
Festival Clàssics: dedicarem els nostres esforços únicament a la
bellesa
Clàudia Rius  •  original
A la tardor del 2018, l’escriptor Alessandro Baricco  va dur a terme a Barcelona una
conferència sobre la bellesa i els clàssics que s’ha convertit en el manifest fundacional d’un
nou festival que s’estrenarà aquest any a la ciutat. El Clàssics, festival d’arts contemporànies i
pensament, presentarà 7 propostes d’artistes de diferents disciplines, com Sílvia Pérez Cruz,
Àlex Rigola  o Les Impuxibles, que inauguraran el certamen. El tema? La bellesa, una
d’aquelles idees del passat que sempre es poden mirar amb els ulls del present.

La cantant Sílvia Pérez Cruz a Buenos Aires, el 26 d’abril del 2019 | Foto: Pere Francesch / ACN

“En endavant, dedicarem els nostres esforços únicament a la bellesa”, deia Plató al diàleg
Fedre. La mateixa declaració d’intencions és la que ara fa el festival Clàssics, una iniciativa de
La Casa dels Clàssics que es desenvoluparà en diferents espais emblemàtics de Barcelona
del 18 d’octubre al 28 de novembre. En paraules de Sira Abenoza, directora de l’esdeveniment,
el festival d’arts contemporànies i pensament presentarà set propostes de creadors que
reflexionaran al voltant de “com la bellesa ens mou i l’ésser humà està obsessionat per
posseir-la”, amb la intenció de fer “activisme entorn els clàssics”.
Un activisme que passa per treure els clàssics del món erudit i obrir les portes a la seva
comprensió per part d’un públic general, com aclareixen els organitzadors. Aquesta és, en
general, la intenció de La Casa dels Clàssics, l’espai de creació que va néixer el 2017 quan
el grup cooperatiu Som* va prendre el relleu de l’Institut Cambó en la gestió i l’edició de la
Col·lecció Bernat Metge. Oriol Soler, director general de Som*, recorda que la compra de la
Bernat Metge es va fer seguint una “preocupació pels continguts en un moment de dubtes per
la revolució digital”, i apunta que “hem de tornar a fer projectes a 100 anys vista”.
El festival Clàssics, que compta amb el suport de la Generalitat i la col·laboració del Grup
Focus i La Caixa, programa propostes de diferents artistes al voltant d’una bellesa que, vista
des del moment actual, se centra sobretot en el cos i també en el component tràgic d’allò bell.
És així com Sílvia Pérez Cruz, acompanyada del ballarí Andrés Corchero, farà un concert a la
sala de la cúpula del Museu Nacional d’Art de Catalunya, envoltada d’obres de la col·lecció
del museu triades per ella mateixa; o com Josep Pedrals i David Soler combinaran música i
poesia a la Biblioteca de Catalunya, inspirant-se en Gargantua i Pantagruel per jugar amb el
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cantó grotesc, d’humor i de sàtira dels clàssics.
Al CCCB i en consonància amb la mostra Feminismes, les germanes Clara i Ariadna Peya
(Les Impuxibles) presentaran un espectacle on parlaran del cos i qüestionaran els cànons de
bellesa. “Ens ha costat trobar una dona que fos considerada un clàssic”, explica Ariadna Peya,
“per tant, hem decidit transcendir aquest concepte i fer una obra amb diversitat de veus, no
una sola”. Segons Sira Abenoza, aquesta proposta els agrada perquè “l’espectacle en si
qüestiona la idea dels clàssics”. Àlex Rigola i Heartbreak Hotel proposen una instal·lació teatral
participativa on l’espectador podrà fotografiar el cos dels actors o actrius de l’espectacle, per
després conformar una peça final a partir de les fotografies dels visitants. La intenció és
“acompanyar el plaer que produeix la bellesa”, diu Rigola.
El músic Roger Mas  i la poetessa Maria Cabrera  es mouran entre el misticisme i la bellesa al
Teatre Romea. La pintora Paula Bonet presentarà una nova col·lecció d’olis i gravats inspirada
en Baudelaire a la Galeria dels Àngels; i el crític Àlex Gorina  comissionarà un cicle de cinema
sobre les pel·lícules més belles de la història, al CaixaForum. El Clàssics comptarà també amb
diverses activitats paral·leles, com els Passejos peripatètics sobre la Bellesa; el curs Història
literària de la Bellesa, que s’impartirà a La Central; o les activitats d’El Meu Clàssic, a la
Biblioteca de Catalunya, on diferents autors reflexionaran a partir de textos clàssics que ells
mateixos han triat, des de Rodoreda  a La Ilíada.
Els lectors de Núvol també podran gaudir del festival Clàssics des d’aquest mitjà, que
publicarà articles de Sebastià Portell, Joan Magrané, Antoni Bosch Veciana, Desirée Bela  i Júlia
Barceló  al voltant de la bellesa. Com deia Diotima, veu de la saviesa en el diàleg de Plató, i
recorda ara Sira Abenoza: “aquest és el moment de la vida en què, més que en cap altre, la
vida de l’home val la pena de ser viscuda, el moment en què contempla la bellesa mateixa”.
Gaudim-la enguany, perquè el festival Clàssics ja sap quina temàtica tractarà a la pròxima
edició i és completament diferent: la ira. De moment, toca endinsar-se en la bellesa.
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