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enning Mankell és un suec inusual. Viu sis
mesos al seu país natal i els altres sis, a Mo-
çambic. Des d’aquesta atalaia coneix les

infructuoses labors humanitàries d’Occident. Les
grans institucions redacten informes; a ningú se li
acut qüestionar el sistema. L’obra insisteix en la
contradicció: en la inoperància d’unes campanyes
que es revelen eficaces. S’escolten tant entre ells,
que confonen els cops de martell per seguir cons-
truint taüts amb els timbals tribals. La coproducció
del Centre d’Arts Escèniques de Terrassa (CAET)
amb el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), on fa-
rà temporada del 7 al 29 de març, es caracteritza per
un espai angoixant en què els personatges no es
comprenen entre ells i cap model resulta vàlid com
a cooperant. Són incòmodes els malsons dels dos
europeus (que freguen entre la fantasia i la realitat),
dues persones amb els nervis destrossats, que no
poden mantenir una conversa sense cridar-se, ni
deixar de moure’s compulsivament traient sorra
dels calaixos i buscant l’última cigarreta. La visió
de l’obra deixa el públic amb el mateix formigueig
als peus del diplomàtic. No es trepitja segur: la polí-
tica de cooperació empetiteix més els que es vol so-
córrer. Pel que fa a la producció, no aconsegueix
pegar amb la contundència que voldria l’autor de
d’èxits de vendes de novel·la negra. Cal forçar més
els girs dels personatges.

El personatge de la dona (Muntsa Alcañiz) s’en-
fada amb el marit (Jordi Martínez), que veu els ser-
vents com a enemics, i alhora desconfia de la cuine-
ra. Fa 14 anys que treballen a la zona. Han fracassat
en la implantació de 500 pous d’aigua (només en
funcionen 3). Esperen el relleu. Aquest, Lundin
(Ferran Carvajal), per moments, sembla una perso-
na centrada, que es creu els informes. Que se sent
un eficaç salvador, que reconeix que la parella són
uns fracassats. És un miratge només perquè el pú-
blic li senti una certa empatia. El darrer gir ( un dels
pocs potents) porta la realitat al penya-segat. Més
que cooperants, semblen substituts d’aquell far de
La pell freda, de Sánchez Piñol, uns defensors d’un
mur que protegeix els privilegis occidentals. El tre-
ball de Mankell insisteix en la línia que es va veure
a l’Espai Brossa el 2007 (I les noies vestides de di-
umenge, de Zaques Mda). La mirada era la de les
dones que esperaven a la cua el repartiment d’arròs
de l’ONU que es revendria. Si la directora Sílvia
Munt va decidir posar un personatge silenciós (la
serventa filipina) a Surabaya, Mankell imagina els
criats invisibles. La seva ombra, violenta.
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Muntsa Alcañiz, en un assaig. / PACO AMATE

Welcome to the void és el
nom de l’obra que dóna tí-
tol a l’exposició (visitable
fins al 18 d’abril). És una
monumental escultura ci-
líndrica que, sota l’influx
de l’art del nord-americà
Richard Serra, un dels pre-
dilectes de Pladevall, con-
vida l’espectador a pene-
trar-la per les seves dues
obertures, com si es tractés
d’un túnel enigmàtic. En
l’interior buit de l’escultu-
ra, teixida amb un miler de
peces de fusta, la matèria
més present en el seu tre-
ball –«la fusta és la meva
dona»–, s’insta l’especta-
dor a buscar el seu repòs,
la seva harmonia, el seu si-
lenci. És una obra feta de
silencis i per als silencis,
antídot de l’estridència
que caracteritza tant la vi-
da, i el mateix art, contem-
porània.

La natura ocupa un lloc
en l’art de Pladevall, un
lloc que sovint és aquest
buit infinit que custodien,
sense empresonar, les se-
ves escultures. El buit –no
pas entès com un no-res
angoixant sinó com un tot
vital– és el fil conductor de
l’exposició, que sovint xu-
cla influències de la cultu-
ra oriental. La mostra reu-
neix una quarantena d’o-
bres, entre escultures, pin-
tures (feia molts anys que
Pladevall no pintava) i di-
buixos, que és on més es
nota la influència de la cul-
tura japonesa.

El recorregut expositiu
s’inicia amb una altra obra
colossal, Cingles de la
pau, feta amb ferro i fusta,
amb connotacions bèl·li-
ques i lúdiques; un joc que

glaça la sang pel seu destí
pervers, que Pladevall va
crear per encàrrec del Mu-
seu de l’Exili en homenat-
ge al setantè aniversari de
la República.

Pladevall és un dels es-
cultors més rellevants de
l’escena catalana actual.
Des de fa quatre anys, viu
a Ventalló, a l’Olivar, on
està construint de mica en
mica, al mateix ritme serè
de la natura, un jardí d’es-
cultures. El seu discurs ar-
tístic és coherent i consis-
tent i recull les obsessions
i les dèries de sempre del
creador, tal i com ell ma-
teix reconeix, però no es
tanca mai al procés evolu-
tiu: «Sempre estic dispo-
sat a canviar. El descone-
gut m’interessa més que
allò conegut», explica.

Buits que parlen
Enric Pladevall exposa les seves escultures recents a l’Espai Volart

● Al recentment inaugurat Espai Volart 2, la Fun-
dació Vila Casas presenta fins al 27 de juny una ex-
posició del fotògraf Antonio Gálvez (Barcelona,
1928). Es tracta de La ferida del món, una mostra
que es composa de dues sèries cabdals de la trajec-
tòria d’aquest artista que va viure a París dels anys
seixanta fins als noranta i que va travar una gran
amistat amb Luis Buñuel, amb qui va col·laborar
com a director de fotografia en diverses pel·lícules.
D’una banda, s’exposa la sèrie Erotismo con la iro-
nía quevedesca, una cinquantena de fotomuntatges
que descriuen amb un llenguatge oníric les expe-
riències vitals de l’artista. De l’altra, la sèrie El ma-
ravilloso monstruario de París, en què a través de
40 obres dóna una visió punyent i decadent de la so-
cietat parisenca. Apareixen nines fantasmagòri-
ques; metàfora de personatges que semblen haver
perdut l’ànima i sobreviuen aferrats als records
d’un passat hostil i demacrat. La Fundació Vila Ca-
sas comença, amb Pladevall i Gálvez, un any que
estarà marcat per la inauguració, el proper 24
d’abril, del seu nou espai de Can Framis.

● El setge de què és objecte la natura
per part de l’home i del seu implaca-
ble aliat, la tecnologia, ha estat, és i
previsiblement serà per sempre la de-

Enric Pladevall, al costat de l’escultura Welcome to the void. / ORIOL DURAN

MARIA PALAU / Barcelona núncia que esculpeix Enric Pladevall
(Vic, 1951) en les seves obres, les
quals nodreix d’una aura sensual, i
sovint eròtica, que pertorba la mirada
apàtica de l’espectador. Pladevall vol

que la gent escolti la natura en les se-
ves escultures, ja que s’erigeixen
com els seus altaveus. Ara exposa la
seva obra recent a l’Espai Volart de
Barcelona de la Fundació Vila Casas.

Ferides i molta ironia

● Seráphine, dirigida per
Martin Provost, ha estat la
gran triomfadora de la 34
edició dels premis César
de l’acadèmia francesa de
cinema, en aconseguir set
guardons, entre els quals
el César a la millor pel·lí-
cula. El film, que narra la
vida de Séraphine de Sen-
lis, una dona nascuda el
1864 que va ser pastora i
mestressa de casa abans

d’esdevenir pintora i em-
bogir, ha aconseguit tam-
bé els premis a la millor
actriu, per a Yolande Mo-
reau, i al millor guió origi-
nal, fotografia, banda so-
nora original, vestuari i de-
corat.

Jean-François Richet va
ser el millor director, amb
Mesrine, la gran favorita,
amb deu nominacions, i
Vincent Cassel va guanyar
el César al millor actor, en

imposar-se al desaparegut
Guillaume Depardieu, pel
seu paper a Versailles. Le
premier jour du reste de ta
vie, de Rémi Bezançon, va
empatar amb Mesrine,
amb tres premis: al millor
actor i actriu revelació,
Marc-André Grondin i
Déborah François, i al mi-
llor muntatge. Mesrine,
que es va emportar també
el César al millor so, relata
la vida de Jacques Mesri-

ne, assassí, lladre i contra-
bandista, i enemic públic
número u de França els
anys setanta, el qual va
protagonitzar espectacu-
lars fugues de les presons
de diversos països.

La gran decepció de la
nit va ser per a la Palma
d’Or de l’últim festival de
Canes, Entre les murs, que
només lluirà a la vitrina el
César al millor guió adap-
tat.

«Séraphine», gran triomfadora dels
César, de l’acadèmia francesa de cinema
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