
El títol de l’exposició, Es-
colta amb els teus ulls, és
una versió del títol d’una
obra de Genevieve Ca-
dieux, Escolta’m amb els
ulls: tres fotografies del
gest de dolor d’una dona.
El silenciós bram de de-
sesperació, que no es pot
desxifrar, evoca la impos-
sibilitat de la comunica-
ció. Només podem escol-
tar-la amb els ulls.

Aquest fascinant tríptic
fotogràfic és una de les 14
obres que exposa, fins al 6

de maig i sota el comissa-
riat de Nimfa Bisbe, Cai-
xafòrum, en un recorregut
que presenta les noves ad-
quisicions de la Fundació
«la Caixa». La meitat de
les peces són compres re-
cents: Paraules creuades,
de Rivane Neuenschwan-
der, una instal·lació de 300
taronges i aranges deshi-
dratades que contenen lle-
tres i permeten muntar pa-
raules i frases; Pluja de
text, de Camille Utterback
i Romy Achituv, una pro-
jecció d’una pluja de lle-
tres que s’activa amb el
moviment de l’especta-
dor; Cànon perpetu, de
Cornelia Parker, un mun-
tatge amb 60 instruments
de vent de llautó platejat,
aixafats i suspesos en l’ai-
re que projecten ombres
fantasmagòriques; El pos-
sible, de Dora García, un
arxiu de sons recollits a in-
ternet (des de l’explosió
d’una bomba fins al piular
d’un ocell) que el públic
pot reproduir i fer compo-
sicions sorprenents; Sense
títol (Martha), de João
Onofre, un bucle obsessiu
i infinit de la primera esce-
na de la pel·lícula Martha,
de Fassbinder, que impe-

deix que un home i una do-
na puguin comunicar-se; i
Sis columnes, de Thomas
Hirschhorn, un collage fet
amb materials pobres de
gran honestedat amb els
temps actuals.

Les altres obres que
s’exposen són conegudes
–més o menys– per aquells
que han seguit la col·lec-
ció d’art actual de l’entitat
financera. Un treball pic-
tòric subtil i sensual, de
Julião Sarmento (Laura i
Alice); un vídeo sobre les
dificultats del llenguatge
per descriure els colors, de
Gary Hill (Remarks on co-
lor); els saltamartins in-
confusibles de Juan Mu-
ñoz (Escena de conversa
Hirshhorn); un teixit de
llana que contraposa el co-
nillet de la revista Playboy
amb la marca de la pura
llana verge, de Rosemarie
Trockel (Sense títol); un
inquietant acrílic, de Gui-
llermo Kuitca (Coming);
una cambra folrada de
plom, de Joseph Beuys
(Espai de dolor); i un tre-
ball fotogràfic de les perti-
nences dels clients d’un
hotel, de Sophie Calle
(L’hotel. Habitació 42, 24,
44, 29).

Sentir l’art
La Fundació «la Caixa» exposa obres d’adquisició recent

Dues fotografies de la sèrie Escolta’m amb els ulls. / O. D.

� Caixafòrum obre avui al públic una ex-
posició de 14 obres de la col·lecció d’art
contemporani de la Fundació «la Caixa»,
la meitat de les quals han estat adquirides

MARIA PALAU / Barcelona recentment per l’entitat financera. Les pe-
ces seleccionades per a la mostra (foto-
grafies, escultures, pintures, instal·la-
cions i videoprojeccions) exploren la rela-
ció entre la imatge i la paraula en l’art.
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� El comissari de l’expo-
sició Adolfo Marsillach:
tan lejos, tan cerca, Ignasi
Riera, afirma que s’està
preparant una gran antolò-
gica d’Adolfo Marsillach
(Barcelona, 1928-Madrid,
2002), el barceloní que va
dedicar 55 anys al teatre.
Riera ja aventura la conve-
niència d’estrenar l’obra
pòstuma El extraño anun-
cio amb motiu d’aquest re-
coneixement. L’exposi-
ció, que es pot visitar des
d’ahir al Palau Robert,
aprofita la instal·lació del
Centre Cultural Blanquer-
na de Madrid, on es pre-
senta la biografia a més de
les facetes d’actor, escrip-
tor i gestor teatral. Marsi-
llach va ser un barceloní
que es va traslladar als
anys 70 a Madrid «perquè

és on hi havia l’activitat
teatral», recorda la vídua
Mercedes Lezcano. Ferran
Mascarell, llavors regidor
de Cultura, va propiciar el
retorn de Marsillach a Bar-

celona als anys 80 progra-
mant-lo al Mercat de les
Flors. Riera destaca les
memòries Tan lejos, tan
cerca (mi vida), en què no
amaga enemistats.

JORDI BORDES / Barcelona

El Palau Robert homenatja la
icona teatral d’Adolfo Marsillach

Marsillach rebent el Max honorífic, el 2000. / EFE / E. ABAD

NOVES EXPOSICIONS A BARCELONA

L’edifici Fòrum
obre diumenge
dues exposicions
permanents
� Barcelona. Quines im-
pressions provoca a un
barceloní la seva ciu-
tat? I a un visitant oca-
sional? Com reaccio-
nen uns i altres davant
el color dels taxis, els
carrers, les cases mo-
dernistes, la trama de
l’Eixample...? La res-
posta es pot trobar en
l’exposició Barcelona
sensacions, que diu-
menge inaugura (a les
dotze del migdia) l’edi-
fici Fòrum. És una de
les dues mostres per-
manents –comissariada
per Ramon Folch– que
s’ha instal·lat a la pri-
mera planta de la singu-
lar construcció inaugu-
rada el 2004 durant el
Fòrum Universal de les
Cultures. L’altra expo-
sició, Ciutat. Barcelo-
na projecta, comissa-
riada per Oriol Clos, re-
cull els grans projectes
urbanístics que trans-
formaran la ciutat els
pròxims anys. Dins de
l’edifici també hi haurà
un espai per programar
exposicions temporals.
I, repartides per tot el
recinte Fòrum, s’han
col·locat cinc escultu-
res dels artistes Cristina
Iglesias, Antoni Tàpies,
Eulàlia Valldosera, To-
ny Oursler, José Anto-
nio Martínez Lapeña i
Elías Torres. / M.P.




