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CRÍT ICA DE TEATRE

Ignasi Aballí i Albert Serra protagonitzen el primer dels Diàlegs
Barcelona que impulsa la revista digital Hänsel* i Gretel*

Lesparadoxesde
laBarcelonaartística

BARCELONA Redacció

“La societat catalana és petitbur
gesa i conservadora,més que la de
París o la de Madrid”, respon Al
bertSerraalapreguntadesiBarce
lona se sent especialment incòmo
de amb l’art contemporani. La
qüestió la deixa a l’aire productor
audiovisual i editor Fèlix Riera,
desprésd’assenyalarlesparadoxes
d’una ciutat que, en plemodernis
me, la mateixa burgesia que paga
va aquella nova arquitectura pen
javaacasasevaquadresdeRusiñol
mentreaParís feiaeclosióelcubis
me, o que, en plena transformació
de laBarcelonaolímpica, es rebut
gés elMitjó de Tàpies per a la sala
OvaldelMNAC.“Tambéésunare
presentacióde lanostraeconomia,
perquè algúhadepagar i justificar
la despesa... L’exhibicionisme
d’allòquepuguiposarenrisclapau
social no està ben vist aquí”, conti
nuaargumentantel cineasta.

Albert Serra (Banyoles, 1975) no
és l’únic interpel∙lat. L’acompanya
Ignasi Aballí (Barcelona 1958),
últim premi Miró, a qui el Reina
Sofía li consagra actualment l’ex
posició Sense principi / sense final.
Latrobadaentretotsdoss’emmar
ca dins dels Diàlegs Barcelona, el
primer d’una sèrie de periodicitat
mensual impulsat per Hansel* i
Gretel* (http://hanseligretel.cat),
revista digital que promouen el
mateix Fèlix Riera i el galerista
LluciàHoms, tambépresent i acti
vadordeldebat.
Rieraobrefocapartird’unacon

clusió extreta de dues lectures re
cents: La salvación de lo bello, de
ByungChulHan, iLibrossecretos,
deJacoboSiruela.Undelsmals de
la societatmoderna, sosté, és la se
paracióentrelescosesboniques,és
a dir, ornamentals, i el que és su
blim, producte de fractures, feri
des, alteracions... Els artistes s’es

tan retirant de la sublimació per
connectar més amb la ciutadania?
“Enaquesta societat tanhipercon
nectada i de consum, la fractura
quemés espanta és la de la incom
prensió,perquèprovocael fracàs...
Les experiències més extremes o
les que estan desenvolupades
d’unamaneraméspersonalespan
ten...”, afirma Serra. Ignasi Aballí
noéspartidaridegeneralitzar. “Hi
ha pràctiques que posen per da
vant la condició fàcil, epidèrmica,
espectacular..., però també hi ha
creadors que treballen des d’una

actitud més crítica, sense tenir en
compte aquest aspecte. Tant el
mercat com la crítica estan fent
aquestafracturaméspronunciada:
el que funciona al mercat no de
termina la contemporaneïtat, i els
artistes que estan marcant la
contemporaneïtat no tenen un
retorn...”
Són els museus aquests forats

negres dels quals ens parla Jean
Clair, simples acumuladors d’ob
jectes que la gent no podrà veure?
“L’elementfetitxistasempreeltin
dranperquègaranteixel seuvalor,

és el que els justifica...”, diu Serra.
“L’artcomaexperiènciaésmésdi
fícil de vendre políticament... Els
artistes, tret dels artistes empresa,
pensen la seva obra com a experi
ència, però és difícil que el poder
políticesgastielsdinerspúblicsen
l’artques’hadeviurecomaexperi
ència... És difícil que el poder en
tenguiquel’arttéunvalorcultural.
Per ells el valor cultural ha de ser
visible, quantificable patrimonial
ment. I per canviarho necessita
ríem uns gestors culturals molt
mésavançats”.

Per la sevabanda,Aballídefensa
que “les ciutats amb una vida cul
tural rica tinguin institucions que
la facin visible i la comuniquin...
No són forats negres on es diposi
ten obres, sinó que s’han d’activar;
no són un magatzem de trastos,
handeservirperenriquir la ciutat.
Una altra cosa és com se seleccio
nen les obres i com s’arriba a un
consens sobre què té valor com a
einaperentendreel lloconvius”.
Perquè l’art, sosté, ésútil per lle

gir el món. I per això és bàsica
l’educació: “M’he trobat estu
diants d’art de 18 o 20 anys que no
els importa el Macba, el consi
deren anacrònic, no hi han anat
mai...Empreocupa.Perquèaques
tadesafecció?”
Serra aventura una hipòtesi:

“Potser el Macba té una imatge
freda. Per afavorir els fluxos de vi
sitants, normalment els museus
complementen les seves progra
macions: exposicions més comer

cials amb d’altres que no ho són
tant, però aquí noha estat possible
perqüestionseconòmiques”.
“ElproblemaésqueelMacbano

té públic, davant del Pompidou
ningúnofaskateperquè l’espaies
tàocupatperlescuesdepúblicque
hi vol entrar”, etziba Riera. “La
gentésa foraoadins.Si ésa foraés
peralgunmotiu”,concedeixSerra.
IAballíconclou: “Potserésmésin
teressant el que passa a fora que
dins.HihauntextdeRémyZaugg,
un pintor que m’interessa molt,
que diu que, quan visites el Pom
pidou, abans d’arribar davant
d’una obra has tingut tants im
pactes visuals que l’obra ja no té
importància. És unproblemade la
concepció dels museus especta
cle: l’edifici és més important que
elscontinguts”.!

LAURA GUERRERO

La plaça delMacba en una fotografia feta la passada setmana

Ignasi Aballí: “Hi ha
estudiants d’art de
18 o 20 anys que no
els importa elMacba;
no hi han anatmai”

AlbertSerra:
“Lasocietatcatalana
éspetitburgesa i
conservadora,mésque
ladeParísoMadrid”

TENIU EL DIÀLEG SENCER ENTRE
SERRA I ABALLÍ A
http://bit.ly/1KPsRSc

PaleontologiaPinter

Invernadero

Autor:HaroldPinter; versió
d’EduardoMendoza;direcció
deMarioGas
Llocidata:T.Lliure (11/II/16)

JOAN-ANTON BENACH

Més que un pecat de (relativa)
joventutqueobligariaHaroldPin
ter (19302008) a desar en un ca
laix The hothouse, la comèdia que
va acabar d’escriure el 1958, aque
lla peça impetuosa, com una eva
cuació furiosa i volcànica, proba
blement li devia semblar a l’autor
un esclat massa lleuger, potser, a
estones,massaviolent, i ques’ade
iapocamb la línia quehavia adop
tat laseva incipientcarreradedra
maturg. Un any abans, The room
havia estat saludada comuna feliç
contribució al nou teatre de l’ab
surd que l’autor venia a enriquir
ambunestilmoltpersonal, confir

mat tot seguit amb A slight sche,
Thecaretaker iThedumbwaiter.
Thehothousevahaverd’esperar

22 anys per abandonar el seu obs
cur i silenciós exili. Un temps que
Pinter va omplir d’èxits i de pro
postes que consagraven un llen
guatgeúnic,pled’incerteses,equí
vocs i aparents ambigüitats i que
jugava ben sovint, amb el recurs a
les el∙lipsis trenades amb molta
habilitat.El1980l’autordeTheho
mecoming ja era elmés subtil ana
lista de les febleses familiars i ma
trimonials, de les rutinesdomèsti
ques, de les gelosies

emmascarades, de les traïcions i
infidelitats... Però, a més a més, el
1980 ja feia un any que Margaret
Thatcher era la primera ministra
del regne,demaneraqueaHarold
Pinter li devia semblar oportú
mostrar als súbdits de SaMajestat
la fauna sinistra que havia imagi
nat per a la seva “càlida casa”, pel
seuInvernadero,quediulatraduc
ció castellanade la peçaque acaba
de presentarse al Teatre Lliure
dirigidaperMarioGas.
Tot i conèixer les vicissituds de

l’original de 1958 i la naturalesa
d’aquestafarsadePinter,elsadmi
radors incondicionals de l’autor
vamconfiarfinsadarrerahoraque
els accentsmés genuïns delmillor
vessantde tota la sevaobra–inclo
enthi elpolític–ensmostrarien la
textura exclusiva del llenguatge
que tantes vegades ens havia cap
tivat. Inútil espera, esclar. Inver
naderoviatjapel brocgrosdel gest
i el crit exagerats, aplicats a la tira
niai l’horrormésbrutals.Enunes

tabliment públic per a la rehabili
tacióielrepòsdelsinterns,elsseus
directius practiquen els rentats de
cervell i uns turments que poden
acabar amb l’assassinat delmalalt.
Les metàfores són tan clares com
antigues. És cert: com diumolt bé
Mario Gas, “no hi ha un únic Pin
ter,sinómolts”.Ara,elregistreque
l’autor va fer servir a Invernadero,
és,ahoresd’ara, idesdelmeupunt

de vista, dels menys interessants
quepotoferirunespectaclepinte
rià.Almargedelvalordocumental
i del cara i creu de la interpretació
–excel∙lentTristánUlloa, obstina
dament frenètic i vociferant Gon
zalo de Castro–, l’explotació d’In
vernadero, quasi 60 anys després
d’haver estat escrita, sona, doncs,
comunaoperaciódecalculadapa
leontologia.!

‘Invernadero’ viatja
pel broc gros del gest
i el crit exagerats,
aplicats a la tirania i
l’horrormés brutals

Invernadero es representa al Teatre Lliure fins al dia 21


