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sèrie de documentals de televisió.
Per la seva banda, Daniel G. An-

dújar té en aquests moments a La
Virreina –fins al 27 de setembre–
l’exposicióEl tercerEstat, sobre art
polític. Ell mateix, el 2011, va posar
dues avionetes a volar per les plat-
ges de Barcelona amb un cartell on
es llegia ‘Democratitzem la demo-
cràcia’, leitmotiv d’un taller que ha
realitzatmésde trenta accions per-
formàtiquesenciutatstandiferents
comSarajevo oNovaYork. “El pri-
mer vol –recorda– va ser el 2 de
maig del 2011, lligat a temes de cor-
rupció, per la costa murciana i ala-
cantina, fins passat una mica Beni-
dorm. Sempre trio un espai amb
simbologia política. El cel presenta
unes condicions de visibilitat molt
grans. Tant, que no ho publicitem
mai prèviament, no cal, la gent ho
fotografia i grava, i després els de-

manemque incorporin aquelles vi-
sions al nostre web. Després d’Ala-
cant,elsegonvolvasereldiumenge
d’eleccions municipals a Catalu-
nya,pocdesprésdeldesallotjament
de plaça Catalunya. Ens havien

d’esponsoritzar diverses institu-
cions, però al final no van gosar. Es
tracta de crear un esdeveniment
mediàtic.Els vols a laplatja, per a la
meva generació, a tota la Mediter-
rània, evoquen els estius en què et

Jorge Carrión

El teatre
contra Zoom

E l pes dels cossos saltant o desplo-
mant-se. L’ull de l’anus pelut que
s’ofereix davant l’ull de l’espectador
(tots dos immunds i sagrats). La vi-

bració sonora de les trepitjades i dels salts i de
les veus. La profunditat de l’espai, els seus ra-
cons, els seus secrets en alta definició. La suor
que fa brillar els cossos amb aquella consistèn-
cia desconeguda pels filtres d’Instagram. La
coreografia i l’orgia dels cossos despullats, ra-
dicalment aliena a la pantalla pornogràfica.
Aquella saliva que brota de la boca i es torna
espectre humit en l’aire de l’escenari, aquella
saliva: amenaça líquida.
La lleugeresa de les plomes que reboten a les

raquetes de bàdminton. L’ull d’un dron, que és
una càmera, que és reconeixement facial, que
és el nostre ull (tots dos ja un xic pixelats). Els
relleus de lesmaquetes que expliquen la histò-
ria deMallory, l’explorador de l’Everest, i de la
Ruth, l’escriptora que l’esperava a casa. Orson
Welles i Vladímir Putin adreçant-se a nosal-
tres: desafiant-nos a discernir entre la confes-
sió sincera i la notícia falsa. I un canó de neu
que converteix l’escenari en una atmosfera de
flocs dementida, que cauen sobre els vius i els
fantasmes.
I l’aplaudiment: el pes dels aplaudiments, el

dolor a les mans després de tant aplaudir. No
era conscient de com trobava a faltar les tres
dimensions de l’art fins que vaig veure al Festi-
val Grec d’aquest any The scarlet letter, d’An-
gélica Liddell, i —uns dies més tard— The
mountain, de l’Agrupación Señor Serrano. Du-
es obres transgressores, excel·lents.

Dues disseccions contundents de la inquie-
tant realitat d’avui. Liddell afirma que no vol
viure en un món en què la meitat femenina
odia la meitat masculina, sobretot a través de
les xarxes socials.Mitjançant una versió libèr-
rima de la novel·la de Nathaniel Hawthorne,
signa una carta d’amor al desig i a la llibertat i
als homes, una defensa brutal del dret a ofen-
dre, un atac frontal contra el #MeToo. I Alex
Serrano i Pau Palacios –per la seva banda– du-
en a terme una versió igual de libèrrima de F
de fake per explorar la frontera entre la confi-
ança i la fe, en el context d’internet com una
màquina de desinformació cada cop més pan-
tanosa.
Tota l’extraordinària literatura de Liddell

–exquisidament publicada per l’editorial La
uÑa RoTa– insisteix en la natura contagiosa
de l’art. En la seva funciódeBarcelona, els pas-
satges sobre la censura del seu llibreUna costi-
lla sobre la mesa, editat fa dos anys, van adqui-
rir un nou sentit: “Volen Baudelaire sense
Baudelaire, Pasolini sense Pasolini, sense els
33 judicis dePasolini, Boccaccio senseBoccac-
cio. Oh, Boccaccio, què farem si el que abans
no era llei ara sí que ho és?Nostàlgia de la pes-
ta, el teatre com lapesta”. L’art és cos, és saliva,
és infecció, és comunió i catarsi. El Grec
d’aquest any m’ha escopit a la cara tot el que
ens perdem per culpa de Zoom.

L’art és cos, és saliva, és infecció,
és comunió i catarsi; el Grec
d’aquest anym’ha escopit a
la cara tot això

#tuitsdecultura

@IvanRepila Iván Repila Escriptor.
Mascarillas FFP2 transparentes.
El regalo de estas navidades.
Ahí lo dejo. Cara guiñando un ojo

@DoctorMoriarty Marc Pastor
Escriptor. L’argument de #Greyhound
és el de #TheLastJedi però sense
casinos ni baralles familiars.

@beltranp Purificació Beltrán Periodista. Los Corrales
de Comedias fueron desde su origen “Espacios únicos
de convivencia cívica, igualdad entre sexos y por decirlo
de alguna manera, de mayor democracia en el siglo XVII”
El martes arranca@festivalalmagro un equipo volcado
en un sueño #almagro43

@DamiA Damià Amorós i Albareda Histo-
riador de l’art i museòleg.Molts ànims als
companys dels museus de Lleida i del Segrià!

ETIENNE LAURENT / EFE

“El cel és
nostre”
L’artista i acti-
vista Bamby
Salcedo fa fotos
de l’acció artis-
ticopolítica que
va tenir lloc, el 3
de juliol, sobre
el centre de Los
Angeles, tret de
sortida a una

singular i com-
plexa perfor-
mance col·lectiva
que ha durat
vuit dies i que
ha afectat un
centenar de llocs
de tots els Estats
Units, punts
vinculats amb
la detenció
d’immigrants

llançavenpilotesdeNivea ianunci-
aven productes. Com mostro en la
mevaexposicióactual, amb40pro-
jectes,lamevafeinaconsisteixsem-
pre a trobar unaporta posterior del
sistema icolar-s’hi comahacker”.
Llança unmissatge final sobre el

cel com a espai lliure: “Té a veure
amb el procés de privatització que
vivim.Un diria que l’aire és de tots,
però no. Tu no pots emetre la teva
pròpia ràdio, per exemple. Igual
passa amb el cel: des de l’11-S del
2001, lescondicionsdevola lesciu-
tats grans estan molt restringides,
es donen molt poques autoritza-
cions. Nosaltres vam poder fer-ho
perquè, amb la crisi econòmica, els
van caure les contractacions, en
especial les de la Nueva Rumasa
de Ruiz-Mateos, que va trencar i
tenia contractats la majoria
d’aquestsvols”.c

Fora delmuseu

Difondre missatges verbals al
cel és una possibilitat que en
els anys seixanta del segle
XX van explotar alguns pu-
blicistes que van passejar
avionetes abanderades per
les platges concorregudes del
boom turístic. Així anuncia-
ven cremes bronzejadores.
Ambmés ambició humanísti-
ca, als anys vuitanta Raúl
Zurita va escriure sobre el
cel de Nova York: el fum
d’un avió traçava fragments
de poemes, sens dubte més
visibles allà que en un llibre
tancat.
En el context de la moder-

nitat i de l’art contemporani,
han estat les guerres i altres
desastres evitables i assump-
tes indignants els que han
mobilitzat la intervenció dels
artistes. Romanen en la me-
mòria col·lectiva obres com
el Gernika de Picasso i l’Aidez
l’Espagne de JoanMiró, que
denunciaven la barbàrie
feixista i demanaven socors a
uns governs democràtics
europeus que no van fer
gairebé res fins que van tenir
els imperialistes nazis a casa
seva o a les ruïnes de casa
seva.
En certes situacions hi ha

autors que se senten moral-
ment obligats a intervenir
contra el pitjor.
Paul Éluard, per exemple,

va escriure un dels seus poe-
mes més celebrats, Liberté,
per donar força moral a la
Resistència francesa contra
els nazis. En un altre context,
són memorables algunes
cançons orgullosament anti-
racistes de Nina Simone, o
també la seva lúcida i plena-
ment alliberada Ain’t Got No,
I Got Life (No tinc res, tinc la
vida).
El 1962, després que l’im-

peri soviètic construís el mur
de Berlín per evitar la fugida
cap als països occidentals, va
ser un artista d’origen búlgar
que va protestar en l’espai
públic, fora del museu i de
les galeries. El recentment
mort Christo va interrompre
llavors un carrer de París,
aixecant un mur de bidons,
Wall of barrels. Iron Curtain.
Molta més repercussió

mediàtica –i amb menys
esforç– van obtenir John
Lennon i Yoko Ono el 1969,
quan van convertir la seva
lluna de mel en un acte de
protesta contra la guerra del
Vietnam. Primer en un hotel
d’Àmsterdam i després a
Mont-real, durant bastants
dies van rebre la premsa i els
amics al llit, nus sota els
llençols, amb lemes comWar
is over, if you want it (La
guerra s’ha acabat, si tu ho
vols).
Als anys vuitanta les causes

mobilitzadores van ser la
discriminació contra els
afectats per la sida (avui
podem veure davant del
Macba una obra de Keith
Haring sobre aquest tema) i
contra la dona. El 1985 les
novaiorqueses anònimes
Guerrilla Girls van denunciar
amb cartells i accions, i em-
mascarades amb rostre de
goril·la –en anglès aquesta
paraula sona de manera sem-
blant a guerrilla– la discrimi-
nació antifemenina de mu-
seus com el Metropolitan.
De vegades han estat altres

els mitjans de reivindicació i
protesta: la música, el còmic
–el fanzine deMaxNosotros
somos los muertos, contra el
genocidi a l’ex-Iugoslàvia–,
el cinema, el grafiti, i sobre-
tot la fotografia. Especial-
ment els fotoperiodistes han
testimoniat i denunciat la
tragèdia dels refugiats: la
runa, els naufragis, els filats,
els plors.
L’art no es troba només als

museus.

ANÀLISI

Juan Bufill

“Elcelnoéslliure,cada
vegadadonenmenys
autoritzacions”,diu
DanielG.Andújar,que
vavolara laBarceloneta
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