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CarlesTachéobreel seunouespai
ambunadeclaraciódeprincipis
Ángel Marcos reflexiona sobre Barcelona mitjançant fotografies

JUAN BUFILL
Barcelona

L’exposició inaugural de la nova
galeria Carles Taché ja seria re
comanable només per conèixer
l’espai singular, abans industri
al, que aquest galerista ha trobat
molt a prop de la seu de Caixa
Forum. A més a més, l’entorn i
l’accés a la galeria són tan es
tranys com alguns escenaris de
David Lynch –especialment els
de Cabeza borradora– o com un
racóperifèric d’algunamegaciu
tat com Mèxic DF o Istanbul.
Però la mostra també és inte
ressant per si mateixa, per la
incorporació de dos artistes
nous (Michael Joo i Keith Ty
son), per les obres que presenta
d’alguns artistes representatius
de la galeria i, sobretot, pel seu
encertat muntatge, que funcio
na no només en els aspectes es
tètics i formals i gairebé com
una declaració de principis pro
gramàtics, sinó també en aquest
aspecte fonamental i no sempre
valorat que és el dels continguts
i el sentit.
I em refereixo tant al sentit

que tenen les obres escollides en
si com a una cosa més difícil i
subtil, que és el sentit que adqui
reixen cadascuna de les peces
quan s’associen amb les altres
peces que componen la mostra,
així com al sentit general del
conjunt. No sé si aquest encert
és el resultat d’un plantejament
conceptual conscient o d’una in
tuïció inconscient no menys va

luosa, però el cas és que les dues
pintures contigüesdeSeanScul
ly i Bosco Sodi representen amb
claredat el contrast entre la
composició geomètrica i cromà
tica i el seu contrari amorf i mo
nocromàtic, amb èmfasi en l’ob
jectualitat de la matèria tàctil. A
prop, les fotografies d’actes se
xuals fetes amb llarga exposició
per Antoine d’Agata, on els cos
sos es fonen i es confonen, dialo
guen amb la instal∙lació de vi
dres vermells i trencats de Javi

er Pérez, que al∙ludeix amb el
seu llum sumptuós destruït i les
seves aus carronyeres al luxe
alhora que a la destrucció, la
corrupció i la mort.
I al seu torn aquestes peces es

relacionen ambuna escultura de
Tony Cragg d’aspecte maquinal
i potent, com un esfinx indus
trial, i amb la vaixella metàl∙lica
violentament esclafada que
compon la instal∙lació de Corne
liaParker. Permi aquest conjunt
té ple sentit conceptual, formal i

poètic. Galeria Carles Taché.
Mèxic, 19 (interior). Fins a pri
mers de gener del 2016.

Ángel Marcos.Només durant els
primers dies i coincidint amb la
primera edició de Barcelona
GalleryWeekend, els tres espais
de les galeria Trama i la sala Pa
rés s’han dedicat a presentar
una gran mostra individual del
fotògraf castellà Ángel Marcos
(Medina del Campo, 1955) que
tenia l’aspecte d’una exposició

institucional. La part de la sala
Parés incloïa grans formats en
color amb paisatges urbans de
diferents països i continents i, a
més, una instal∙lació formada
per una acumulació de fotolli
bres en versió única, cadascun
dels quals amb alguna variació.
Tenint en compte les penúries
delmercat català i espanyol, així
com l’escassetat de bons col∙lec
cionistes d’art actual, es pot
afirmar, en termes cinematogrà
fics, que aquesta ha estat una
producció d’alt pressupost, xo
cant o almenys sorprenent per
als qui tinguinpresents els preus

de certs materials i de certs pro
cediments tècnics.
L’exposició dedicada a Barce

lona al pis superior significa una
visiómúltiple i reflexiva sobre la
ciutat. Marcos es refereix foto
gràficament a qüestions com el
desordre urbanístic, a una des
igualtat i manca d’harmonia vi
sibles en el contrast entre els
formidables edificis icònics i
els habitatges pobres que hi ha
gairebé als seus peus. Es refere
ix, mitjançant fotos de llarga ex
posició, a un problema creixent
com és la massificació del turis
me excessiu o invasiu. Però tam
bé a d’altres massificacions (es
portives, per exemple, com la
saturació de vaixells d’esbarjo al
port). En la sèrie Los poderes re
trata una selecció d’edificis bar
celonins que són emblemes dels
diferents poders: financer, reli
giós, polític i civil. Galeria Tra
ma. Petritxol, 5. Fins al 10 de no
vembre.!

Lamostra inaugural
de la Carles Taché
funciona no només en
els aspectes estètics,
sinó també en el sentit

GALERÍA CARLES TACHÉ.

Carroña, instal∙lació de Javier Pérez
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La SalaMuntaner aborda la crisi
dels quaranta amb ‘You say tomato’
JUSTO BARRANCO
Barcelona

Una parella d’actors es prepara
per sortir a escena enun teatre de
poble de mala mort. Tot està es
pecialment brut a causa d’un so
par celebrat el dia anterior. I
mentre es van canviant per a la
seva actuació en un ambient tan
poc propici comencen a reflexio
nar sobre el que ha estat la seva
vida i la seva relació de parella,
sobre el que esperaven aconse
guir en la seva carrera fa deu anys
i sobre el lloc en el qual realment

es troben. ÉsYou say tomato, una
comèdia dramàtica del mallorquí
Joan Yago que Joan Negrié i An
na Moliner representen a la Sala
Muntaner fins a l’1 de novembre
sota la direcció de JoanMaria Se
gura.
Segura, antic director de la

companyia musical Egos Teatre,
explica que la idea va néixer per
què ell, Negrié –programador de
la Sala Trono de Tarragona, que
produeix el muntatge– i Moliner
tenien ganes de treballar junts en
una comèdia. I van decidir cridar
Joan Yago, que no para de portar

obres (Bluf, La nau dels bojos,
L’editto bulgaro) als escenaris ca
talans amb la seva jove compa
nyia La Calòrica, perquè els n’es
crigués una. “Li vam explicar
quatre idees, i el punt de partida
era una crisi de l’edat, d’aquells
moments en què et preguntes si
el que fas és realment el que vols
fer”, diu Segura. I el resultat ha
estatunacomèdiadramàticael tí
tol de la qual, You say tomato, ve
d’una cançó de Gershwin –Let’s
call the whole thing off– que aca
ben cantant durant els últimsmi
nuts de la funció.

Perquè ells són cantants i el seu
espectacle és de duets romàntics
de diferents dècades. “A l’obra
passen una hora preparantse,
maquillantse, vestintse, i van
aflorant les frustracions perso
nals, professionals i de parella
que tenena la sevaedat, ellad’uns
trenta anys, ell, de quaranta. I tot
això succeeix abans d’interpretar
finalment durant uns minuts un
popurri de cançons, entre les
quals el tema de Gershwin, en el
qual es canta You like tomato and
I like tomato pronunciant la ma
teixa paraula de forma diferent.
Tu dius una cosa i jo una altra,
potser és millor que ho deixem.
Però alhora estem junts, som di
ferents, però no podem passar
l’un sense l’altre”, explica el di
rector, que afegeix que encara
que el muntatge reflecteix la pre

cària realitat del món del teatre
avui, en realitat qualsevol es pot
sentir identificat amb el que
succeeix.
“Tots en algun moment hem

sentit aquestes frustracions. Tots
ens acabem plantejant que tenim
una edat i que de joves volíem ser
una cosa o una altra que ara no
som.Ens preguntem si la persona
que tenim al costat és la persona
amb qui volem compartir la nos
tra vida.Enaquest cas, espregun
ten fins i tot si lamúsica que estan
fent és la que volien fer. És un vi
atge emocional, un viatge divertit
que comença com una comèdia
lleugera però del qual la gent surt
pensant si la vida que està vivint,
la feina, la parella, els objectius
que ens hem establert són els que
volem. I què hem fet amb la nos
tra vida”, conclou el director.!
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