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Una exposició al Guggenheim Bilbao rastreja l’eclosió creativa del disseny i el seu efecte transformador al continent

Àfrica2.0
TERESA SESÉ
Bilbao

Laideaqueviurei treba
llara l’Àfricapotserdi
vertit, que hi ha gent
creativa de sobres que
és feliç vivinthi, pro

dueixobresmeravelloses inotéin
tenció de deixarho tot enrere per
anarse’n a Europa, sinó que, en
canvi, vol canviar el seu continent
desdedins... ésunacosaquenoen
caixa amb la imatge que lamajoria
denosaltres tenimde l’Àfrica”, diu
Amelie Klein, comissària de Ma-
king Africa, una ambiciosa exposi
ciódelGuggenheimBilbaoquece
lebra l’actual eclosió del disseny i
cedeixelnourelatdelcontinentals
seuscreadors.
El dibuix resultant, esclar, des

munta el clixé d’una Àfrica única,
fallida, associada a les migracions
massives i a les guerres. N’hi ha
prou amb donar un cop d’ull a La
veritabledimensiódel’Àfrica,mapa
del dissenyadorKaiKrause, per, ja
d’entrada, situarnos al territori
immens,variat idesconegutenquè
ens endinsem: 54 nacions, més de
2.000 llengües i cultures, més de
milmilionsd’habitantsambmésde
trentamilionsdequilòmetresqua
drats... La mida de la Xina, Estats
Units, Índia, Japó i diversos països
europeus junts.Aixíque,unavega
da visualitzat, el següent pas serà
sacsejarnos els prejudicis que,
com les sofisticades i enginyoses
ulleres del keniàCyrusKaribu (les
Ulleresmeravella, construïdesamb
cables, cargols o xapes d’ampolla)
noensdeixenveure elmón. Mirar
pelsnostrespropisulls.
Making Africa. Un continente de

diseñocontemporáneo, coproduïda
amb el Vitra Desing Museum
d’Alemanyaiquedesprésdel’esca
la aBilbao (fins al 21de febrer) farà
aturada al CCCB, és el resultat de
múltiples discussions i laboratoris
celebrats amb experts i artistes a
Ciutat delCap, Johannesburg,Da
kar i Nairobi durant gairebé dos
anys. Amelie Klein s’ha recolzat

tambéenuncomitèd’assessorsen
capçalat pel nigerià Okwui Enwe
zor,directordelHausderKunstde
Munic i comissari de l’actualBien
nal de Venècia. No pretén ser, per
tant,und’aquellsbrindisa l’estilde
“elmillor de”, ambmostres d’arte
sania, reciclatge i disseny humani
tari, tandigeriblesper alpúblic eu
ropeu,sinóunaeinadereflexióque
s’interrogasobrelacapacitattrans
formadoradeldissenyenunconti
nent hiperconnectat. I de la seva
participació en un món global.
“Sónmolts els ciutadans joves que
se senten part d’una cultura glo
bal”,assenyalaKleinalcatàlegdela
mostra. I aixòels dónauna segure
tat totalment nova. La comissària
recorda, per exemple, que el 2012
esvandonard’altamésde650mili
ons de telèfons mòbils a tot Àfrica
(més que a Europa o estats Uni
dos), que una sola aplicació creada
aLagos es va descarregar dosmili
onsdevegades amésde 180països
en una setmana o queNigèria és el
segonmercatambméscreixement
en la vendadexampany; només en
beuenmésels francesos”.
MakingAfrica identificaunano

va generació de dissenyadors afri
cans –artistes, arquitectes, fotò
grafs, cineastes, bloguers..., només
aquí sen’han reunitmésde 120– la

lliçómés importantdels quals és la
interdisciplinarietat, la seva origi
nalitatal’horadesuperarobstacles
i de posar el disseny al costat de
l’art i de la vida: MPesa és una al
ternativa al sistema bancari oficial
quepermetfertransferènciesatra
vés d’SMS. Avui, al voltant d’un
25%dels diners que circulen aKè
nia ho fan a través d’aquest canal.
Ushahidi és una plataforma de pe
riodismeciutadàquedifonatravés
de missatges de text informacions

de testimonis directes. L’egipci
HarassMap denuncia i localitza
agressions sexuals. Map Kibera
ofereix una cartografia digital de
l’assentament informal més im
portantdeNairobi...
En aquesta explosió de creativi

tat i talent, també hi ha espai per a
undissenycrític quenoofereix so
lucions, sinó que planteja pregun
tes (www.crise.com, un tron de
Gonçalo Mabunda construït amb
armes utilitzades a la guerra de
Moçambic)orepensalahistòria(la
magnífica instal∙lació de Mikhael
SubotzkyiPatrickWaterhouseen
torn de la vida que tanca l’edifici
d’habitatges més alt del continent,
elPonteCity,ungrataceldeJohan
nesburg en declivi des del final de
l’apartheid).
Petra Joos, coordinadora de

l’exposició a Bilbao, veu un pa
ral∙lelisme entre la joventut post
colonial fotografiada els anys cin
quantaiseixantaperMalickSibidé
i Seydou Keïta que adoptava les
tendències de la moda internacio
nal,ambl’actual,elsseusnéts,“que
utilitzen internet per aconseguir
quel’Àfricas’integrienunacultura
juvenilmundial”. Joves comels de
l’escena heavy metal de Botsuana
captats per la càmera de Daniele
Tamagni; els sapeurs, dandis del
CongoretratatsperHéctorMedia
villa; o el món gai a Sudàfrica.
“L’Àfrica es troba en una fase pui
xant”, confirmaEnwezor,peròad
verteixdels perills d’una excessiva
condescendència: “Ésmolt impor
tant no idealitzar l’Àfrica en ex
cés”.!
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Lamostra,quedesprés
arribaràalCCCB,
reuneixobresde120
artistes,dissenyadors,
il∙lustradors icineastes

Unmón global.
A dalt, instal∙lació
deMikhael
Subotzky i Patrick
Waterhouse. A
l’esquerra, l’artis
ta kenià Cyrus
Karibu amb una
de les seves
enginyoses i
sofisticades
Ulleres meravella

‘Making Africa’ cedeix
el relat als creadors,
que trenquen
amb el clixé d’un
continent fallit

Granoficial de les SS

Himmelweg

Autor:JuanMayorga
Director:RaimonMolins
Lloc idata:SalaAtrium.
Fins al 8/XI/2015
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LaSalaAtriumtéelsaludablecos
tumde refer damuntde l’escenari
els seus treballs més comprome

sos i ben acabats. Himmelweg
(Camí del cel) és un d’aquests es
pectacles afortunats. Es tracta
d’un exemple més del teatre his
tòricopolític que inspirà la Sego
na Guerra Mundial, exposat ma
gistralment per Juan Mayorga
(Madrid, 1965), el primer, crec jo,
dramaturgespanyolcontempora
ni. Himmelweg és el nom que
imaginà l’autor per designar un
camp de regrupament de jueus
–que en realitat es deia Theresi

enstadt–, i que significa ‘camí del
cel’. Ironia terrible.
Arran d’unes sospites sobre el

possiblemaltractamentquepodi
en rebre els interns, els alemanys
facilitaren una inspecció del lloc
per part de la Creu Roja. Abans,
però, el comandant de les SS que
governavaelcampielqueactuava
d’alcalde, un jueu col∙laboracio
nista dels nazis, procurarien amb
el treball dels reclusos l’embelli
mentde les instal∙lacions,escons
truirien zones enjardinades,
camps d’esport, recintes per a
concerts i espectacles i tots els
barracons serien pintats de nou.
Res a veure amb els guetos jueus

miserables, bruts, inhòspits de
moltes ciutats ocupades. La pro
paganda va arribar a parlar de
Theresienstadt comd’una “ciutat
balneari”.
Si penso queHimmelweg es pot

recomanar sense reserves, és per
què l’autor ha aconseguit articu
lar demanera versemblant la per
versió intel∙lectual del governant
nazi, un individu educat i culte, el
qual, alhora que abomina de la
guerra, “aquest gran malentès”,
diu, enteranyina amb argúcies
vergonyoseselseuracismei lapo
líticacriminaldelgovern.Sihiha
gués atalaiadors dedicats a la des
coberta de talents teatrals, comhi

haelsbuscadorsdejovesmodelso
de futures estrelles futboleres, al
gun d’ells hauria de passar per
l’Atrium, veure l’espectacle i ofe
rir a RaimonMolins un contracte
per fer el que volgués, al lloc on
volgués.Amblareserva,aixòsí,de
tornardoscops l’anya lapetita sa
laqueva fundar.L’oficialde lesSS
deMolins responaun treball lite
ralment sensacional. L’actor està
moltbenacompanyatperGuillem
Gefaell i per Patrícia Mendoza,
actriu que fa un pas decisiu cap a
la maduresa artística i que té un
primer pla videogràfic gegantí
que delata la seva seguretat i ad
mirable expressivitat.
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