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Julià
Guillamon

Els agents
especials

Falta una hora i mitja per a les
campanades de Cap d’Any del
2016. Sona el telèfon, miro qui
truca: és l’escriptor Joan Rendé.

Despenjo. En Joanm’explica que ha arri
bat el moment, que de seguida que s’aca
bin les festes hem d’anar a l’Espluga de
Francolí. Que porti una gravadora i la cà
mera, amb una targeta de recanvi, per si
cal fermoltes fotos.
La història comença deu anys abans. El

2005estava treballanten l’exposicióLite
ratures de l’exili i vaig voler que hi sortís
Just Cabot, escriptor, traductor i director
de la revistaMiradord’abansde laguerra.
Sabiaqueelsseuspapershavienanatapa
rar a mans d’un home molt esquerp que
vivia a l’Espluga de Francolí. Vaig trucar
enRendé, que és unapersonalitat de l’Es
pluga, i vam tenir una conversa bastant
surrealista. L’home –Josep Saumell, en
Colon–estavaenguerracontraelmón,no
volia deixar veure a ningú els papers d’en
Cabot i amenaçava que els cremaria.
“T’agraden els cavalls? –em va preguntar
en Rendé–. En Colon n’és un apassionat.
Hi vas, li parles de cavalls i comquinovol
la cosa t’hi fas amic. I després li demanes
queetdeixi elspapers”. Jonoenséres,de
cavalls, ho vaig veure molt complicat, te
nia molts fronts oberts a Literatures de
l’exili, i hovaigdeixarestar.
Però el desembre del 2015 havien pas

sat coses. En Colon estava malalt i no es
podia cuidar d’una euga blanca,molt gra

ciosa, que s’estimava molt. En Rendé se
n’ocupavadesde feiaunsmesos. I, aprofi
tant lahistòriade l’euga, havia aconseguit
que en Colon acceptés rebre’ns. Hi vam
anar el 15 de gener del 2016. Josep Sau
mell ens esperava a la planta baixa de la
casa –una casa de poble al centre de l’Es
pluga– inomésentrarensvadirquehavia
perdut la clau... però que havia cridat un
serraller.Mentreelserraller feinejavaper
obrir el pany d’una habitacioneta que
temps enrere devia haver estat el corral
delmatxo, en Colon anava recitant tot de
greuges complicats contra l’ArxiuNacio
nal i l’ArxiudePoblet,quedesdefeiaanys
li anavenaldarrereper aconseguir elspa
pers d’enCabot. Va obrir la porta i, enmig
d’un gran desordre de runa i trastos vells,
vanaparèixerunmuntdecarpetesambla
correspondència rebuda per en Cabot a
París en la postguerra, en una bossa d’es
port negra queduia apuntat enuna targe
ta: “Saumell. 94Rued’Abaukir. 75002Pa
ris”. La va treure de l’habitacioneta, i la
vamtenirunabonaestonaaldavant,sobre
una cadira, mentre parlàvem d’altres co
ses, per despistar. Jo patia, perquè passa
va l’estona i no havia començat a fer cap
fotografia. Aleshores en Rendé, amb una
gran naturalitat li va dir: “Au, va, porta la
bossa, que ens enduem els papers”. Vam
agafar la bossa i ens vam acomiadar d’en
Colonidelasevadona,queensvaseguirel
jocen totmoment.
JosepSaumell vamorir la setmanapas

sada.No sé si ara els papers de JustCabot
aniranapararaunarxiu.Peròsis’hanper
dut, gràcies a la generositat i l’astúcia de
Joan Rendé, els tinc tots fotografiats. La
setmanaqueveexplicarécomhovaig fer.

Jonoenséres,decavalls,
hovaigveuremoltcomplicat,
teniamolts frontsoberts
ihovaigdeixarcórrer

Arts SantaMònica acull el Harddiskmuseum, un museu nòmada
que acull peces úniques d’art digital i al qual s’accedeix a través d’unes ulleres

Museuenrealitatvirtual
TERESA SESÉ
Barcelona

E l món digital i les noves
tecnologies estan sacse
jant el panorama de l’art
contemporani. Perquè el
digital –no hi ha cap dub

te– és un terreny adobat per a la crea
ció que obre noves i infinites possibi
litats però per la pròpia naturalesa
immaterial, intangible, també plante
ja noves problemàtiques quant a la
comercialització i conservació d’unes
obres que en gran mesura són efíme
res i que poden acabar sent superades
per l’obsolescència dels mateixos su
ports informàtics o per la caducitat
d’un domini a la xarxa. D’aquesta ne
cessitat de pensar diferents maneres
d’exhibir i col∙leccionar el net.art o
art en xarxa va néixer fa dos anys el
Harddiskmuseum, un museu nòma
da creat per l’artista i director d’inno
vació de l’Escola Superior d’Art i Tec
nologia de València, Solimán López
(Burgos, 1981), que fins al dia 29 es
pot visitar a l’Espai Balcó d’Arts Santa
Mònica.

El Harddiskmuseum és un museu
singular, en primer lloc per la seva
naturalesa itinerant i la seva vocació

d’obra col∙lectiva. Es tracta d’un repo
sitori que avui recull projectes d’art
digital de cinquanta artistes –imat
ges, vídeos, documents interactius o
multimèdia, webs, àudios...– que no
estan disponibles en cap altre lloc.
“Naturalment, no és el primer museu
itinerant”, assenyala la periodista i
experta en art digital Roberta Bosco.
“S’inscriu –afegeix– en una trajectò
ria d’investigació que va des dels clàs

sics, com Boîteenvalise, de Du
champ, i Galerie Légitime, de Robert
Filliou, que es van caracteritzar per
una crítica institucional mordaç, fins
als més contemporanis, com The Na
noMuseum, de HansUlrich Obrist.
Però, a diferència d’aquests, el

Harddiskmuseum és un museu im
material que entra de ple en el debat
sobre els límits dels museus al segle
XXI, continuaBosco, comissària de la

mostra que ara es presenta a Barcelo
na. Perquè el museu implementa
un sistema innovador que permet
la visualització dels continguts a tra
vés de la realitat virtual. El visitant hi
entra i es mou al seu aire pels contin
guts mitjançant unes ulleres. Hi ha
obres d’artistes d’arreu del món
(Aram Bartholl, Laís Pontes, Gregory
Chatonsky, Rubén Tortosa, María
Cañas, RosanaAntolí, Jorge Castro...)
i en cada ciutat on es presenta incor
pora creacions d’artistes locals. A
Barcelona el convidat ha estat Ricar
do Iglesias, que aporta la seva obra
Ciber00.
“La gran paradoxa del museu és

que acull peces úniques quan el món
digital per definició es pot reproduir
infinitament”, reflexiona Roberta
Bosco, que considera que justament
la gran virtut delmuseu és preservar i
mantenir viva una part de la creació
contemporània que necessita un es
pai perquè està condemnada a des
aparèixer. L’especialista precisa que
ja s’han donat casos de “desaparici
ons” de peces d’artistes consagrats en
museus comelMacba i el Reina Sofia.
Solimán López parlarà de tot plegat
en una taula rodona demà, divendres,
a Arts Santa Mònica (19 h).c

ANA AGRAZ

Solimán López amb les ulleres de realitat virtual que donen accés al museu

El projecte de l’artista
Solimán López pretén
mantenir vives obres
en risc de desaparició

JOSE POLO Cornellà de Llobregat

Un intercanvi en què tothom guanya.
Les companyies de teatre necessiten
un espai per assajar abans d’estrenar
les obres i Cornellà de Llobregat de
mana omplir d’activitat el seu audito
ri del barri de Sant Ildefons i promo
cionar la cultura.
D’aquesta combinació d’interessos

neix el projecte Factoria SI, ideat per
l’actor Ignasi Guasch, pel qual aques
ta localitat del Baix Llobregat ofereix
la seva sala a canvi de col∙laboració

amb la ciutat. “Moltes vegades es fan
els últims assajos tècnics el mateix
dia de l’estrena, per això és molt útil
disposar d’una sala per recrear exac
tament com serà l’obra”, va explicar
ahir Guasch durant la presentació. Es
tracta de períodes de temps curts, re
sidències tècniques d’una o dues set
manes, just abans d’estrenar. Servei
xenperprovar aspectes comels llums
o el so, per exemple. A canvi, els assa
jos s’obren de gratuïtament al públic
local, es fan xerrades als instituts,
tallers... “No hi ha intenció de tenir

un retorn econòmic, volem tenir
un retorn social i cultural al barri i a
tota la ciutat”, va assegurar la regido
ra de Cultura de l’Ajuntament, Rocío
García.
La prova pilot es va fer amb la com

panyia Exquis Teatre, dirigida pel
txec resident a Cornellà Pavel
Bsonek. “El millor ha estat veure la
reacció que han tingut els alumnes de
batxillerat, perquè hem pogut imagi
nar la reacció del públic abans de l’es
trena”, va valorar Bsonek, que va ex
perimentar amb el seu nou projecte
Cicatrius.
La Factoria SI neix amb ambició

d’ampliarse. “L’àrea metropolitana
pot descongestionar espais de la capi
tal”, va remarcar Guasch, que ahir
ja s’imaginava aquesta iniciativa en
altres sales.c

Cornellà cedeix un auditori
a canvi d’espectacles


