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Plensa diu que BCN «s’ha 
despistat» culturalment
3 L’artista exposa els seus últims treballs escultòrics a la galeria Senda

NATÀLIA FARRÉ
BARCELONA

A 
Jaume Plensa li roben les 
peces. En sentit figurat, és 
clar. Però l’hi prenen de les 
mans. Li ha passat aquest 

any a Barcelona, amb Carmela, el cap 
de ferro fos que lluïa temporalment 
al davant del Palau de la Música i que 
per petició popular i generositat se-
va va cedir. Ara és exposició perma-
nent des de l’octubre, almenys du-
rant els pròxims vuit anys. 
 Li ha passat tres vegades més en els 
últims mesos als EUA. La mostra que 
va preparar per itinerar per Nash- 
ville, Tampa i Toledo ha acabat amb 
quatre escultures menys de les que 
havia començat, en cada parada 
s’han quedat una o dues obres. Amb 
tot, el cas de Barcelona és especial-
ment «emocionant» per a ell, ja que 
Barcelona és la seva ciutat i «és im-
possible no estimar el teu lloc d’ori-
gen». Ho va afirmar ahir, mentre in-
augurava la seva última exposició a 
la ciutat, a la galeria Senda, fins al 
gener.

NOVES CARES / Des del 2009 que no ex-
posava en una sala d’art de Barcelona. 
I aquest ha sigut el moment adequat, 
l’espai de la nova galeria Senda (ara al 
carrer de Trafalgar) «té una escala 
perfecta per exposar-hi escultures». I 
és on hi ha les seves noves cares. Rea-
litzades amb fusta, passades a bronze 
i després cobertes amb una pàtina 

blanca. De manera que per les seves 
irregularitats semblen de fusta però 
en realitat són de bronze, cosa que 
tampoc es veu clar pel color immacu-
lat que llueixen. Un joc. Perquè per a 
l’artista «el material no és un fi en si 
mateix, sinó un suport, un vehicle, 
però mai l’essència». Hi ha un altre 
joc en l’ús de la fusta (cedre africà), 
però amb «un missatge de profundi-
tat». Per entendre-ho cal saber que els 

retrats escultòrics de Plensa surten 
d’una foto prèvia. «La fotografia bus-
ca el moment efímer i l’escultura par-
la d’eternitat, aquestes dues contra-
diccions que intento unir també les 
té la fusta. Un element viu que es mou 
permanentment, que s’obre, que 
s’esquerda, que es trenca... passar-la a 
bronze és com fixar aquell moment 
que ja no existirà més, com passa en 
els retrats».  

 Aquesta és la segona vegada des 
de començament d’any que Plensa 
exhibeix el seu treball a Barcelona, 
a l’abril ho va fer al Palau de la Músi-
ca, però que ningú es faci il·lusions. 
Això no vol dir que la ciutat s’hagi 
reconciliat amb el seu escultor més 
internacional. La seva exposició al 
Macba segueix en l’aire; programa-
da en un inici per al 2017, en aquests 
moments no té data. «Estic esperant 
notícies. M’han dit que volen fer-la 
però hi ha problemes de calendari». I 
la seva megaescultura per a l’espigó 
del gas (un cap de 52 metres) ha que-
dat definitivament aparcada. Li treu 
importància. «Si m’haguessin dit 
que sí a tots els projectes, estaria en 
un psiquiàtric», diu, però no pot evi-
tar lamentar-se de l’estat de la cultu-
ra a la ciutat: «Barcelona a nivell cul-
tural s’ha despistat. No és una críti-
ca. Però si un atleta no s’entrena, no 
corre; i Barcelona no ha anat a l’en-
trenament».

LES CRÍTIQUES / La culpa és de tots. De 
la societat: «A vegades ens falta la tra-
dició de donar, només demanem i 
exigim, però no som capaços de do-
nar. Entre tots hauríem d’ajudar a fer 
que Barcelona tornés pel bon camí, ja 
que hi ha una gran tradició cultural 
a la ciutat». I de la classe dirigent: «Als 
polítics els falta el coratge del risc 
perquè sempre tenen eleccions a 
prop, de manera que la cultura s’ha 
convertit en la gran absent, no no-
més aquí, sinó a tot Espanya». La solu-
ció: «¡Hi hauria d’haver una llei de 
mecenatge! Volem exportar el pa 
amb tomàquet però no som capaços 
d’importar el mecenatge. Això em té 
desconcertat». 
 Plensa ahir tenia un dia xerraire, 
així que fins i tot hi va haver parau-
les per a aquest sector, el més radical 
de l’art contemporani, que no com-
brega amb el seu art. «La diversitat 
és millor que la uniformitat. I l’art té 
aquesta meravellosa condició d’inex-
plicable, de manera que Barcelona, la 
cultura, el món necessiten la diversi-
tat, no s’ha de confondre el gust pro-
pi amb la veritat». Queda dit. H

MOSTRA DE L’AUTOR DE ‘CARMELA’

«Als polítics els
falta el coratge del
risc perquè sempre 
tenen eleccions a 
prop», afirma rotund

33 Jaume Plensa, al costat d’una de les seves escultures blanques exposades a la galeria Senda, ahir. 

FERRAN SENDRA

Ollé cuina ‘Delikatessen’ 
a la Sala Muntaner
3 La Remoreu serveix aquesta obra gastronomicoliterària

MARTA CERVERA 
BARCELONA

La Sala Muntaner estrena avui Deli-
katessen, un menú degustació a base 
de cançons i textos de reconeguts es-
criptors servit per la companyia llei-
datana La Remoreu. L’experimentat 
director Joan Ollé ha orquestrat una 
suggerent proposta gastronomico-
literària en col·laboració amb els ac-
tors Ferran Aixalà, que també actua 
com a pianista i guitarrista, Eduard 
Muntada, Clara Olmo, Marta Rosell 
i Sandra Pujol.
 En la presentació, Ollé va recla-
mar més presència de les companyi-

es no barcelonines a la capital ca-
talana. «Hi ha gent, molt bons ac-
tors, en altres llocs, però no vénen 
sovint a Barcelona. Amb l’excepció 
d’Eduard, molts intèrprets s’han 
quedat al Far West», va criticar. Ai-
xí com a TV-3 cada vegada se senten 
més persones amb accents diversos, 
cosa que suposa un reconeixement 
a la riquesa dels dialectes catalans, 
Ollé va considerar que aquest tipus 
de normalització no ha arribat a la 
cartellera barcelonina. «Catalunya 
no estarà normalitzada plenament 
fins que no tinguem un Hamlet que 
parli en lleidatà», va sentenciar. 

 L’espectacle té una mica d’aque-
lla proposta que el director va mun-
tar el 2013 al festival Temporada Al-
ta, només un dia, per celebrar les 
tres estrelles Michelin concedides 
a El Celler de Can Roca. «Es basa en 
aquella idea però no és un reciclat-
ge. És una cosa diferent que inclou 
alguns textos nous», va subratllar.

PLATS TÍPICS LLEIDATANS / A diferència 
d’aquella primera proposta, ara ad-
quireixen més protagonisme els 
plats més típicament lleidatans «com 
els cargols i el xolís, un embotit típic 
del Pallars», va explicar Muntada, ac-

ESTRENA TEATRAL
  

33 Joan Ollé, envoltat dels actors que actuen a ‘Delikatessen’.
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JUAN MANUEL FREIRE
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L’Alternativa, el festival de cine 
independent de Barcelona, amb 
el Centre de Cultura Contempo-
rània de Barcelona (CCCB) com a 
seu principal, va obrir dilluns una 
de les edicions més atractives dels 
seus 23 anys d’història. Alguns mo-
tius per a l’aplaudiment: una sec-
ció oficial amb títols importants 
com Heart of a dog de Laurie Ander-
son i Mimosas d’Oliver Laxe, una 
secció de cine infantil sense traves 
(Petits Experiments) i la petita re-
trospectiva dedicada a Sylvie Pia-
lat i la seva productora Les Films 
du Worso.

 Pialat presentarà també a L’Al-
ternativa d’aquest any la retros-
pectiva dedicada a qui va ser el seu 
marit, l’emblemàtic director fran-
cès Maurice Pialat. Quan encara 
era Sylvie Danton, va ajudar el ci-
neasta a escriure tres de les seves 
pel·lícules, entre les quals hi ha el 
gran thriller Police, del 1985.
 Coorganitzat per L’Alternativa 
i la Filmoteca de Catalunya, on tin-
dran lloc les projeccions, el cicle 
Pialat comença aquest vespre, a les 
20.00 hores, amb No ens farem vells 

d’abord… (1978), una cosa així com el 
seu particular L’última pel·lícula.
 Més coneguda és Als nostres amors, 
entre altres motius per haver llan-
çat l’actriu francesa Sandrine Bon-
naire, que es va convertir en mu-
sa del director als 80; en les seves 
tres pel·lícules junts, Pialat també 
va aparèixer com a actor. Però una 
col·laboració encara més extensa el 
va unir amb Gérard Depardieu: du-
rant el rodatge de la història d’adul-
teri que és Loulou (1980) hi va haver, 
segons es diu, serioses tensions en-
tre ells, però cinc anys després van 
repetir junts a Police i més endavant 
van venir dos films més, Bajo el sol de 
Satán (1987) i Le garçu (1995). H 33 Homenatjat 8 El director francès Maurice Pialat.

 

junts, un dels escassos títols de l’au-
tor estrenats a Espanya. Fins ben en-
trat el desembre, es podran veure 
tots els seus llargmetratges, el curt-
assaig L’amour existe del 1960 i el do-
cumental biogràfic Maurice Pialat, 
l’amour existe, estrenat el 2007, qua-
tre anys després de la mort de Pialat 
per insuficiència renal.
 Conèixer la seva vida serveix 
també per aprofundir en les arrels 
del seu cine. És ben sabut que Pialat 
es va inspirar en les pròpies experi-
ències per desenvolupar les histò-
ries de salt a la vida adulta, famíli-
es i parelles destruïdes, la lluita en-
tre l’instint i la responsabilitat… No 
estalviava crueltats ni donava solu-
cions, però solien aparèixer-hi raigs 
d’humanisme que el connectaven 
amb el seu adorat Renoir dels 30.

Debut tardà

Com Nicholas Ray, Pialat es va dedi-
car primer a viure i, quan va haver 
viscut prou, va començar a filmar. 
Bé, a més de viure, va estudiar art i 
va pintar, com va deixar clar al seu 
lúcid biopic de Vincent van Gogh del 
1991. No va filmar fins passats els 40  
la seva primera pel·lícula llarga: el 
relat d’iniciació L’enfance nue (1968), 
film sobre un xaval de 10 anys bas-
tant problemàtic que salta d’una fa-
mília d’acollida a una altra.
 Salvant No ens farem vells junts, el 
seu cine de la dècada dels 70 va ser 
bastant invisible a Espanya. Aques-
tes setmanes es podran recuperar la 
història de família i malaltia La gueule 
ouverte (1974) i la juvenil Passe ton bac 

Saber la seva vida 
permet aprofundir 
en el seu cine, ja 
que es va inspirar 
en l’experiència

L’alternativa Pialat
El festival de cine independent de BCN, amb la Filmoteca, programa 
una retrospectiva del director francès presentada per la seva viuda
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tor de Tremp que serà substituït per 
Dafnis Balduz quan la seva participa-
ció a Les noces de Fígaro al Lliure li im-
pedeixi seguir. «Ara que estan tan de 
moda programes de cuina i concur-
sos com Master Chef, segur que si la 
gent ve a veure Delikatessen aprendrà 
coses sobre gastronomia que no s’ex-
pliquen en aquests espais televisius», 
va afegir.

 L’obra està protagonitzada per 
un seguit de comensals que van a 
un restaurant bastant elegant on, 
en lloc de menjar carn o peix, degus-
ten paraules. «No es pot parlar de ca-
baret literari perquè m’han dit que 
aquests termes no venen», va confes-
sar Ollé amb certa ironia. Temes re-
lacionats amb el menjar i les delícies 

culinàries són abordats a Delikatessen 
des de diferents òptiques. «Humor, 
apunts culturals i cert dolor algunes 
vegades esquitxen el muntatge», va 
afegir.

DESTACATS AUTORS / Inclou, per exem-
ple, un text de Leonardo da Vinci so-
bre com matar un comensal en ple 
banquet i l’himne a la paella que en 
el seu moment va escriure Manuel 
Vázquez Montalbán. I fins i tot s’ha 
incorporat la recepta caníbal de Ro-
land Topor per cuinar un basc a la 
basca, que el director enllaça amb 
paraules de Herman Melville, Josep 
Pla, Narcís Comadira, Jacques 
Prévert i Brillat Savarin, entre altres 
autors. Delikatessen ofereix al públic 
diferents experiències, petites càp-
sules amb sabors molt diferents que 
Ollé combina «com notes d’una gran 
partitura».
 L’obra es va estrenar la setmana 
passada a Lleida, al Teatre Munici-
pal de l’Escorxador, amb gran èxit. 
Director i actors esperen repetir a 
Barcelona. I avisen que, encara que 
ells queden embafats de paraules, el 
públic surt amb gana.  H

El muntatge inclou 
l’himne de Montalbán 
a la paella i la recepta 
de Topor per cuinar
un basc a la basca 


