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Nova entrada
combinada per a
cinc museus
d’arqueologia de
Barcelona
� Barcelona. Turisme de
Barcelona ha creat
l’Arqueoticket, una no-
va entrada combinada
que permetrà, per 17
euros, la visita a cinc
museus de la ciutat que
tenen fons arqueolò-
gics: el Museu d’Ar-
queologia de Catalu-
nya, el Museu d’Histò-
ria de la Ciutat de Bar-
celona, el Museu Egip-
ci, el Museu Barbier-
Mueller d’Art Preco-
lombí i el Museu Marí-
tim. L’adquisició de
l’Arqueoticket suposa
un estalvi de 7,5 euros
respecte al preu total de
l’entrada en aquests
museus per separat. El
nou producte pretén di-
namitzar el patrimoni
arqueològic de la ciu-
tat, i serà vàlid fins al 31
de desembre de l’any
en què es compri.
Aquesta entrada com-
binada s’afegeix a un
altra ja existent, l’Artic-
ket, que costa 20 euros i
inclou set centres d’art
de la ciutat. / EL PUNT

El grup d’artistes
La Porta penja un
cicle de dansa
específic per a
internet
� Barcelona. El col·lectiu
d’artistes La Porta es-
trena avui a internet un
cicle de dansa que ha
estat concebut per exhi-
bir-se únicament a tra-
vés del mitjà electrònic.
Sobrenatural 1, el títol
que engloba les mostres
de dansa i que es penja-
rà a la web www.lapor-
tabcn.com, està format
per sis creacions noves
que el grup de coreo-
grafia ha encarregat a
sis artistes coreogrà-
fics. El gènere fa un pas
més dins de l’especiali-
tat de videodansa. Amb
motiu de la presentació
del cicle, el grup, que
treballa junt des del
1992, obre un espai de
reflexió al voltant de les
influències del mitjà di-
gital sobre les manifes-
tacions d’art contempo-
rani i, en concret, sobre
les escèniques. L’acte,
que es farà demà a La
Poderosa, comptarà
amb l’artista visual Isa-
bel de Naverán i amb
dos creadors web, Ru-
bén Ramos i Alberto
Tognazzi. / EL PUNT

� Fins a onze candidatu-
res per a l’espectacle Pla-
taforma. El muntatge, que
va dirigir Calixto Bieito a
partir de la novel·la homò-
nima de Michelle Houelle-
becq i que va ser un èxit
tant a la temporada de Ma-
drid com a la de Barcelo-
na, pot ser que reconciliï el
director artístic del Teatre
Romea amb el premi, que
sempre l’ha apartat. El ve-

redicte es farà públic el 4
de febrer a Sevilla.

Plataforma és, amb di-
ferència, el muntatge que
suma més finalistes: mi-
llor espectacle, adaptació
(Marc Rosich i Bieito),
composició musical (Jaier
Gamazo i Marc Álvarez),
escenografia (Alfons Flo-
res), il·luminació (Xavi
Clot), actor protagonista
(Juan Echanove), actriu de
repartiment (Belén Fabra)

i les tres nominacions
d’actor de repartiment:
Boris Ruiz, Carles Canut i
Lluís Villanueva. L’obra
és una coproducció de Fo-
cus i l’Àtrium.

Hi ha més finalistes ca-
talans: el musical Grease;
la direcció d’escena d’Eu-
ropean house, d’Àlex Ri-
gola; Mario Gas, per la di-
recció del musical Ascen-
so y caida de Mahagonny
(una obra que havia de fer

temporada al Lliure però
que va fallar per la prohibi-
ció de la Fundació Weill).

També Vicky Peña aspi-
ra al Max a la millor actriu
protagonista amb la seva
interpretació a Homebody/
Kabul, una obra que es
veurà al Romea al gener.
Francesc Orella compe-
teix per al millor protago-
nista a Un enemigo del
pueblo. Focus torna a aspi-
rar al Max com a produc-

tora, que ja va guanyar
l’any passat.

Casanovas, dues opcions
Jordi Casanovas opta a dos
Max: el de la revelació
(City/Simcity) i com a text
en català (Tetris). Les dues
peces formen part de la tri-
logia dels videojocs. Els
altres finalistes en text ca-
talà són Jordi Galceran
(Carnaval) i Toni Martín i
Carme Portaceli (Fairy).

Bieito amb «Plataforma» acapara les candidatures
dels premis Max de les arts escèniques

J.B./ Barcelona

� Li diuen el poeta de la
llum pel tractament deli-
cat, gairebé màgic, que en
fa. El 1966 va irrompre en
el mercat de la il·lumina-
ció amb un llum en forma
de bombeta que en conte-
nia una altra a dins. Va
trencar amb tot el que
s’havia fet fins llavors. A
partir d’aquí, Ingo Maurer
va començar a mostrar la
seva genialitat amb un se-
guit de creacions brillants i
innovadores. La clau del
seu èxit és que, mentre
molts seguien les seves
passes i copiaven o feien
evolucionar els seus dis-
senys, ell es dedicava a
obrir nous camins i rein-
ventar-se a cada moment.
En preguntar-li per què
s’estima més fer llums que
fer taules o qualsevol altra
cosa, ho té clar: «El que
prefereixo és la llum. És
un material preciós.»

Ara, amb 75 anys, el
National Design Museum
de Nova York li dedica
fins a finals de gener una
retrospectiva i en el show-
room de Santa & Cole,
editora de disseny i distri-
buïdor exclusiu de les pe-
ces de Maurer a l’Estat, es
pot veure una exposició
amb cinquanta de les seves
creacions més recents.
Llums que sorgeixen d’es-
tavellar una vaixella a una
paret, de reunir unes quan-
tes ampolles de Campari,
d’arrugar un paper o, sen-
zillament, de penjar una
espelma del sostre. Llums
com el que l’il·lumina a la
imatge, Blushing Zettel’z,
que el client rep a casa des-
muntat dins d’una capsa.
«Així es converteix en co-
dissenyador, perquè ha de
muntar l’estructura i re-
partir ell mateix les imat-
ges que li donem d’unes fi-

guretes pornogràfiques
que vaig comprar en un
mercat de la Xina», expli-
ca l’autor, que no porta
gaire bé això de viatjar tant
per motius laborals: «So-
vint et despertes i no saps
si ets a Xangai o a el Cai-
re.» Un llum semblant el
va fer encara més cèlebre:
alguns dels paperets duien
poemes escrits i d’altres
estaven en blanc, esperant,
per exemple, la inspiració
dels comensals que sopes-
sin sota la seva llum.
«M’encanta que la gent in-
teractuï amb els meus
llums.»

Ingo Maurer treballa
amb un equip d’una setan-
tena de persones que s’en-
carreguen de tot el procés
creatiu: «Tenim una idea,
la desenvolupem, la fabri-
quem nosaltres mateixos i
també la venem.» Això i el
prestigi i els premis acon-
seguits amb dècades de
carrera li permeten tenir el
màxim control sobre els
seus productes. Amb tot,
ell prefereix el treball en
espais públics perquè té
«una resposta molt més di-
recta del públic». «Si faig
una cosa espectacular en
una casa privada ho veurà
molta menys gent. A més,
jo crec que el nostre treball
és un servei per al públic:
hi ha molt a fer en els es-
pais públics», hi afegeix
abans de qualificar de «ca-
tastròfica» la il·luminació
de grans avingudes com
ara el passeig de Gràcia o
els Camps Elisis.

«A moltes ciutats, la il-
luminació s’hauria de pen-
sar de cap i de nou, com un
concepte global, com un
paisatge. Això és una cosa
que m’encantaria fer, per-
què la llum és una contri-
bució molt important per
al nostre benestar físic.

Ens trobem bé o malament
en funció de la llum, i tot i
que és una cosa molt per-
sonal, la tecnologia actual
permet satisfer tothom»,

remarca passejant entre els
llums exposats.

Les seves creacions bar-
regen dolçor i risc, tecno-
logia i natura, conceptes i

abstraccions. «Ho accep-
to, a mi m’agrada provocar
i que em provoquin, però
sobretot tinc clar que la
llum hauria d’acariciar les
persones.» Es declara ena-
morat de Barcelona, mal-
grat que «la majoria d’edi-
ficis estan sobreil·lumi-
nats» perquè hi viu «gent
neuròtica que ho porta bé i
se sap riure d’ella matei-
xa» i està «plena de petites
bogeries que no trobes ni a
Londres ni a Roma». «Per
cert, el meu amic Jean
Nouvel crec que es va que-
dar una mica curt fent la
torre Agbar, hauria de ser
més estirada.» No se sap si
l’inclou quan afirma que
«els arquitectes solen ser
les persones més compul-
sives del món i només es
fixen en la il·luminació
quan ja han posat tots els
punts de llum, en comptes
de fer-ho abans».

Ingo Maurer no és aliè a
la necessitat de controlar,
ara més que mai, el con-
sum energètic, però també
en aquest camp mostra el
seu caràcter: «Les bombe-
tes són fantàstiques perquè
són la unió perfecta de la
tecnologia i la poesia, però
de les d’estalvi no en vull
ni sentir a parlar perquè
fan una llum espantosa.»
Té una proposta alternati-
va que fa evident per què li
diuen el poeta de la llum:
«M’agradaria que totes les
ciutats del món tinguessin
algun cop una zona a les
fosques i que la gent hi
anés per experimentar què
és la foscor i què s’hi pot
fer. Si convé s’hi podria
anar amb un llum a la mà
per veure’s les cares. Po-
drien ser una mena de festa
de l’estalvi i també un acte
social que podria anar can-
viant de barri i fer-se per
tot el món.»

El dissenyador alemany Ingo Maurer mostra a Santa & Cole més de cinquanta dels seus aclamats llums

XAVI AGUILAR / Barcelona

L’home que tot ho il·lumina

Ingo Maurer, sota un dels seus llums. / GABRIEL MASSANA




