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Jordi Balló

Consciència
de la càmera

Que la vida pública s’està posant constantment en
escena ja no es cap descobriment. Però és sorpre-
nent amb quina tranquil·litat els agents encarre-
gats d’aquesta transmissió visual ho fan sense dis-

simular, sabentquetu jasapsqueells jasabenque lacàme-
ra és allà davant, i que tots els seus gestos i dispositius es
duena termeperquèsiguinenregistrats i arribina l’espec-
tadorambunmissatgevisualexplícit idirecte.Aquestare-
cercaefectistaressonaquanelsdiputatsde laCUPesquin-
cen la fotografia de Felip VI amb actitud frontal, amb una
consciencia completadel procésde fabricacióde les imat-
ges, que ja les imaginen reproduïdes a tots els mitjans de
comunicació a partir d’aquell mateix moment, multipli-
cant el seu efecte provocador. De totes les rèpliques
d’aquestaseqüència, lamésfèrtilhaestat ladelarevistasa-
tírica ElMundoToday: Felip VI en lamateixa posició, es-
tripantell tambélafotoanteriordelsdiputatsdelaCUP,en
un bucle visual molt interessant: encara que una imatge
corresponguiaunfet real i l’altrasiguiunfotomuntatgede
la revista, totes dues pertanyen al mateix domini de la
construcció ficcionada.
Durantaquestsdies,almuseuJeudePaumedeParíss’hi

presenta una exposició comissariada per Georges Didi-
Hubermanqueporta per títol Soulèvements i que planteja
un repàs analític de la representació històrica de la insur-
recció popular i dels conflictes sorgits del gest de resistir i
sublevar-se. L’exposició està coproduïda pel MNAC, que
laportarà aBarcelonadurant laprimaveradel 2017, intro-
duint-hi obresde lapròpia col·lecciódelmuseucatalà que
encara l’haurandemillorar, atèsqueunapartmolt impor-
tantde l’exposiciódeDidi-Hubermansecentra enelperí-

ode de la República espa-
nyola,del’anarquismeide
la Guerra Civil. En tota la
mostra de Soulèvements
hi apareixen imatges in-
surrectes, amb voluntat
estètica i política, insistint
enaquellsartistesquehan
indagat en el misteri for-
mal de la resistència, dels

conflictes incendiaris, de la desesperació i del desig. És a
dir, que en tota l’exposició el que vius amb tensió creativa
és l’activisme de la gent anònima que actua i es rebel·la
contra un poder opressor, en les formes més variades, a
travésdelarepresentaciói lapotènciadelsartistesquehan
sabut captar els gestos i els motius essencials d’aquestes
formes de rebel·lió.Hi ha obres deTinaModotti, d’Eisen-
stein, deMichaux, de Beuys, deCentelles o de JoanMiró,
present ambelsdibuixospreparatorisdeL’esperançad’un
condemnatamortdedicataSalvadorPuigAntich,unaobra
que, comvadeclararHubermanmateix, suposaunade les
imatgesprimordials i reveladoresde la seva recerca.
Davant d’aquestes imatges capturades i recreades per

artistes t’adones de la paradoxa de les noves maneres de
posarenescenalarebel·lió,quanésautoproduïdapelsma-
teixos protagonistes. Fins ara era el poder establert el que
insistia en aquesta autoproducció icònica, comuna forma
mésdel seusistemadesimulació.Araestemassistinta sig-
nes de comaquest sistemade representació es desplaça al
camp de la insurrecció, seguint el mateix principi d’auto-
consciència: séonés la càmera i actuodavant seu.

Regeixelprincipi
d’autoconsciència:
séonés lacàmera
iactuodavantseu

ElTemporadaAlta tancaamb
unaocupacióhistòricadel96,31%
El festival de Girona arriba als 44.775 espectadors, un 14%més

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Més és teòricament possible, però
improbable. El Festival Tempora-
da Alta va fer públic ahir el balanç
de la seva última edició, que es va
clausurar el passat dia 4, l’edició
número 25. I el resultat és un rè-
cordd’ocupaciódifícilment iguala-
ble: el 96,31%. Han aconseguit un
total de 44.775 espectadors en els
espectaclesdesala,cosaquesuposa
unfortaugment–d’un14%–davant
els 39.126 de l’any 2015. Aquesta
ocupació excepcional, va recordar
ahir Salvador Sunyer, director del
festival, és paradoxalment també
“la principal debilitat del festival,
perquèésunperilleconòmic:sitin-
guéssim només una ocupació del
85%, que també està molt bé, farí-
emun forat enormealpressupost”.
I és que a diferència d’altres

grans trobades d’arts escèniques,
les aportacions públiques al pres-
supost del Temporada Alta només
són del 44%. Un 35% vénen d’es-
pònsors privats, i un 20,73%, de la
taquilla. En aquest sentit, tot i que
Sunyer téclarqueelspròximsanys
els diners que les institucions pú-
bliques dediquen a la cultura no
augmentaran gaire, “tot i que seria
francamentdesitjable”,elsdemana
que els convenis de subvenció si-

guin triennals, i noanuals, comfins
ara,perpodersaberdequinsdiners
disposen per embarcar-se en pro-
jectes demés llarg recorregut. Evi-
dentment, Sunyer també demana
la baixada del 21% d’IVA cultural
perquè en aquests moments reben
59.000 euros delMinisteri de Cul-
tura i, en canvi, paguen 121.000eu-
ros d’IVA aHisenda només per les
entradesquevenen.“Estariabéque
el canviessin, però això de la cultu-

ra provoca una certa al·lèrgia en
certsàmbitsdel’administraciómés
de dretes. Encara que –va disparar
en ladirecció ideològicacontrària–
enaltres sectors semblaquehihagi
nostàlgia de la revolució cultural
xinesa: veuen la cultura com una
cosa burgesa, elitista, i si ho és no-
més és perquè no s’ha donat a tot-
hom els instruments perquè no ho
sigui”.
Quantalarestadefontsd’ingres-

sos, va reflexionar Sunyer, “el preu

de les entrades no el podem aug-
mentar–encaraquecreuquesegu-
rament apujaran una mica el preu
de les entrades més cares i abaixa-
ranunamicaelde lesmésbarates–,
així que en els pròxims anys l’aug-
ment de pressupost ha de venir de
l’esponsorització, tot i que ja acon-
seguim una barbaritat de diners
aquí i no serà fàcil, i dels projectes
europeusenquè treballem”.
Uns projectes que, amés, els po-

den ajudar en una de les principals
obsessionsdel festival: la internaci-
onalitzacióde la creació local, “que
és bàsica per al país”, una obsessió
que aquest any ha aconseguit els
seusobjectius:moltsespectaclesde
la Setmana de programadors, a la
qualvanassistiruncentenarderes-
ponsables de festivals i teatres de
tot el món, han aconseguit gires: el
Who is me? Pasolini d’Àlex Rigola,
la instal·lació de CaboSanRoque a
partir de Joan Brossa, el teatre
d’objectes i memòria de Primer àl-
bum,deXavierBobés,JomiOligori
ShadayLarios, i l’obra en què el re-
conegut director polonès Krystian
Lupa va dirigir tres actors catalans
–Mercè Arànega, Marta Angelat i
Pep Cruz–, Davant la jubilació, de
ThomasBernhard, queaniràaMa-
dridialFestivaldeTardordeParísi
que està sent sol·licitada fins i tot
desdePolònia.!
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Imatge de Cleansed, del lituà Oskaras Korsunovas, un dels muntatges internacionals del festival

Coproduccions del
festival com les d’Àlex
Rigola, Krystian Lupa
o CaboSanRoque ja
han aconseguit gira

Mercat d�aviram

Mostra gastronòmica

Tastos i maridatges
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