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Màrius Serra

Violència
de nombre

La setmana passada a Nuremberg va succeir un
acte de violència de nombre.De nombre perquè
el va executar una anciana de 91 anys i, també,
perquè les conseqüències de la seva acció estan

valorades en 80.000 euros. Atenent la llei de privacitat
alemanya el nomde l’agressora no ha estat divulgat, però
les circumstàncies del crim són públiques. L’anciana for
mava part d’un grup de persones d’avançada edat que vi
sitava el NeuesMuseum. L’arma del crim va ser un bolí
graf. I la víctima, una obra d’art signada per Arthur
Köpcke, membre del grup Fluxus. La peça es diu Rea
dingworkpiece, data del 1977 i consta essencialment
d’una graella demots encreuats de 15x15 amb unmissat
ge literal de l’artista que diu “Insertwords so it suits” (in
serteu paraules que encaixin). L’anciana innominada va
agafar un bolígraf i va complir al peu de la lletra les ins
truccions que Köpcke havia establert fa quatre dècades.
Concretament va aconseguir encaixar cinc paraules en
horitzontal (amicalement, nid, tendre, portugese i wall) i
set en vertical (ici, Italy,moquerel, notes, tres, new i nid).
En total, va guixar 52 quadrets amb lletres de cal∙ligrafia
prou entenedora. Després la van enxampar. Quina cara
devia posar el funcionari del museu que se’n va adonar?
Què li devia dir per aturarla? Eva Kraus, directora del
museu, diu ara que són conscients que la senyorano volia
fer capmal. “Tanmateix, com amuseu públic no podíem
evitar presentar una denúncia per aquest incident. Tam
bé per qüestions derivades de l’assegurança havíem
d’anar a la policia”. A l’assegurança és on consta que
l’obra està valorada en 80.000 euros.
Aquest episodi de violència de nombre, més enllà

d’omplir les sec
cions de diaris d’ar
reu del món que
mai no es fan ressò
de cap obra artísti
ca, ha acabat d’una
manera poc sensa
cionalista. La res
tauració —esborrar
les 52 lletres guixa

des per l’anònima crucigramòfila— costarà pocs cente
nars d’euros i el museu se’n farà el càrrec. A més, Kraus
assegura que el propietari de la peça, un col∙leccionista
privat, s’ha pres l’incident amb humor. Köpcke avui tin
dria 88 anys. Si no hagués mort a Copenhaguen aquell
mateix 1977, probablement també s’ho prendria amb hu
mor.Onobuscava fernos caure en la temptació grafitera
amb la seva instrucció?
L’any 1989 Joan Brossa va fer un poema visual impac

tant que sobreposa una empremta dactilar (símbol de
l’analfabet que no sap signar) a una graella buida demots
encreuats (símbol del domini lletrat). Corona, doncs, el
món lletrat amb l’illetrat. A ningú no se li acudiria mai
escriure en aquesta graella! En canvi, la proposta de
Köpcke, que també conté la instrucció happy flower “Fill
with own (sic) imagination”, és pura comèdia. Vol i dol.
Per això resulta summament risible que des del museu
també diguin que es plantegen alterar l’etiqueta que pre
senta l’obraperdeixar benclar queels visitants nohande
fer cas de la instrucció de la peça i, per tant, que està pro
hibit resoldre els mots encreuats. Farsants!

L’anciana va agafar
un bolígraf i va complir
al peu de la lletra les
instruccions de l’artista

JUSTO BARRANCO
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El festival Grec arrenca el seu pe
núltim cap de setmana amb un
ventall ampli de propostes per als
pròxims dies. Des de dues nits de
musicals a teatre juvenil sobre la
guerra. I des d’un espectacle de
dansa sobre la transsexualitat a un
muntatge argentí sobre la memò
ria i la por de deixar de ser nosal
tresmateixos. Imoltmés.

Música pels refugiats sirians.Cece
Giannotti i Francesc Chaparro i el
seuprojectemusicalAprèsMinuit
són els protagonistes del concert
Exodus to the promised land, que
posamúsicaa la tragèdiadelsrefu
giats.Estractad’unconcertprodu
ït excepcionalment pel mateix
GreciqueportaaquestanitalMer
catde lesFlorselcompositor italo
canadenc,elbateria ipianistacata
là imoltsmésmúsicsper interpre
tar una primera part dedicada a
l’èxode dels sirians i una segona
queparlad’altresèxodes,incloent
hi, explica Giannotti, el dels ciuta
dans de Nova Orleans després del

Katrina i el dels gitanos. Es tracta
de recórrer amb lamúsica, afegeix
Chaparro, totes les sensacions que
l’èxodeprovoca.

Que ve la dictadura!Eldirectorar
gentíMariano Pensotti –que sem
blaundobledeSergeGainsbourg–
porta al Lliure de Montjuïc de di

lluns a dimecres Cuando vuelva a
casa voy a ser otro, obra inspirada
enunacuriosaanècdotareal:elseu
pare era un militant d’esquerres i
quan els militars colpistes van
aconseguir el poder a l’Argentina
va enterrar al jardí des de llistes
comprometedores a una arma.
Pensant que el malson s’acabaria
aviat. Va durar vuit anys i quan va
excavaraljardíperrecobrarlesco

ses ja no les va trobar mai i es van
tornar mítiques. Fins i tot anaven
canviantal llargdelsanys.“Emfas
cinava com la memòria canvia la
història”, diu Pensotti. Finalment,
els objectes van aparèixer fa dos
anys en una excavació per a una
piscina. A partir d’això, ha creat
una història de ficció que “se cen
tra en la idea de com un es torna
una mena de doble d’un mateix a
través del temps”, que tracta la
possibilitat del canvi, de ser un al
tre, i que enfronta els protagonis
tes a viure situacions passades des
denovesperspectives.

Musicals de Broadway. L’any pas
sat va anarmolt bé, així queaquest
anyhi ha ració doble.Dimarts i di
mecres el teatre Grec acull Nit de
musicals: Swing Broadway, un es
deveniment organitzat per la re
vista Teatralnet. Aquest any els
acordsvanacàrrecd’unabigband,
laBarcelonaJazzOrchestra, ieldi
rector escènic és PacoMir, que ha
volgut unir els diferents números
musicals–hihauràmúsicadeWest
Side story, Guys and dolls, New
York, New York i Chicago, entre
molts d’altres– i ha convertit l’es
cenari en una festa de barri reivin
dicativa: lareivindicació,aixòsí, és
que es bategi com a Broadway un
dels seuscarrers.

Les cares de la transsexualitat. La
companyiaRobertoG.Alonsopor
ta de dimarts a dijous alMercat de
les Flors La fragilitat dels verbs
transitius,unmuntatgesobreelgè
nere i la identitat sexualperalqual
han entrevistat molts transsexu
als. I s’haninspiraten lesseveshis
tòriesper transmetre lesmúltiples
vivències úniques quehi ha al dar
rere mitjançant un muntatge que
uneix dansa i textos de Marc Ro
sich,HelenaTornero iCarlosBe.

L’Alícia se’n va a la guerra.Mara
villa en el país de lasmiserias és un
muntatgesobrelaguerradirigites
pecialment a adolescents. Átikus
Teatro utilitza textos de Lewis
Carroll i Juan Rulfo per posar
en escena avui i demà al Romea
dosnens,JonMuñoziAneSagüés,
que enmig d’un conflicte bèl∙lic
aconsegueixen evadirse mitjan
çant la fantasia.!

BENIAMIN BOAR

Una escena deCuando vuelva a casa voy a ser otro al Lliure

MarianoPensotti abordaal
Grec lapossibilitatdecanviar
L’argentí porta al Lliure ‘Cuando vuelva a casa voy a ser otro’

Els festivals de l’estiu Grec, Peralada i Cap Roig

CeceGiannottiposa
músicaal’èxodesirià i
lacompanyiaRoberto
G.Alonsoballa lescares
delatranssexualitat

HOMENAJE A E. GRANADOS: Cinco danzas españolas

J. S. BACH: Partita nº 4 en do mayor, BWV 828

R. SCHUMANN: Fantasía en do mayor

M. RAVEL: Gaspard de la nuit

A. GINESTERA: Sonata nº 1 op. 22


