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Set of sets és un espectacle que viatja per 
òrbites infinites. ALFRED MAUVE / MERCAT DE LES FLORS

Guy Nader i Maria 
Campos desafien la 
gravetat al Mercat

DANSA

Després d’inaugurar amb èxit el festival Sis-
mògraf d’Olot fa una setmana i abans de mar-
xar a Hiroshima a impartir un taller sobre les 
seves creacions, Guy Nader i Maria Campos 
fan escala al Mercat de les Flors amb la seva 
darrera col·laboració, Set of sets, des d’avui i 
fins diumenge. Es tracta d’un graó més en la 
recerca de les forces de la física que estan du-
ent a terme els dos coreògrafs, amb música en 
directe de Miguel Marín. Després de Time ta-
kes the time time takes, on feien el salt al mit-
jà format i partien de la idea de repetició i del 
moviment balancejant del pèndol, ara a Set of 
sets són precisament set ballarins els que in-
daguen, altra vegada, en la idea del temps en-
tès “com un infinit”, en la continuïtat. No par-
len de moviment sinó de lleis de la física, la 
idea “del pes, de la mecànica, dels engranat-
ges que es creen amb els cossos i com portar 
al límit la idea del fora d’eix”, explica Campos. 
Es tracta d’“un viatge de cossos que desafien 
la gravetat i s’emboliquen i desemboliquen”, 
explica Nader.  

La forma dominant en aquest ritual és el 
cercle. El coreògraf ho defineix com “un viat-
ge de rotació, d’òrbita i de força centrífuga sen-
se parar”, en què admet que hi ha risc de ma-
reig. La peça té “una fisicalitat arriscada des 
del principi fins al final –explica–, amb movi-
ments acrobàtics plens de precisió que reque-
reixen una alta concentració”. Fins i tot per 
primera vegada han creat un vestuari per a la 
peça, molt elàstic, i que contrasta amb la nu-
esa de l’escenari. Els set intèrprets comencen 
l’obra caminant en cercles i a partir d’aques-
ta simple acció van “acumulant moviment i 
buscant òrbites, després corbes, moviments 
que es readapten i arriben a crear un engranat-
ge”, diu Nader. “Si un falla tots fallem, som 
com una màquina”, afirma. “És impressionant 
veure les possibilitats que hi ha”, observa el ba-
llarí referint-se als set cossos en escena.   

La companyia formada el 2006 a Barcelona 
pel libanès Guy Nader i la catalana Maria Cam-
pos és una de les que tenen més projecció a es-
cala internacional, no només a l’hora de fer gi-
res sinó també com a coreògrafs convidats en 
diferents cases d’Europa, com Budapest, 
Mainz i Ljubljana, cosa que els ha permès por-
tar encara més lluny el seu viatge espacial.e
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Les fites de Lluís Lleó a Barcelona

paper. L’artista també les vincula 
amb els murals romànics. La seva 
obra i les pintures conservades al 
MNAC potser estan vinculades per 
una raó tan primària com que al-
guns dels pigments dels pintors 
medievals s’extreien de minerals, i 
ell pinta damunt la pedra. De fet, 
crida l’atenció la força del blau, el 
vermell, l’ocre i el rosa de les peces 
de Lleó. “Em va inspirar que molts 
matins a Nova York passava en bi-
cicleta per davant d’una escultura 
d’Alexander Calder, que va ser molt 
agosarat amb el color a l’espai pú-
blic –recorda–. Tots els colors que 
puguem imaginar són a la natura. 
Però per alguna raó l’escultura a 
l’espai públic s’ha limitat molt al 
ferro, l’acer patinable, el coure, el 
bronze i la pedra”. Per a Lleó cada 

vegada és més “essencial” acostar 
l’art a la gent, que sigui tan popular 
i pròxim com ho eren els murals de 
les esglésies romàniques. “Per a mi 
és molt important la convivència 
amb l’art, sobretot en un moment 
en què pateix una especulació tre-
menda i només es parla dels preus, 
les subhastes i que és una inversió 
segura”, afirma. 

La proximitat de les peces no vol 
dir que una obra no pugui suscitar 
preguntes. “Quan anava de petit al 
MNAC, el meu pare i els meus ger-
mans em deien que mirava què hi 
havia darrere els murals. Es tracta 
de crear la curiositat pel que hi ha 
al darrere, no de la pintura, sinó 
també de les coses i les persones. 
L’explicació sempre està amagada”, 
conclou l’artista.e

Lluís Lleó amb dues de les peces de Morphos nest in a cadmium house, 
durant el muntatge de l’obra als Jardins de Pedralbes. PERE TORDERA

Els Jardins de Pedralbes reben les pintures sobre pedra de l’artista

ART

Lluís Lleó va canviar de vida l’estiu 
passat, quan va tornar a Catalunya 
després de viure a Nova York durant 
29 anys. La seva obra Morphos nest 
in a cadmium house es pot veure 
com un símbol d’aquest canvi: la va 
exposar a Park Avenue, com si mi-
rés enrere per última vegada abans 
de marxar, i dimarts la va inaugu-
rar a l’entrada dels Jardins de Pe-
dralbes, com si anunciés el seu re-
torn o posés una marca al territori 
per tornar-se’l a fer seu. “Jaume 
Collboni va dir que endavant, i el 
Consell d’Art Públic de l’Ajunta-
ment de Barcelona va donar l’apro-
vat –diu l’artista–. Em pregunto 
com és que encara no hi havien po-
sat cap escultura”.  

Morphos nest in a cadmium hou-
se està composta per sis pintures 
monumentals sobre pedra de qua-
tre metres d’altura. Tres pertanyen 
a la Fundació Banc Sabadell, que va 
col·laborar en l’exposició a Nova 
York, i les altres són de la seva 
col·lecció. L’obra es podrà veure a 
l’espai públic durant un termini de 
quatre anys, prorrogable a quatre 
més. La inauguració va coincidir 
amb el primer aniversari de la mort 
de Xavier Corberó, mentor de Llu-
ís Lleó i impulsor de l’escultura pú-
blica a Barcelona. 

Els monòlits de Lluís Lleó són 
una crida a la introspecció i també 
una evocació de la natura, i en el fu-
tur li agradaria combinar-los amb 
obres de grans dimensions damunt 
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Vila al·lega que va actuar amb 
imparcialitat en el cas Sixena

ment, els tècnics de Cultura van 
emetre un informe negatiu que as-
segurava que, en compliment de la 
llei catalana, no podien retornar les 
obres de Lleida perquè es trencava 
amb el precepte legal que ordena 
mantenir la unitat de la col·lecció. 

“Nosaltres hem intentat explicar 
que es va fer tot el que es podia fer, 
sempre assistits pels gabinets jurí-
dics de la Generalitat, i que per tant 
no es va fer de manera discrecio-

nal”, va dir Vila a la sortida 
dels jutjats. 

La defensa de Vila 
–que ara porta el 

despatx Molins i 
Silva– ha demanat 
que la causa es 
tramiti a Barcelo-
na. Considera que 
en cas que s’apre-

ciï que hi ha hagut 
prevaricació, les or-

dres i resolucions 
s’haurien firmat a la ca-

pital catalana i no a l’Aragó. 
En cas que prevalgui el delicte de 
desobediència i la tramitació des 
d’Osca, els advocats de Vila creuen 
que la investigació per prevaricació 
s’hauria d’arxivar.e

PATRIMONI

L’exconseller de Cultura Santi Vila 
va declarar ahir com a investigat als 
jutjats d’Osca pel litigi per les obres 
del monestir de Sixena. A Vila l’acu-
sen de desobediència i prevaricació 
per no haver traslladat a l’Aragó les 
obres que eren al Museu de Lleida. 
Segons fonts judicials consultades 
per l’ARA, l’exconseller va assegu-
rar que en tot moment van actuar de 
manera imparcial i d’acord amb la 
llei catalana de patrimoni i la de mu-
seus. Vila va afirmar que després de 
la sentència van enviar les obres del 
MNAC a l’Aragó –excepte les pintu-
res murals– i ha al·legat que si no es 
va fer el mateix amb les del Museu 
de Lleida va ser per mantenir la uni-
tat de la col·lecció, un dels preceptes 
que estableix la legislació catalana. 
Ahir també havia de declarar el suc-
cessor de Vila, Lluís Puig, que actu-
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alment és a Brussel·les i no va com-
parèixer. La jutge va demanar a la 
seva advocada, que sí que va anar als 
jutjats d’Osca, que valori la possibi-
litat que Puig declari per videocon-
ferència.  

Segons fonts judicials, 
Vila va explicar que, des 
del primer moment 
que es va dictar la 
sentència orde-
nant el retorn de 
les obres de Sixe-
na, com a conse-
ller de Cultura va 
donar l’ordre de 
començar els trà-
mits administratius 
per complir amb el 
manament judicial. Vila 
també va recordar que ales-
hores ja havia advertit que, en el cas 
de les obres del Museu de Lleida, no 
es podrien complir amb els terminis 
marcats pel jutjat perquè la trami-
tació requeria més temps. Final-

JA
VI

ER
 B

LA
SC

O 
/ E

FE


