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Jordi Casanova, Pau Farell, Helena Pielias, Pablo Lerma, Màrius Gómez, Raül Salvatierra i Arnau Bellavista, els artistes participants a  “Tancat”
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Jordi Casanova mostra la seva instal·lació, basada en una persiana que es pot pujar i baixar

Set artistes interpreten el concepte ‘tancat’ en una mostra a Roca Umbert

Tancats a l’Espai d’Arts

Granollers

Teresa Terradas

Una gran persiana dóna la 
benvinguda als visitants a 
l’exposició “Tancat”, que 
dijous al vespre es va inau-
gurar a l’Espai d’Arts de 
Roca Umbert de Granollers. 
La peça forma part de la 
proposta expositiva de Jordi 
Casanova, un dels sis artistes 
que ha respost a la crida de 
Màrius Gómez –comissari 
i setè participant– perquè 
exploressin, investiguessin, 
documentessin i plasmessin 
en diferents obres les seves 
visions al voltant del concep-
te tancat. El fotògraf de Lliçà 
d’Amunt va idear el projecte 
expositiu a partir d’un altre 
de semblant que havia portat 
a terme fa dos anys a la seva 
població, Lliçà d’Amunt.  
“Vaig decidir traslladar la 
idea a Granollers, una ciutat 
comercial amb una situació 
perfecta i capital de comarca, 
una ciutat que ha anat evo-
lucionant cap a un model de 
negoci que té cada cop més a 
veure amb un centre comerci-
al a l’aire lliure”. 

La seva idea parteix d’un 
espai concret, la via coneguda 
com la carretera des de la 
Ronda Sud fins a la cruïlla 
amb el carrer de l’Hospital. 
“És una tram de carretera de 
1.880 metres que pren quatre 
noms diferents, i que a princi-
pis de 2014 hi havia 84 espais 
tancats”, explica Gómez, que 
va llançar la idea als diferents 
artistes. 

El resultat són set visions 
del concepte tancat sobre 
diferents suports i amb dife-
rents tècniques que conviden 
l’espectador a reflexionar i, 
en alguns casos, a interactuar. 

La persiana instal·lada per 
Casanova, per exemple, un 
cantant líric de Granollers, 
convida la gent que la pugi 
i la baixi, i produir així el so 
característic, “com una metà-
fora de la vida en què es van 
obrint i tancant etapes”.

Els visitants també podran 
seguir el laberint pintat al ter-
ra de la sala per Raül Salvati-
erra, i que seguint-lo connecta 
amb les diferents obres. L’ar-
tista no invoca tant el concepte 
de tancat com a espai sinó plas-
mat a l’interior de la persona.  

 El mateix Màrius Gómez 
ha treballat amb unes estruc-
tures de ferro de les tanques 
de les obres, en què recrea 
l’estètica de les immobiliàri-
es, amb fotografies d’establi-
ments tancats i altres, com 
el Palau d’Esports, que posa 
a la venda o a lloguer, amb 
textos fets amb molta ironia. 
“És una manera de qüestionar 
el panorama actual, en què 

els comerços tradicionals no 
aguanten la pressió mentre 
les grans marques ho poden 
comprar gairebé tot”.

 També ha utilitzat la 
fotografia el barceloní Pablo 
Lerma, ara resident a Nova 
York, que ha penjat cinc 
imatges de mida gran en què 
ha buscat la similitud entre 
aquest carrer de Granollers i 
un de Nova York, on ha entrat 
en espais tancats per buscar, 
des de dins, la llum que entra 
per les escletxes.

En canvi, el granollerí Pau 
Farell ha anat buscant dife-
rents textures i materials 
que es puguin trobar al terra, 
com les rajoles de la plaça 
de la Corona per fer-ne una 
interpretació sobre cinc obres 
pictòriques, i traslladant-les 
des d’una posició horitzontal 
fins a una vertical en penjar-
les a la paret. Destaquen les 
típiques cadires de boga que 
es poden trobar en un tram 

de la carretera. 
Per la seva banda, Arnau 

Bellavista, també de 
Granollers, mostra a través de 
fotografies, la relació que ha 
fet del concepte tancat amb 
el de mort, muntant unes 
performances de vetlles, per 
exemple davant de l’antic 
local de Can Basolí.

El projecte es tanca amb 
el treball d’Helena Pielias, 
de Caldes, que ha tractat el 
tema des d’un punt de vista 
fix a través de nou fotografies 
d’espais tancats intervingu-
des pictòricament en què es 
pot veure la reacció d’alguns 
vianants, i també a través 
de dos vídeos. En el primer, 
l’artista ha interactuat amb 
els vianants fent-los unes 
minientrevistes sobre aquests 
llocs tancats. El segon vídeo, 
explica, està fet des d’un 
punt de vista personal en què 
recorre el carrer sense viure 
pràcticament l’espai.

La política pot 
ser teatre en 
majúscules

Granollers

Josep Barbany

Immersos com estem en un 
procés polític complex, s’en-
tén que, d’entrada, a molta 
gent li pugui fer mandra 
anar a veure un espectacle 
sobre política. Però després 
de veure al Teatre Gaudí 
de Barcelona el magnífic 
treball del director Fre-
deric Roda i l’actor Carles 
Martínez us animem a vèn-
cer els prejudicis i recoma-
nem amb entusiasme Cam-
bó/Companys, la recuperació 
de l’espectacle estrenat el 
1988, ara amb producció 
del Teatre de Ponent de 
Granollers.

La idea de l’espectacle 
parteix del joc teatral de con-
vertir en teatre dos discur-
sos polítics reals i íntegres 
(emmarcats en la proclama-
ció de l’Estat català el 6 d’oc-
tubre del 1934), en un exer-
cici invers del que semblen 
exercir els polítics actuals 
quan interpreten o llegeixen 
de memòria els textos que els 
han preparat. 

La proposta, que Roda 
defineix com un “espectacle 
d’oratòria parlamentària”, 
ressona avui amb tanta força 
que un al·lucina de consta-
tar que tot continua igual 
en la difícil relació entre 
Catalunya i Espanya. I com-
mou, pel coneixement del 
que havia de venir, sentir en 
les argumentacions d’aquests 
dos polítics l’esperança que 
es pugui arribar a entendre 
el fet català.

Però més enllà de la resso-
nància amb l’actualitat dels 
dos discursos, el que de debò 
sustenta l’espectacle és l’es-
pectacular treball de Carles 
Martínez, que aconsegueix 
el miracle, no gens fàcil, que 
deixem de veure l’actor. Grà-
cies a una combinació perfec-
ta de gestos, veu i presència 
escènica, es converteix 
davant nostre en dos per-
sonatges tan antagònics en 
pensament, caràcter i oratò-
ria com Cambó i Companys. 
Una impressionant actuació 
que referma Martínez com 
un dels millors intèrprets de 
l’escena catalana contempo-
rània i aconsegueix fer-nos 
vibrar. Justament el que no 
aconsegueix gairebé mai la 
pobresa de l’actual discurs 
polític.

‘Cambó / Companys’. Dra-
matúrgia i direcció: Frederic 
Roda. Amb Carles Martínez. 
Teatre Gaudí, Barcelona. Fins 
al 23 de novembre.
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