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ra el maig del 68 i la uto-
pia robava el cor a una ge-
neració de rebels encesos

per Lacan, Marx i Sartre que va
transgredir els llenguatges tradi-
cionals per fer un art progressis-
ta, lliure, heterodox i absoluta-
ment emancipat dels processos
mercantils de compravenda. Per
això, l’obra va baixar del pedes-
tal, es va escapar del marc i es va
precipitar a descobrir el món que
l’envoltava.

Van néixer els poemes-objec-
te, el land art, el body art, els
processos, les accions i tota me-
na de manifestacions efímeres i
llibertàries. Allò que es volia dir
era més important que el que ro-
mania físicament després. En la
realització d’això va entrar en
joc un nou element: el mateix
concepte d’art. A Catalunya, la
rebel·lió conceptual es va identi-
ficar plenament amb la lluita
contra el franquisme i la voluntat
de recuperar les arrels i les lliber-
tats nacionals: un aire polític, de
radicalitat i de rebel·lió artística
enfront de la dictadura, que ho va
envair tot.

Entre els més bel·ligerants
dels conceptuals, Jordi Benito
(Granollers, 1951-Barcelona,
2008) desenvolupà el seu quefer
per la via de l’accionisme; unes
accions provocadores, trans-
gressores i desafiadores que ge-
neraren una activitat en diferents
fronts: des de l’acció mateixa
amb el seu propi cos com a su-
port artístic a les performances,
els treballs de body art, les inter-
vencions efímeres i fins a les ins-
tal·lacions que resituaven les res-
tes objectuals per esdevenir es-
cenografies sense participació
activa; sense oblidar el material
documental (fotografies i enre-
gistraments) que avui consti-
tueix l’única informació gràfica
de moltes de les seves obres.

Fou, sense dubte, aquesta im-
plicació de l’artista en l’art cor-
poral la responsable de l’estreta
vinculació entre art i vida que
tothora va mantenir. Certament,
des de l’any 1971, la creació de
Jordi Benito, adscrita en allò que
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s’anomenà els nous comporta-
ments artístics, va mantenir un
repertori sígnic i objectual recol-
zat en un conjunt d’elements
dramàtics, musicals, eròtics i fe-
titxistes. Però sempre va demos-
trar una preocupació per la mort
entesa com a reflexió introspec-
tiva de l’existència humana.
L’al·legoria mortuòria es va anar
concretant al llarg de la seva tra-
jectòria en diferents discursos
que van evocar des de rituals an-
cestrals de sacrifici –amb la pre-
sència d’animals vius, morts o
esquarterats–, cerimònies voti-
ves, fins a primitives ofrenes sa-
grades carregades de dolor i
crueltat, amarades, sempre, d’un
fatalista i catastrofista presagi.
En les seves creacions més re-
cents, aquesta al·lusió a la condi-
ció efímera i mortal es materia-
litzà en el mateix desmembra-

ment dels materials emprats, en
el desplaçament del centre d’e-
quilibri, en la utilització d’ele-
ments residuals i de vestigis re-
cuperats, així com pel marcat en-
velliment del conjunt. La meta-
morfosi formal a què sotmetia
els potents objectes en l’ocupa-
ció espacial provocava una doble
via descontextualitzadora: per
una banda, la significació intrín-
seca dels objectes per si matei-
xos i, per l’altra, la càrrega sim-
bòlica que adquirien les descon-
certants i pertorbadores esceno-
grafies.

Una de les seves obsessions
dels motius recurrents del seu
treball va ser la música, i en espe-
cial la seva passió per Wagner,
que compartia amb el composi-
tor Carles Santos. L’element
musical actuà sovint de nexe i de
fil conductor, intensificant pun-

tualment la congelada i pètria
presència d’un piano mut, blo-
quejat en la seva funció. Aquest
piano, moltes vegades suspès del
sostre –caixa musical tractada
com un cos malmès– rememora-
va la idea de resta, detritus o ruï-
na, però també de càstig, amb
què es basaven les pràctiques
desenvolupades amb anterioritat
per Jordi Benito; en definitiva,
actuava com un fantasmagòric
instrument sacrificat com a sím-
bol de la mort.

Amb el traspàs de Jordi Beni-
to, el proppassat 9 de desembre,
perdem un artista emblemàtic i
autèntic que en l’actualitat esta-
va treballant en una intervenció
artística per al vestíbul de Pro-
vença dels Ferrocarrils de la Ge-
neralitat.

*crítica d’art

Jordi Benito, el ritual permanent
opinió | CONXITA OLIVER*

Imatges de l’acció que Jordi Benito va fer amb un brau i la seva sang a la Fundació Miró, en els anys 70.

Xavier Bertran
guanya el premi
Enric Valor amb
una novel·la de
misteri
● Barcelona. L’autor Xa-
vier Bertran (Barcelo-
na, 1945) ha guanyat el
premi de narrativa juve-
nil Enric Valor amb una
novel·la de misteri am-
bientada en un circ am-
bulant. Es tracta de la
novel·la Els punyals
imprecisos, que centra
la intriga en el crim en
lloc de fer-ho en l’as-
sassí. El premi, convo-
cat per Edicions del Bu-
llent i l’Ajuntament de
Picanya (País Valen-
cià), està dotat amb
6.000 euros i un gravat
del reconegut artista
valencià Rafael Ar-
mengol. / ACN

La Beckett llegeix
l’últim text de
McPherson
● Barcelona. La Sala
Beckett presenta avui, a
partir de les nou del
vespre i en lectura dra-
matitzada, l’últim text
de Conor McPherson,
en el cicle adreçat espe-
cíficament a aquest au-
tor contemporani irlan-
dès. El mariner coinci-
deix amb Dublin Carol
(Cançó de Nadal a Du-
blín), un text del mateix
autor que ara es repre-
senta de dimecres a diu-
menge a la sala de Grà-
cia. El mariner parla,
un altre cop, de quatre
amics que es troben les
nits de Nadal per jugar a
cartes i beure alcohol.
El cicle també preveu la
temporada de Shining
city (Una ciutat bri-
llant), estrenada al
CAET fa unes setma-
nes i la lectora Rom
amb vodka per al 19 i 26
de gener. / J.B.

La Fundació
Romea trasllada
el Nadal a Cuba
● Barcelona. Carles Ca-
nut dirigeix un especta-
cle festiu i un punt irre-
verent que es podrà
veure aquesta nit, a par-
tir de les nou, al Teatre
Romea de Barcelona.
¿Nochebuena Noche-
vieja?, una barreja can-
çons, contes i poemes
de Cuba i Veneçuela.
Canut, que va viure deu
anys a Caracas, ja ha fet
altres peces partint del
que va conèixer durant
aquells anys d’exili tea-
tral. / J.B.

● Serà una celebració de
low cost, però en qualsevol
cas serà l’única iniciativa
catalana destinada a difon-
dre i reivindicar l’obra de
la pintora surrealista Re-
medios Varo, nascuda a
Anglès el 16 de desembre
de 1908 i reconeguda in-
ternacionalment com una
de les artistes més origi-
nals de la seva generació
des de l’exili mexicà.

El 1941, en què va em-
barcar-se cap a Mèxic, on
acabaria morint el 1963,

Remedios Varo va deixar
de ser catalana. Així és
com ho interpreten bona
part dels crítics de la seva
obra, enigmàtica, fabulo-
sa, rica en vegetacions ex-
uberants i arquitectures
exòtiques sense cap vesti-
gi aparent del paisatge pa-
tri.

A Anglès, però, fa dèca-
des que s’entesten a de-
mostrar el contrari: que to-
ta la pintura de l’artista és
plena d’indicis de la seva
infància, que molts dels
ginys prodigiosos amb

què els seus personatges
pedalegen pels laberints
del somni o naveguen per
les fonts de l’Orinoco no
són sinó fantasioses re-
creacions de la maquinària
industrial de les filatures
del seu poble natal, que en
alguns dels seus quadres hi
ha records fidedignes
d’espais ben recognosci-
bles avui, les torres gòti-
ques, els colomars, les ro-
des, els enreixats dels car-
rers on va viure fins als
cinc anys.

Amb l’objectiu almenys

de difondre aquestes res-
sonàncies en l’obra de
l’artista, l’Ajuntament
d’Anglès inaugura di-
marts, data exacta del cen-
tenari, un programa d’acti-
vitats organitzades entorn
de Remedios Varo per re-
ivindicar-la com una artis-
ta excepcional i estimular
el seu reconeixement a Ca-
talunya mateix, on conti-
nua sent una gran descone-
guda. L’acte principal serà
una exposició, el juny del
2009, que revelarà els vin-
cles de Varo amb Anglès

confrontant els paisatges
selvatans amb reproduc-
cions de les pintures. El
comissari, Pau Lanao, ha
explicat que la intenció
primera havia estat orga-
nitzar una exposició a la
Fontana d’Or de Girona
amb obra original, però els
entrebancs burocràtics pel
litigi que manté el govern
mexicà amb la neboda,
Beatriz Varo, per la pro-
pietat de les obres van fre-
nar el projecte, que de tota
manera no es descarta per
al futur.

Anglès vol reconciliar Remedios Varo amb Catalunya
EVA VÀZQUEZ / Anglès


