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Les planes dels llibres
usats, els textos, els plecs,
les línies, les paraules... És
el material que l’artista
Mar Arza (Castelló de la
Plana, 1976) utilitza pre-
ferentment en la seva
obra, delicada, fràgil i con-
tundentment a la vegada.
Des que el 2006 va expo-
sar a la galeria Alonso Vi-
dal, Arza no havia tornat a
tenir una exposició indivi-
dual en una galeria a Bar-

celona. Ara, durant tot
l’estiu una bona mostra de
la seva obra recent es des-
plega a la galeria Rocío
Santa Cruz.

A primera vista, l’expo-
sició de Mar Arza, amb el
nom de Resquicio, sembla
que hagi de fer olor de lli-
bre vell. Però no, el mate-
rial originari, plegat i ple-
gat, ja ha estat transmutat
en una obra d’art nova: po-
drien ser pintures, escul-
tures, gravats... “Quan ple-
guem el paper –explica-
Mar Arza–, el text es co-
mença a fer intel·ligible.
Com tants i tants cops,
que parlem o escrivim, pe-
rò no s’entén res.”

Els textos, que abans

donaven forma a la lectura
d’un llibre, apareixen
transformats en línies fos-
ques, en ombres del que
van ser, en obres com les
de la sèrie Desleído, fruit
d’embolicar el paper d’una
plana minuciosament fins
a formar una superfície es-
pecial. En un blanc “im-
mens”, com diu l’artista,
en l’obra Siempre jamás
una línia de text divideix
l’espai, però les meitats su-
perior i inferior estan su-
perposades i de nou apa-
reix la incomunicació.

En una altra sèrie de
tres peces, molt més pictò-
riques, Mar Arza ha utilit-
zat tècniques de marque-
teria per crear un collage

de colors ocres i blancs
amb primeres planes de
llibres.

En la sèrie Germen,
Mar Arza ha explorat què
passa quan es llença pin-
tura d’aquarel·la sobre un
paper de gravat, mentre
que en unes magnífiques
escultures de ceràmiques,
els plecs de les planes pre-
nen dimensions noves.

L’artista, que lamenta
que la bellesa estigui tan
mal vista en l’art contem-
porani, qüestiona les eti-
quetes indiscriminades
que defineixen la major
part de l’art actual de con-
ceptual o neoconceptual.
“L’escrit fundacional de
Joseph Kosuth parla de
conceptual però partint
del mot concebre, no de
concepte”, explica. ■
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Transmutacions de
paper, llibres i plecs
Mar Arza presenta la
seva obra recent a la
galeria Rocío Santa
Cruz de Barcelona

Una de les obres de ‘Desleído’, de Mar Arza ■ G.R.C.

La Sala Muntaner de Bar-
celona suma un cartell
amb actors còmplices (Pe-
pa Plana, Ramon Madau-
la, Lluís Soler, Mercè Arà-
nega o el mentalista Luis
Pardo) i on debutarà la di-
rectora Sílvia Munt i Joan
Ollé presentarà aquell De-
likatessen que va inaugu-
rar el Temporada Alta del
2013, en format de caba-
ret literari intens amb un
repartiment totalment re-
novat. Destaquen tres mo-
nòlegs femenins: Belén
Fabra a Madame Bovary,
que fa temporada a Barce-
lona després de fer algu-
nes actuacions per Catalu-
nya; la reposició de la co-
mèdia amarga M.A.R.I.
L.U.L.A., amb Mònica Gla-
enzel (el 2014 ja va triom-
far a La Seca), i l’especta-
cle de clown per a adults
Paradís pintat, de Pepa
Plana (que es va poder
veure només tres dies en el
Festival Grec). Avui arren-
ca la temporada de la Sala
Muntaner amb el nou es-
pectacle de Barcelona Gay

men’s Chorus: Ànima.
Àngel Alonso volia abor-

dar, des de feia anys, l’a-
daptació al teatre de la no-
vel·la Madame Bovary, de
gustave Flaubert. No ho va
fer fins que va trobar la fór-
mula (que fos la protago-
nista qui assumís el rol de
narrador, mantenint l’es-

til lliure indirecte de l’ori-
ginal) i una actriu amb
prou trajectòria per “al
personatge més complex”
de la literatura, segons
Alonso, i amb un atractiu
lluminós. L’actriu Belén
Fabra celebra que el “camí
llarg” fins a trobar on fer
temporada li ha anat bé a

l’espectacle: “És gustós
veure com el personatge
viu les paraules de Flau-
bert”.

Glaenzel torna a Barce-
lona amb un text que ha
descobert una nova faceta
de l’actriu (sempre molt
relacionada amb els seus
papers còmics de la tele).

Pepa Plana repetirà a la
Muntaner, la primera sala
que va entendre que era
possible que una dona fes
de clown per a adults. Ara
recupera el Paradís pin-
tat, una peça que evoca la
necessitat de volar per
descobrir món. Joan Ollé
fa una versió simplificada

del Delikatessen; en lloc
d’una lectura dramatitza-
da, com es va veure al
Temporada Alta, serà un
cabaret del tipus Paraules
d’amor (La Seca, 2015) o
L’illa del tresor, un format
al qual té molt ben presa la
mida. Sílvia Munt dirigirà
una adaptació de Dansa
de mort, de Strindberg,
que ha de reescriure Jordi
Casanovas. L’altra pro-
ducció és L’electe, un text
de Ramon Madaula (que
interpreta amb Roger Co-
ma) que neix del Torneig
de Dramatúrgia del Tem-
porada Alta i que sorgeix
de la pregunta: per què
una persona vol ser presi-
dent del govern? Joan Ma-
ria Segura dirigirà Cama-
rades, una altra comèdia
cruel en què enfronta dos
antics amics (l’un manté
la seva lluita política de la
clandestinitat i l’altre és
un empresari poderós) en
una situació extrema. La
Muntaner reposa per Na-
dal El test. David Vert i Do-
lo Beltran tenen nous
companys: Sergio Caballe-
ro i Clàudia Costas. ■

Tres monòlegs àcids
Jordi Bordes
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La Sala Muntaner incorpora tres monòlegs femenins al cartell amb nous textos de
Ramon Madaula i José Luis Martín i la repetició d’‘El test’, un èxit de l’any passat

Foto de família dels artistes que intervenen en la temporada 2016/17 a la Muntaner, ahir al matí ■ M. EUGÈNIA MOMBLÁN


