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● «No hi ha hagut mai en
la història de la humanitat
un país que hagi experi-
mentat un canvi tan impor-
tant en un període de
temps tan curt.» No és difí-
cil endevinar a quin país es
refereix el periodista de Le
Monde Frédéric Edel-
mann. Es refereix a la Xi-
na, sí. La fesomia del país
ha patit un canvi brutal en
els últims deu anys. I diem
patit perquè en el procés
de construcció de la nova
Xina, que a tants fascina,
hi ha intrínsec un procés
de destrucció que esgarri-
fa. A Xi’an, per exemple,
gairebé tota la ciutat dins
de muralles (i muralles in-
closes) ha estat destruïda,
curiosament, des que la
Unesco va declarar patri-
moni de la humanitat el fa-
mós exèrcit de guerrers de
terracota. Chengshi, ‘ciu-
tat’ en xinès, significa mu-
ralla (cheng) i mercat
(shi). Els centres comer-
cials, la versió moderna
dels mercats, han engolit
les muralles, vistes com un
destorb com qualsevol
vestigi del passat. Milions
d’edificis de les grans urbs
estan marcades amb un ca-
ràcter, chai, que vol dir ‘a
punt de ser demolit’.

Entorn aquesta esquizo-
frènica dicotomia destruc-
ció/construcció, el Centre
de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB) i la
Cité de l’Architecture et
du Patrimoine de París han
produït una exposició que
intenta resoldre la incògni-
ta xinesa amb una mirada
polièdrica, sovint contra-
dictòria, i sobretot plena
de dubtes i de temors. La
mostra A la ciutat xinesa.
Mirades sobre les trans-
formacions d’un imperi,
que a l’estiu ja s’ha vist a la

capital de França, s’ha ins-
tal·lat aquesta setmana al
CCCB (i hi serà fins al 22
de febrer).

A partir d’un muntatge
molt sofisticat (dissenyat
per Emba_Estudi Massip-
Bosch Arquitectes), el
projecte que ha comissa-
riat Frédéric Edelmann va
desgranant la realitat de la
Xina entrellaçant concep-
tes clau de la civilització
xinesa (jardí, escriptura i
cultura, terra i home, ai-

gua, fengshui, per des-
comptat construcció i des-
trucció, i família) amb
l’exemple concret i deta-
llat de sis ciutats paradig-
màtiques d’aquesta verti-
ginosa transformació ur-
bana: Xi’an, i també Suz-
hou, Chongqing (la ciutat
més gran de la Xina), Can-
ton, Xangai i Pequín.

El discurs expositiu se
sustenta, fonamentalment,
en imatges de l’ahir i de
l’avui de la Xina, imatges

fotogràfiques (en la seva
majoria fetes per creadors
xinesos, d’un gran i, so-
bretot, autèntic valor do-
cumental) i imatges cine-
matogràfiques. El cinema
d’autor és una de les grans
aportacions de l’exposi-
ció. El director Jia Zhang-
ke, autor de la pel·lícula
Still life (Lleó d’Or al festi-
val de Venècia de l’any
2006), ha orquestrat, per
encàrrec dels organitza-
dors de l’exposició, el tre-

ball de quatre cineastes,
com ell mateix molt preo-
cupats pel creixement ur-
banístic cruel i desmesurat
de la Xina. Els quatre curts
es projecten al CCCB jun-
tament amb Cry me a ri-
ver, dirigit pel mateix Jia
Zhangke, que va ser selec-
cionat per mostrar-se fora
de concurs al festival de
Venècia del 2008.

Per reforçar les imatges,
es mostren tot de peces
que doten de contingut el
recorregut expositiu, com
ara unes maquetes de
construcció («fins i tot les
maquetes destrueixen»,
lamenta Edelmann) que
han prestat la Universitat
Tongji de Xangai i la Uni-
versitat de Tianjin.

Si a la Xina tot allò que
fa tuf de vell acaba arrasat
per les excavadores i per-
foradores, una de les veus
que cal escoltar per inten-
tar desxifrar com serà el
futur del país, és la dels ar-
quitectes que estan cons-
truint la nova Xina. L’ex-
posició del CCCB es per-
llonga fins al Col·legi
d’Arquitectes de Catalu-
nya, on s’ha muntat una
mostra paral·lela, igual-
ment comissariada per
Edelmann, que fa una revi-
sió dels treballs desenvo-
lupats per la nova genera-
ció d’arquitectes xinesos
(es pot visitar fins al 17 de
novembre).

«Algun dia economistes
i historiadors seran capa-
ços d’explicar la brutal
transformació que està te-
nint la Xina, un país en el
qual gairebé tot, si no ens
hi fixem bé, sembla no te-
nir més de deu anys com a
molt», conclou, en el prò-
leg de l’interessant catàleg
de l’exposició, el director
del CCCB, Josep Ramo-
neda.

El CCCB explora en una exposició la transformació brutal de la Xina els últims deu anys

MARIA PALAU / Barcelona

La incògnita xinesa

Un nen al casc antic de Chongqing, l’any 2007. / JOSÉ ANTONIO SORIA

● Havia de dir-se La cosa
i es titula Bin & go. Havia
de ser una provatura entre
una actriu i ballarina com
Marta Carrasco i un saxo-
fonista personal com Lli-
bert Fortuny i ha anat crei-
xent com un pastís i no es
descarta que sobresurti del
motllo. El director de
Temporada Alta, Salvador
Sunyer, presenta la peça
amb la tranquil·litat que un
festival ha de potenciar la
trobada d’artistes de diver-
ses disciplines en les

quals, cadascun en el seu
àmbit, tinguin «una veu
pròpia». Bin & go es repre-
senta avui (22h) i demà
(19h) a la Sala La Planeta.

Sobre el paper, poca
dramatúrgia. L’obra recer-
ca inspirant-se en els jocs
d’atzar: sigui el bingo
(prou explícit en el títol)
com la loteria de fira amb
regal segur. Lau Delgado
és l’encarregat de l’apartat
audiovisual del qual desta-
ca el procés de treball.
Tays Sampablo, habitual
col·laboradora de Carras-

co, també veu un planteja-
ment girat de la producció:
normalment s’estableix el
guió a partir del treball a
escena i en aquesta ocasió
s’ha arrencat del treball de
taula per després donar-li
la forma a l’escenari.

La intenció de l’obra és
fer un treball conjunt que
parteix d’una estructura
mínima i que es desenvo-
lupa a partir de les impro-
visacions. Per això ma-
teix, ells calculen que
l’obra tindrà una durada
aproximada d’una hora

però que en podria tenir
tres si no fos per por de
cansar el públic.

Fortuny se sent alliberat
amb processos com Bin &
go. Celebra haver-se alli-
berat de l’encotillament de
l’instrument i la tècnica i
atrevir-se a saltar sense
xarxa: «He descobert que
es pot ampliar el registre si
hi incorpores moviment i
imatge; em sento com el
Son Goku quan es treu les
peses de les cames.» Ara,
el que marca la música és
el moviment de Carrasco.

Ella demana un canvi d’ai-
res i sortir «de la mirada
densa i fosca» dels seus
darrers espectacles. Bin &
go pot ser un primer pas
del nou camí. Fins ara,
Carrasco era reticent a ac-
tuar amb música en direc-
te, «pensava que ningú po-
dia tocar millor que Jac-
ques Brel o Mahler». De
fet, l’actriu ja tenia previs-
ta una provatura d’aques-
tes característiques amb
Dani Nel·lo l’any passat,
però una lesió òssia ho va
impossibilitar.

Carrasco i Fortuny ironitzen sobre l’atzar
J.B./ Barcelona

L’IRL i la xarxa
d’universitats
amb estudis de
català a l’exterior
obren el curs
● Palma. La Universitat
de les Illes Balears va
ser la seu, ahir, de l’acte
inaugural del curs
2008/2009 dels estudis
de llengua catalana a
les universitats de l’ex-
terior. L’acte va ser or-
ganitzat per l’Institut
Ramon Llull (IRL) i la
Xarxa Vives d’Univer-
sitats. Aquesta és la pri-
mera vegada que es fa
la inauguració del curs
acadèmic dels estudis
en llengua catalana a
l’exterior, i va tenir lloc
a Palma coincidint amb
el retorn de les Illes Ba-
lears a l’Institut Ramon
Llull.

Actualment, hi ha
180 universitats del
món on s’imparteix al-
gun tipus de docència
en català i, d’aquestes,
a 160 la presència d’en-
senyament en català és
curricular i estable.
Aquestes xifres són «si-
milars, i fins i tot supe-
riors, a les d’altres llen-
gües europees», com va
recordar el director de
l’IRL, Josep Bargalló.
El curs passat, 7.000
alumnes van cursar as-
signatures de llengua i
cultura catalanes arreu
del món. Patrizio Rigo-
bon, professor de litera-
tura catalana de la Uni-
versitat Ca’Foscari de
Venècia, va ser l’encar-
regat de pronunciar la
lliçó inaugural, titulada
Ramon Llull, Venècia,
Gènova i la Mediterrà-
nia. Rigobon és presi-
dent de l’Associazione
Italiana di Studi Catala-
nai i ha traduït diversos
autors catalans a l’ita-
lià. / EL PUNT

Teatre de Ponent
ironitza sobre la
corrupció política
● Granollers. La sala al-
ternativa de Granollers,
Teatre de Ponent, pro-
grama només fins demà
El incorruptible, un
text d’Hélder Costa en
què un polític mira de
ser subornat com els
seus companys de partit
però no ho aconse-
gueix. El text presenta
aquesta crítica social i
política en clau de parò-
dia. L’obra també es re-
presentarà l’11 i el 12
d’aquest mes al Teatre
del Raval dins la Mos-
tra de Teatre de Barce-
lona. / EL PUNT


