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Hi ha coses  
que no entenc  

i d’altres que no 
m’agraden

●● Obstrucció a la informació.  
L’Institut de Cultura de Barcelona 
va escollir el 30 de novembre passat, 
mitjançant un concurs públic, el 
nou director del Festival Grec. Va 
guanyar Francesc Casadesús, en 
aquell moment director del Mercat 
de les Flors. Des d’aleshores no hem 
sabut res del projecte que desplega-
rà perquè se’ns va denegar la infor-
mació assegurant que ja farien la 
presentació en una roda de prem-
sa. I serà llavors quan Francesc Ca-
sadesús podrà explicar el seu model 
de festival, perquè fins a aquell mo-
ment haurà de callar. Ha passat si fa 
no fa el mateix amb la direcció del 
Mercat de les Flors, que ha guanyat 
Àngels Margarit. Entenc que un 
projecte guanyador ha de ser públic, 
però el regidor Jaume Collboni el 
guarda en un calaix, probablement 
en un calaix del despatx del seu as-
sessor Xavier Marcé. 

● El valor de la gestió. L’operació 
de salvament del Teatre Tantaran-
tana té alguna cosa estranya. Ho dic 
perquè em sembla que el que té va-
lor d’aquesta sala alternativa és el 
projecte que han desplegat de su-
port a les noves companyies, així 
com la implicació amb el barri del 
Raval. L’Ajuntament ara compra 
l’edifici per 1,3 milions amb el seu 
projecte però, seguint aquest cos-
tum d’enganyosa transparència, 
anuncia un concurs per a la gestió 
de la nova fàbrica de creació obviant 
que només la gestió actual –la direc-
ció de Julio Álvarez– és la que ha do-
nat vida i importància a aquest te-
atre. No ens enganyem, l’edifici no 
val gran cosa com a teatre. ¿Calia 
comprar-lo? ¿No tindria lògica bus-
car algun altre espai on seguir amb 
les mateixes línies de gestió, que 
són, repeteixo, el gran fons del Tan-
tarantana? ¿No ha estat tot una mi-
ca precipitat? 

● Els titellaires no van cometre 
cap delicte. Els delictes imputats 
als titellaires granadins a Madrid el 
Carnaval de l’any passat no existien. 
La justícia acaba d’arxivar la causa 
per delicte d’incitació a l’odi, des-
prés que fa uns mesos ja s’arxivés el 
d’enaltiment del terrorisme. Què va 
passar, doncs? Per què aquests dos 
artistes van acabar engarjolats? Qui-
na autoritat moral i quina competèn-
cia professional es pot inferir dels 
que van participar en aquesta caça de 
bruixes? Quina responsabilitat se’ls 
pot exigir? Doncs cap, perquè el tema 
de la responsabilitat de l’administra-
ció quan s’equivoca està mal resolt en 
aquest país fins al punt que cal dub-
tar de si existeix.e

El traspunt

CRÍTIC TEATRAL 
 

SANTI FONDEVILA

OPINIÓ

Un museu convertit en unes ulleres 3D

ràcter de ritual. N’és un bon exem-
ple el vídeo de la francesa Pauline 
Bastard Els estats de la matèria. S’hi 
pot veure com ella i un grup d’amics 
enderroquen una vella casa de 
camp amb les mans i tornen les pe-
dres a la natura. I en un díptic d’Àn-
gels Ribé, també anomenat Cami-
nar sobre el gel, una sèrie de perso-
natges travessen un espai boirós 
amb passos de tai-txí per evocar les 
idees de fortalesa i fugida. 

A l’altra mostra, l’art digital veu 
truncat el seu potencial de progrés 
–com l’elecció d’Herzog de cami-
nar i no agafar un avió– i acaba 
marcat per circumstàncies més 
aviat maldestres, com la caducitat 
dels suports. Solimán López, artis-
ta i directiu de l’Escola Superior 
d’Art i Tecnologia de València, pre-

senta Harddiskmuseum. Museu 
d’arxius digitals únics, un repo-
sitori de projectes d’art digital 
–imatges, vídeos, interactius, 
webs, àudios– que no es troben 
enlloc més. Ja té recopilats tre-
balls de més de 50 artistes. “El 
Harddiskmuseum és un museu 
nòmada, una col·lecció d’art i un 
espai performatiu –afirma la co-
missària de la mostra, la perio-
dista i experta en art i noves tec-
nologies Roberta Bosco–. A més, 
obre el debat sobre com col·lec-
cionar art digital, l’obsolescèn-
cia a la qual estem sotmesos per 
raons econòmiques i els límits 
del museus”. El públic gaudeix 
d’aquestes obres amb unes ulle-
res de realitat augmentada. La 
mostra tancarà el dia 29.e

El públic entra al Harddiskmuseum amb unes ulleres de realitat augmentada. PERE VIRGILI

El Santa Mònica acull una mostra d’arxius digitals i una altra sobre Herzog

ART

Es pot trobar un estrany parentiu 
entre les dues noves exposicions 
que l’Arts Santa Mònica obre avui, 
malgrat que aborden universos 
molt diferents. A Caminar sobre el 
gel, el comissari David Armengol ha 
seleccionat una sèrie d’obres en les 
quals ressona la mateixa actitud pe-
culiar que el cineasta Werner Her-
zog va documentar en el llibre que 
dona títol a la mostra. Quan Herzog 
va rebre la notícia, l’any 1974, que 
una bona amiga, la crítica de cine 
Lotte Eisner, estava molt malalta a 
París, en lloc d’agafar un tren o un 
avió per anar-la a visitar, va decidir 
anar-hi caminant des de Munic. Va 
ser un acte de fe: el cineasta creia 
que mentre ell caminés, la seva 
amiga seguiria viva. Va ser així: Lot-
te Eisner va morir l’any 1983. “Her-
zog va generar un recorregut solita-
ri per fer front a la notícia –explica 
Armengol–. Des del punt de vista 
artístic, la seva acció implica una 
lectura performàtica del paisatge”. 

Caminar sobre el gel. Èpica i dis-
funcionalitat en la pràctica artísti-
ca és una coproducció amb el Bòlit 
i estarà oberta fins al 2 d’abril. A 
Barcelona incorpora obres noves 
d’alguns dels nou artistes represen-
tats, com Lúa Coderch, Rafel G. Bi-
anchi, Lluís Hortalà, Fermín Jimé-
nez Landa, Pere Llobera, Mercedes 
Mangrané i Irene Visa. La decisió 
d’Herzog va ser un acte de fe, i les 
accions amb què estan construïdes 
algunes de les peces tenen un ca-
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Els galeristes també 
desconfien de Trump

converses avançades per traslladar 
aquesta plataforma de debat a París 
al maig i a Nova York a la tardor. Al 
llarg dels cinc anys de la seva histò-
ria, Talking Galleries ha navegat per 
un moment convuls per al sector, 
marcat pels estralls de la crisi eco-
nòmica i una relativa remuntada. 
“El 2016 va ser un any ambivalent 
per al sector –subratlla Homs–: es 
van produir rècords a les subhastes 
però en canvi les vendes van baixar. 
Però no parlaria de crisi, ni de crisi 
de model, sinó d’una davallada de 
les vendes”. 

Els Estats Units van liderar el 
mercat de l’art internacional l’any 
2015 i també han sabut reaccionar 
davant la caiguda de les vendes, i els 
galeristes han reestructurat els ne-
gocis, tancant segones seus i opti-
mitzant magatzems. Una altra de 
les qüestions que es va posar da-
munt la taula és la col·laboració en-
tre les cases de subhastes i les gale-
ries: “Abans es veien com a antago-
nistes i ara comencen a buscar es-
tratègies conjuntes per arribar a 

determinats públics que no te-
nen un mercat tan estructurat, 
com la Xina o Rússia”. 

L’especialització de les galeri-
es i les fires també és un tema ca-
lent. Les galeries treballen cada 
vegada més amb programes co-
missariats. “Necessiten ser molt 
coherents amb elles mateixes i 
no dependre de l’oportunitat de 
tenir un artista”, diu Homs. Pel 
que fa a les fires, els galeristes 
busquen cites cada vegades més 
específiques davant una agenda 
global cada vegada més atapeïda 
i que pot esgotar-los.e

Talking 
Galleries  
ha celebrat  
la cinquena 
edició a 
l’auditori del 
Macba.  
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Donald Trump no només té en con-
tra Broadway i Hollywood. Els gale-
ristes que van participar en la cin-
quena edició del simposi Talking 
Galleries, que es va celebrar a l’audi-
tori del Macba dilluns i ahir, també 
van expressar la seva inquietud res-
pecte al nou president electe. “Estan 
inquiets pels temes legislatius que 
puguin sorgir pel seu afany protec-
cionista i pel que pugui passar en 
termes econòmics. Les expectatives 
dels primers mesos del mandat de 
Trump són de creixement, però crec 
que serà una sorpresa”, afirma el ga-
lerista i gestor cultural Llucià Homs, 
fundador i nou director de Talking 
Galleries després de la seva etapa a 
la regidoria de Cultura de l’Ajunta-
ment de Barcelona.  

Llucià Homs es va incorporar al 
càrrec a l’octubre, quan Talking Ga-
lleries es va celebrar a Corea, i 
aquesta edició s’ha tancat amb les 
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Avançat 
L’artista 
Solimán 
López obre el 
debat de com 
es conserva 
l’art digital


