel-Theater de Berlín a fes-
tivals i biennals d’arreu del
món, i que ara són ingredi-
ents d’aquesta gran mostra.
L’expoinstal·lació redi-

mensiona bona part de les
creacions de l’artista en tres
espais principals. En un es
respira el delta (el cargol
gegant, les canyes…), el ter-
ritori que ha inspirat i que
també ha servit de refugi a
l’artista. Un altre àmbit re-
cupera el vestuari i les peces
pensats per a l’òpera L’adéu
de Lucrècia Borja (2001).
I, de postres, un espai que

gira entorn de la fotografia
amb algunes instantànies en
blanc i negre –algunes d’inè-
dites i altres de positivades
ara per primera vegada– i
en què Roqué compta amb
la col·laboració de fotògrafs
com Joan Gil o Josep Borrell
Garciapons.
Tot plegat, i com a artis-

ta integral que és, se serveix
amanit amb una col·lecció
de sabates i sostenidors que
també formen part d’aquesta
veu femenina, nua i caníbal
que la mateixa Roqué explica
com “l’esdevenir del temps
en acumulació incontingu-
da, incontrolable com la vida
mateixa; set vides d’una ga-
ta, més moltes més i moltes
més, però moltes més. Verge,
puta o santa? Un altre espai
a ocupar…”.
Un Àpat kaníbal per de-

gustar una vida de provoca-
ció i creació. L’exposició, que
s’havia programat fins al 15
de novembre, s’ha perllongat
fins al 10 de gener i està pre-
vist que el 21 de novembre,
coincidint amb el cicle Cine-
ma i Dona de Lo Pati, l’artis-
ta hi torni per protagonitzar
una performance.


