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RaqsMedia Collective reuneix al Macba 30 artistes en una mostra
que apel∙la a la consciència que el futur és passat i present

Lagranota fantasma
TERESA SESÉ
Barcelona

A l’entrada de la nova
exposició del Mac
ba, Al descobert o
d’amagat.La presèn
cia rebel d’un futur

íntim,hiveiemunagranota flotant
lentament en l’espai. De tant en
tant,esretorça iestirabruscament
les potes davanteres, com si fos
víctima d’un espasme. La imatge
sembla real. Però ha estat creada

digitalment per l’artista irlandès
John Gerrard, que la va rescatar
del quadre del Bosch, El carro de
fenc, iatravésd’elladonaunsaltde
cincseglesd’història.D’unapintu
ra flamencadel 1516 a lamissió es
pacial d’Endeavourel 1992, onper
primera vegada un ésser viu, en
aquest cas quatre supergranotes
sudafricanes, van aconseguir re
produirse en absència de grave
tat, passant pels experiments de
Luigi Galvani al segle XVIII, que
va descobrir per casualitat l’exis

tència del sistema nerviós en els
animals mentre dissecava la pota
d’unagranotamorta.
Estractad’unapel∙lícula,X.Lae

vis, que planteja qüestions impor
tantssobrelalíniaqueseparaelre
al del que no ho és, l’humà del no
humà o la consciència que el pre
sent també és passat i que el futur
és el que construïm en el present.
Aquestes tambésónalgunesde les
idees que ens acompanyaran al
llarg del recorregut de l’exposició
comissariada per Raqs Media, un

col∙lectiu d’artistes i activistes
establert a Nova Dehli (Jeebesh
Bagchi,MonicaNarulaiShuddha
brata Sengupta) que s’autodeno
minen “agents filosòfics provoca
dors” i creuen que és possible in
tervenir sobre el present a través
dela imaginació i lapoesia.Perquè
larealitat,entenen,ésuncampper
a l’aprenentatge, a condició que

aguditzemel nostre estat de cons
ciència.
I, per aconseguirho, ellsmatei

xosensdonenuncopdemà, tami
sant de blau la llum que es filtra a
travésde la façana transparentdel
museu, predisposantnos a un vi
atgecomplex i fascinanton“és tan
importantelqueesveucomelque
no es veu” i per al qual haurem de
partir nus, sense més equipatge
que el de la nostra pròpia percep
ció.Unapena,perquèlavisitagua
nyaria en gaudi i profunditat amb
unstextosdesalaquedonessinac
cés a les claus d’unes obres realit
zadesenmoltscasosperdoneside
procedències geogràfiques molt
diverses –aquest és un altre dels
seus mèrits–, a l’interior de les
quals s’amaguen històries extra
ordinàries. Com els sobres deco
rats amb imatges d’aeroplans que
l’artista i cuiner sudafricà Tito
Zungu venia als immigrants que
necessitaven enviar cartes especi
als a les seves famílies; la de la co
reanaJeamineCha, tambéautodi
dacta, que explica en un vídeo la
històriad’unhomequevaestudiar
tècniques forenses per aclarir la
mort del seu fill, a qui havia incul
catels setvalors ino liencaixava la
versió oficial del suïcidi; o la recu
peracióque l’artista indiAbhishek
Hazra fa de l’astrofísic pakistanès
AbdusSalam,quedesprésderebre
el Nobel el 1980 va ser durant tres
dècades brutalment silenciat per
la seva pertinença a la comunitat
Ahmadi, una minoria religiosa
perseguidaalPakistan.
Raqs significa dansa en àrab,

persa iurdú,peròtambépotserun
acrònim de les rarely asked ques
tions (preguntes infreqüents) en
contraposició a les “preguntes
mésfreqüents”oFaqs,queaparei
xen als portals de les pàginesweb.
I la mateixa exposició sembla un
al∙legatalacomplexitati laplurali
tat de les realitats que habitem,
com un bon llibre que es cons
trueix a partir de múltiples capes
de lectura. Tot comença amb una
granotaquesemblarealperònoho
és i acabaamb l’abraçadad’unpop
o d’una aranya que sembla irreal
però se sent inquietantment real a
la instal∙lació a les fosques d’Ivana
Franke.
Entre una cosa i l’altra haurem

vist elmóna través d’un robot que
camina cap a la seva pròpia mort,
admirat els meravellosos tèxtils
realitzats per treballadores xine
ses durant els anys seixanta; hau
remseguit en temps realhuracans
alacostaestd’Austràlia(LiaoFei);
haurem vist com els antics tre
balladors de Liverpool llancen
pedres contra els vidres de les fà
briques on van treballar (Cristina
Lucas) i els dibuixos neuronals de
Ramón y Cajal, o haurem pogut
descansar en un úterbiblioteca
ideat per Rupali Gupte i Prasad
Shetty.c
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Obra de l’artista índia Rohini Devasher al corredor delMacba

Els comissaris
defensen que es pot
intervenir sobre el
present a través de la
imaginació i la poesia

ElLiceu
busca algú
quedefineixi
el seumodel
artístic
M. CHAVARRÍA Barcelona

ElLiceuhafetpúbliques lesba
ses del concurs per designar la
persona que assumirà la direc
cióartísticadelteatreensubsti
tució de Christina Scheppel
mann, que la setmana passada
va anunciar “de mutu acord”
amb el teatre que no renovaria.
La convocatòria estarà oberta
fins al dia 30denovembre i, se
gons les bases, la missió de qui
ocupi el càrrec serà “definir,
implantar i desenvolupar el
modelartísticdelGranTeatre”.
El candidat o candidata hau

rà d’acreditar un perfil profes
sional adequat per imprimir
“un relat artístic propi i amb
una dimensió internacional
amb arrel local potenciant cre
adors del país”, assenyala el co
municatdelcoliseulíric.Amés,
haurà de treballar en una pro
gramació que dialogui amb
la resta de les arts, que contri
bueixiadesenvoluparnouspú
blics i que s’ajusti al pressupost
assignat.
El contracte serà de quatre

anys prorrogables i la retribu
ció salarial de 120.000 euros
s’adaptarà al mèrits aportats
per la persona seleccionada. El
procés s’acabaràel 31degener i
la incorporació s’acordarà amb
la figura designada, a qui s’exi
geix acreditar experiència àm
pliaenprogramacióartísticaen
àmbitspropisdelLiceu.c
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Paul Lewis,
piano

DIJOUS 08.11.18–20h

«Lewis, amb el seu encanteri
pianístic, sembla que et faci
partícip d’un secret.»
Bachtrack.com

Obres de Beethoven,
Haydn i Brahms


