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NOUS MEMBRES DE L’ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ

Barcelona  q  El Born Centre de 
Cultura i Memòria de Barcelona 
va acollir ahir l’acte de 
nomenament dels sis  
nous membres d’honor de 

l’Acadèmia del Cinema Català. 
El cineasta i animador Jordi 
Amorós, el director i productor 
Carlos Benpar, la muntadora 
Teresa Font, el periodista i 

activista cultural Josep Maria 
López Llaví, l’actriu Serena 
Vergano i els impulsors del 
CineBaix són els elegits per 
integrar el quadro d’honor.

EXPOSICIÓ A BCN

El Macba  

i l’acció  

dels 90
3 La ‘performance’ espanyola 
d’aquells anys aterra al museu

MAURICIO BERNAL 
BARCELONA

É
s normal que en una ex-
posició titulada Acció i 
el leitmotiv de la qual és la 
performance ocorrin co-

ses: que hi hagi cos i que hi hagi 
moviment, que els objectes es 
desplacin o siguin empesos, 
traslladats o devorats. No és 
normal: és obligatori. No a la 
quietud. No a la immobilitat. 
Un mira aquí i Hel·lena Cabello 
i Ana Carceller estan menjant-
se cadascú una pasta davant la 
càmera, en la performance titu-
lada Bollo; un mira allà i Pepe Es-
paliú està sent transportat en 
braços per una cadena humana 
a Sant Sebastià, en la famosa 
performance Carrying –que de-
nunciava l’estigma dels malalts 
de sida–; mira més enllà i estan 
els hipnòtics 180 transistors de 

José Antonio Sarmiento, cada 
un sintonitzat en una emissora 
diferent i sonant sense parar, a 
la instal·lació sonora El ojo del si-
lencio. El títol complet és Acció. 
Una història provisional dels 90, 
una mostra sense precedents 
sobre la performance espanyola 
d’aquells anys amb què el Mac-
ba reprèn l’agenda truncada 
pel confinament. Una agenda 
marcada, l’any del seu 25è ani-
versari, per una mirada a la 
dècada que el va veure néixer. 

«L’exposició parla tant d’una 
manera de ser com d’una ma-
nera de fer», diu el director del 
museu barceloní, Ferran Baren-
blit. «La generació d’artistes re-
presentada a la mostra es va un-
ir entorn d’una reacció col·lecti-
va contra el convencionalisme, 
la complaença i la desmemòria 
de la seva època i va recuperar 

les pràctiques conceptuals dels 
artistes dels 60 i 70 entre altres 
coses perquè era un art d’acció, 
molt centrat en el cos i que es -
tablia una relació estreta entre 
l’art i la vida». 

 
TRES BRANQUES / Tres mons pa-
ral·lels es van entrellaçar llavors 
i s’entrellacen a la mostra,  
les tres expressions predilectes 
d’aquella generació: el para -
teatre, la polipoesia i la música. 
Per aquestes tres branques  

va discór rer l’escena artística 
d’uns anys protagonitzats per 
persones amb una denúncia del 
sistema neoliberal que els im-
plicava la coherència de roman-
dre fora del sistema, i que el que 
feien ho mostraven en circuits 
underground. «Així que gairebé 
tot el material de l’exposició és 
inèdit», diu Barenblit. 

La nòmina de representats és 
extensa, prop d’una seixantena 
d’artistes o col·lectius d’artistes, 
igual que és profusa la selecció 

d’obres i objectes de la mateixa 
mostra, que reclama temps per 
ser absorbida. Inclou noms 
 indefugibles com els d’Isidoro 
Valcárcel, Esther Ferrer, Lluís 
Alabern, Marcel·lí Antúnez, Jor-
di Benito, Tere Recarens, Joan 
Casellas, Los Rinos, Accidents 
Polipoètics, Macromassa, Supe-
relvis, Enric Casasses i Rosa 
Grau, i malgrat la rigorosa cura-
doria i que és un projecte que 
Barenblit tenia al cap fa molts 
anys, és «provisional», com diu 
el títol: «Han passat 30 anys i és 
un bon moment per mirar enre-
re, però ens arriscaríem si escri-
guéssim la història en tinta. De 
moment l’escrivim en llapis», 
explica el responsable. 

Escultures, instal·lacions, 
ma  terial documental, fotogra-
fies, vídeos (inclosa una sèrie de 
nou entrevistes a artistes i 
agents del moment) conformen 
una exposició tan poblada de 
significat i de mirada a la 
història recent com de sentit de 
l’humor –intel·ligent i àcid–. 
Consta fins i tot d’un «túnel del 
temps», com l’anomena Baren-
blit: la reproducció de l’exposi-
ció Acción directa que Joan Case-
llas va dur a terme en el marc de 
la Primavera Fotogràfica de 
1996 a l’Institut del Teatre, so-
bre l’escena de la performance ca-
talana de l’època. «Perquè una 
altra característica d’aquesta 
generació és que va escriure la 
seva història en temps real, i 
això és molt important». Atès 
que eren sobretot gent d’acció, 
l’exposició no pot sinó honrar-
los amb acció: n’hi haurà unes 
quantes entre setembre i febrer. 
Cal estar-hi atents. H

33 ‘Acció-concentració núm. 2’, de Joan Casellas, 1995.

TERESA RAMÍREZ
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