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L’art subtil d’Ignasi Aballí guanya el Joan Miró

ra de la Fundació Joan Miró i mem-
bre del jurat del guardó. 

“Sempre em plantejo com evolu-
cionar, com parlar de coses noves, i 
la meva obra s’alimenta de la curi-
ositat, que em porta a lectures i con-
verses; és un procés obert i que pot 
aportar noves maneres d’entendre 
l’art i la seva formalització”, va ex-
plicar ahir Aballí sobre la seva evo-
lució particular dins l’art conceptu-
al. Els seus treballs, exposats al 
Macba, al Museu Reina Sofia, a la 
Biennal de Venècia i en galeries de 
Bèlgica, el Brasil i la Xina, sovint re-
flecteixen el procés de la seva crea-
ció, com és el cas de les peces rea-
litzades a partir dels efectes de la 
pols o la llum del sol damunt dels 
materials. En altres ocasions, Aba-

llí ha realitzats obres amb informa-
cions extretes de la premsa per ana-
litzar la realitat a partir de la clas-
sificació de dades. També ha treba-
llat en el camp del videoart: el 2003 
va realitzar Desaparicions, un vídeo 
concebut a partir d’un guió de l’es-
criptor francès Georges Perec. “Re-
bre el premi Joan Miró és un estí-
mul important perquè donarà peu a 
la realització de molts projectes que 
estan esperant l’oportunitat d’inici-
ar-los i desenvolupar-los”, va asse-
gurar Aballí.  

“Així que vaig saber que em con-
cedien el premi vaig passar per un 
ventall d’emocions que va de la sor-
presa a la responsabilitat”, va afir-
mar Aballí, l’artista més veterà de la 
galeria barcelonina Estrany - De la 

Mota. També va explicar per què 
admira Joan Miró: “Pel seu afany 
d’eixamplar els límits de l’art i la 
pintura, per la seva vinculació amb 
altres branques del coneixement i 
per la seva mirada a les coses més 
pròximes”.  

A més de per Rosa Maria Malet, 
el jurat del cinquè premi Joan Mi-
ró va estar format per Alfred Pac-
quement, antic director del Centre 
Georges Pompidou de París; Vicent 
Todolí, exdirector de la Tate Mo-
dern de Londres i director artístic 
del Centre d’art HangarBicocca de 
Milà; Poul Erik Tojner, director del 
Museu d’Art Modern Louisiana, a 
Dinamarca, i Nimfa Bisbe, directo-
ra de la col·lecció d’art contempora-
ni de La Caixa.e

L’artista barceloní és el primer de l’Estat a rebre aquest guardó, dotat amb 70.000 euros

ART

El premi Joan Miró, impulsat per la 
fundació de l’artista i, des de fa tres 
edicions, per l’Obra Social de La 
Caixa, havia guardonat en les últi-
mes quatre edicions artistes inter-
nacionals consagrats: Olafur Elias-
son, Pipilotti Rist, Mona Hatoum i 
Roni Horn. Ahir Ignasi Aballí (Bar-
celona, 1958) es va convertir en el 
primer artista de l’Estat que el gua-
nya, “pel seu qüestionament inces-
sant dels límits de la pintura i de la 
representació, la seva atenció meti-
culosa a les importants implicaci-
ons dels canvis més imperceptibles 
en les estratègies de resignificació, 
així com el seu paper com a mentor 
de joves artistes”, segons el jurat.  

El premi Joan Miró està dotat 
amb 70.000 euros i inclou l’organit-
zació d’una exposició de l’artista 
guardonat. La d’Aballí s’inaugurarà 
el juny del 2016 i inclourà, a més de 
treballs emblemàtics de la seva tra-
jectòria, obres realitzades expressa-
ment per a la mostra. Després de la 
Fundació Joan Miró, es podrà veu-
re en algun dels CaixaForums de 
l’Obra Social de La Caixa, que es fa 
càrrec de la dotació del premi i de la 
producció de la mostra. 

Un estímul per a l’artista 
“La seva obra, desenvolupada en di-
versos mitjans al llarg d’una trajec-
tòria de trenta anys, és coneguda 
per la seva poderosa subtilesa –diu 
també l’acta del jurat–, la seva per-
sistent serialitat i la seva predilec-
ció per la recuperació i la reactiva-
ció dels elements més invisibles i ig-
norats del nostre entorn”. “El pre-
mi és un estímul perquè un artista 
que està a la meitat de la seva car-
rera pugui fer un pas endavant i 
obrir nous camins en la seva obra”, 
va dir Rosa Maria Malet, la directo-
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L’ARTISTA I EL TALLER  
Ignasi Aballí amb la directora de la Fundació 

Joan Miró, Rosa Maria Malet (al centre),  
i Elisa Durán, la directora adjunta de la Fundació 
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Exigent 
“Sempre em 
plantejo com 
evolucionar, 
com parlar de 
coses noves”, 
diu Aballí

‘Hamlet’ parla  
de nosaltres a la Sala Atrium

rant aquest viatge, que passarà del 3 
de desembre a l’11 de gener per la Sa-
la Atrium de Barcelona, Molins i 
Chornet s’endinsen en la follia de 
Hamlet per constatar que, efectiva-
ment, la bogeria contemporània tam-
bé neix de la incomprensió del món. 
Ho fan sense calavera, amb uns per-
sonatges femenins molt dignificats i 
amb l’aparició del difunt rei de Dina-
marca en forma de projecció audiovi-
sual amb la veu en off de Lluís Mar-
co. La forma canvia però els temes 
que tracta, el recorregut per les fases 
de la vida i el procés de maduresa, se-
gueixen sent “rabiosament actuals”. 
Aquesta intenció de desfer-se d’una 

lectura sovint massa conservadora i 
acostar-la als nostres temps passa 
també per un ús molt acurat de l’es-
pai. Per primera vegada canvien la 
distribució de la Sala Atrium i en-
grandeixen l’espai, cosa que fa que el 
públic es trobi a banda i banda de l’es-
cenari. Una part d’aquest espai, a 
més, s’anirà omplint d’aigua, com a 
simbolisme de la mort que amara les 
robes dels personatges. 

L’obra arriba en ple auge del teatre 
elisabetià a Barcelona. A més de Ham-
let, tres sales més de petit format po-
sen en escena obres angleses del segle 
XVI: Nit de Reis al Círcol Maldà, Edu-
ard II al Tantarantana i Com us plagui 
(Al vostre gust) al Teatre Akadèmia. 
Aprofitant la feliç coincidència s’ha 
creat 4 mirades Shakespeare & Mar-
low, una ruta que convida els especta-
dors a visitar aquest període amb una 
mirada única i particular.e

El Hamlet de Marc Chornet i Raimon Molins revisa 
el dilema existencial de Shakespeare. SALA ATRIUM

TEATRE

El “ser o no ser” de Hamlet encara no 
ha obtingut resposta, però Raimon 
Molins i Marc Chornet volien inten-
tar trobar la seva. Carregaven amb 
múltiples relectures teatrals del mite 
de Shakespeare que els condiciona-
ven i de les quals es van desfer per 
veure quines eren les seves necessi-
tats personals enfront el personatge. 
“El primer dia volíem acostar Ham-
let a nosaltres i al públic, però som 
nosaltres els que hem acabat anant 
cap a ell. Hamlet és més tossut”. Du-
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