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A finals de maig del 2016,
l’artista Joan Casellas va
viatjar a Wiesbaden per
treballar amb Ben Patter-
son, un dels fundadors del
grup Fluxus, en la imatge
que havia de servir de car-
tell de la 12a Trobada In-
ternacional de Poesia
d’Acció i Performance La
Muga Caula, el setembre
d’aquell mateix any. Du-
rant tres dies, Casellas va
fotografiar i gravar Patter-
son executant diverses ac-
cions fins que van escollir
la imatge que serviria per
al cartell, en la qual el vete-
rà músic i artista nord-
americà apareix tocant
una ampolla de vidre en
forma de violí, amb un
casc prussià al cap, que ell
mateix va voler titular The
Kaiser plays violin.

Patterson va morir al
cap d’un mes just d’aques-
ta fotografia, que ha esde-
vingut d’aquesta manera
el testimoni de la seva últi-
ma obra. Coincidint amb
el cinquè aniversari de la
seva mort, Joan Casellas
ha recuperat les imatges i
gravacions d’aquella visita
i del procés de creació del
cartell, totes inèdites, en
una petita exposició d’ho-
menatge que es pot visitar
fins al 12 d’octubre al Mu-
seu de l’Empordà de Fi-
gueres. La mostra es com-
plementa amb una versió
del Bar d’en Ben, que es va

presentar també el 2016 a
la galeria Dolors Ventós de
Figueres, amb motiu de la
dotzena trobada al parat-
ge de les Escaules, que in-
clou peces d’una vintena
d’artistes, entre ells Nie-
ves Correa, Concha Jerez,
Oscar Abril Ascaso, Fina

Miralles, Rubén Barroso o
Ann Noel, a més del ma-
teix Ben Patterson, dispo-
sats a la manera d’una bar-
ra de bar, amb el seu carre-
tó de begudes inclòs i con-
tra un fons de paper flore-
jat que transmet un aire
de vella familiaritat. En el

muntatge, s’han incorpo-
rat, al costat de la fotogra-
fia que va donar lloc al car-
tell, objectes semblants als
que fa servir l’artista en la
seva acció: un casc prus-
sià, un arquet i una ampo-
lla en forma de violí localit-
zada en una vinateria de

Figueres idèntica a la que
Patterson intenta fer so-
nar i que va adquirir en
una bodega de Gènova.

Casellas, que exposa to-
tes les sèries fotogràfiques
realitzades a l’estudi de
Patterson, així com de les
cinc trobades que des del
2008 va mantenir amb el
fundador de Fluxus, expli-
ca com va ser aquella visita
a Wiesbanden, envoltat de
carpetes, notes i objectes
d’altres projectes que l’ar-
tista tenia en curs. Des-
prés de passar tota la tar-
da conversant mentre
compartien una ampolla
de vi, “Ben va desplegar un
faristol que després no
vam fer servir per res, pe-
rò que d’alguna manera
marcava el territori musi-
cal en què ens movíem”,
recorda Casellas, que re-
memora com l’artista va
sortir a la petita eixida en-
jardinada amb un casc
prussià i un trombó que es
proposava tocar amb l’ar-
quet d’un violí. L’escena
recordava un gag de Cha-
plin, sobretot per com reia
Patterson en acabat. Al fi-
nal, el trombó va ser subs-
tituït per l’ampolla en for-
ma de violí. La imatge ja
era allà, i van sortir a cele-
brar-ho al bar de davant de
l’estudi, on van concebre
la idea del Bar d’en Ben, en
el qual artistes afins apor-
tarien ampolles, copes i fo-
tografies en una mena
d’altar a la complicitat
amb el vell mestre. ■

El Museu de l’Empordà reviu el procés de creació del cartell de Ben
Patterson, referent de l’art d’acció, per a La Muga Caula del 2016
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Connexió Fluxus

Ben Patterson en la imatge del cartell, que va titular ‘The Kaiser plays violin’ ■ JOAN CASELLAS

Les ajudes de l’Estat espanyol
per traduir a altres llengües
obres escrites en català s’han
duplicat els darrers dos anys.
És un intent per fomentar la
riquesa lingüística dels dife-
rents territoris de l’Estat, se-
gons va afirmar la delegada
del govern espanyol a Catalu-
nya, Teresa Cunillera. Tot i ai-
xò, les xifres no són gaire ge-
neroses. El 2018 es va aportar
un ajut a deu traduccions i el
2020, a dinou. ■ REDACCIÓ

Les obres de reforma de la ca-
pella de la Pietat, del conjunt
catedralici de la Seu d’Urgell,
han començat aquest mes,
com a primera fase del nou
Museu Diocesà d’Urgell. La in-
tervenció té un pressupost de
660.000 euros –un 40% del
Departament de Cultura– i in-
clou la seva museografia, amb
elements interactius sobre
l’escultor Jeroni Xanxo, autor
de la capella, i el músic Joan
Brudieu, beneficiat de la Pie-
tat i mestre de capella. ■ ACN

Aposta col·lectiva
en favor del
Museu Hermitage

L’Estat espanyol
duplica els ajuts
a la traducció
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Restauren la
capella de la Pietat
de la Seu d’Urgell

Un total de 85 entitats barce-
lonines han subscrit un mani-
fest en favor del projecte del
Museu Hermitage, que l’alcal-
dessa Ada Colau rebutja. Ho
qualifiquen d’“oportunitat” per
a la ciutat perquè és “un pro-
jecte innovador, ambiciós i di-
ferent” i, per això, pregunten a
l’administració “de què té por”.
L’acció ha tingut lloc en saber-
se l’aliança estratègica entre el
Gran Teatre del Liceu i els pro-
motors del museu. ■ EFE

Marilia Samper posa la lu-
pa en la relació d’una pare-
lla estable a El que no es
diu a la sala de dalt a la
Beckett, fins al 6 de juny.
Dins del cicle #jo també
explora en com una noia
reacciona en adonar-se

que ha estat víctima d’un
abús, en l’inici d’una rela-
ció, que ella va voler malin-
terpretar. La dramaturga i
directora procura desem-
mascarar una relació tòxi-
ca que els pares dels dos jo-
ves menystindran.

El muntatge l’interpre-
ten Xavi Sáez (“Em toca
no dir res; és una oportu-

nitat d’enfrontar-te amb
l’agressor, que ets tu”) i
Muguet Franc (“Si se m’ha
fet insuportable la tensió
del personatge les 4 hores
d’assaig durant dos me-
sos, no em puc imaginar
què pot significar dur a so-
bre aquest dolor per sem-
pre més”).

Aquesta és la primera

producció de La Pocket
(que impulsa la dramatur-
ga Marta Buchaca) que no
és d’aquesta autora. Bu-
chaca va aventurar-se a
crear una empresa com a
alternativa a tirar els pro-
jectes propis endavant.
Ella té clar que a una dona
“li costa molt més estre-
nar que a un home”. Sam-
per lamenta la desídia dels
teatres públics i privats
que no atenen la nova dra-
matúrgia. Buchaca coinci-
deix en el fet que ella va de-
butar fa una dècada amb
un programa T6 del TNC
ambiciós: “Sabia que mai
tindria tants recursos.” ■
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Samper indaga l’abús
en la parella estable

Xavi Sáez i Muguet Franc ■ PACO AMATEN
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