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PARADA SOL·LICITADA:
CONCERTÀS.
SIGUI QUINA SIGUI LA TEVA NIT,
NITBUS T’HI PORTA.

17 línies que connecten tota la nit

18 municipis metropolitans amb una freqüència

de pas de 20 minuts. De 22.00 h a 6.00 h.

Integració tarifària. Càmeres de seguretat.

Tota la info a l’app Ambtempsbus.

Descarrega-te-la!

Llaunesmolt especials. FOTO: J. NAVAL

UNMUSICAL PLE D’IRONIA, ART CONCEPTUAL I AIRES DE LA ITÀLIA DELS ANYS SEIXANTA EN QUÈ VA VIURE PIEROMANZONI

Aquesta cacona és digna demuseu

Commolt bé apunten els crea-
dors d’aquest espectacle –que
no són altres que els que van
crear tambéPegados, aquell re-
eixitmusical sobre una parella
sexualmentmolt enganxada,
en el sentit literal del terme–,
vet aquí la història de l’únic és-
ser humà conegut que ha sa-
but transformar la seva pròpia
merda en or. I sense posseir cap
mena de coneixement alquímic:
només en nomde l’art. Vet aquí,
doncs, la història (reinventada
ambbones dosis d’humor i de
ficció pelmig, això que quedi
clar) de PieroManzoni, que al
maig del 1961, i partint del preu
a què es cotitzava l’or en aquell
moment, va posar a la ven-

da noranta llaunes, cadascuna
ambun contingut de 30 grams
dels seus propis excrements.
L’obra, comno podia ser d’una
altramanera, es titulavaMerda
d’artista. I les llaunes, no cal ni
dir-ho, van acabar assolint co-
titzacions infinitament superi-
ors a lamillor llauna delmillor
caviar que corri pelmón.
Barcelona és una ciutat afor-

tunada en aquest sentit, perquè
elMacba és posseïdor d’una
d’aquestes llaunetes (altres han
acabat esclatant amb el pas dels
anys) que, segons alguns ru-
mors, potser no en tots els casos
contenen allò que asseguren
contenir.Manzoni –que abans
ja havia convertit en art les se-
ves empremtes en un ou dur,
exhibit globus plens d’Alè d’ar-

tista o pintat el cos demodels
nues seguint l’exemple d’Yves
Klein– no va poder gaudir gaire

del seu èxit: el cor se li va aturar
el 1963, amb 29 anys.
Però el seu nomva esde-

venir emblemàtic, tant per a
aquells que denuncien com
l’art contemporani pot esde-
venir una gran presa de pèl
comper a aquells que el veuen
comun exemple de l’art que
vol transmetre conceptes i no
pas virtuosisme tècnic, o com
un antecedent demoviments
tan influents comara Fluxus o
l’arte povera, que reivindicava

l’ús artístic delsmaterialsmés
menyspreats i barats. I ja emdi-
reu què pot haver-hi demés ba-
rat imenyspreat que la caca. En
qualsevol cas, el queManzoni
potser no va arribar a imaginar
mai és que s’acabaria conver-
tint en protagonista d’unmu-
sical català que ens farà viatjar
cap a aquella sofisticadaMilà
dels seixanta queAntonioni va
convertir en escenari del seu ci-
nema, i que anava plena de bur-
gesia il·lustrada i bon disseny.

MERDA D’ARTISTA

DE FERRAN GONZÁLEZ I JOANMIQUEL PÉREZ. DIR.: ALÍCIA SERRAT. INT.: FERRAN
GONZÁLEZ, GEMMAMARTÍNEZ, XÈNIA REGUANT, FRANK CAPDET, NANINA
ROSEBUD. DATA: FINS AL 27/7. LLOC: TEATRE POLIORAMA. LA RAMBLA, 115.
METRO: CATALUNYA (L1, L3). TEL.: 933 177 599. PREU: 15-20€. HORARI:
DC. I DJ., 22.30H; DV. I DS., 23H; DG., 20H.
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