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LA GALERIA

BREUS
¯ L’art d’improvisar
De126
a131de maig,el TeatreneudeBarcelona
acollir~
la segona
edici6del Festival
Internacionald’lrnprovisaci6
l"ealral, organitzatperPlaneta
Impro,cornpanyia
enconstant
investigacibd’aquesta
t~cnica.
FestimBCN2015 comptar~amb
espectacles
de grupsdeM~xic,

tel

Coibmbia
i
Catalunya,
i, corn
a
platfort,
el campionatinternational
d’lmproFighters,
enqu~els actors
competeixen
per determinarqui
~sel millor enimprovisaci6.

¯ Quan deixem de
recon~ixer-nos
L’EspaiInestable
a Valenciaportar~ a escena
el 28demaigSe’ns
estdquedant
cosde postguerro,
cosaquesuposar~
I’estrenadela
producci6de LupaTeatre.La companyia,quedesdelsseusinicis
a 2010ha experimentat
arabel
Ilenguatgeteatral contemporani

a partir dela dualitatrealitat-flcci6, proposa
en I’espectacleuna
reflexi6sobreel pasdel temps,
i la
sensaci6d’angoixaqueprovoca,
desentir-nosIluny de nosahres
mateixos
i norecon~ixer-nos.
I,
arabels trets quecaracteritzen
la
companyia:
textos contemporanis
propis,ball flamenci unaescenografia moltacurada.

FRANCESC
FOGUETIBOREU

tre

Ex6quies de Catalunya

Les catalana
mutacionsenque
ha patitdarreres
[a societat
aquestes
d~cades ban estat tan profundes que es
fan dificils d’assumir. En molt poc temps,
ban caigut tamb6 moires mhscares. Ens
hem adonat que no sore pas els millors.
Capficada en ahres menud6ncies,
l’escena catalana no hi ha parat gaire
atenci6. En canvi, el poeta Narcis
Comadiran’ha fet I’epicentre del seu
retom als escenaris arab L’hort de les
oliveres, estxenada aI TNC(13 de maig),
sota la direcci6 de Xavier Albertl.
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Comadirano s’est~t de res i tira al dret.
La seva tragicom6dia vodevilesca esdev~
una dissecci5 meticulosa de l"%nima
catalana’~ A la manera de Tx/~khova
L’hort dels cirerers, l’escriptor gh’onl
anatomitza la degradaci5 dels valors
d’una societat que, per cobdicia, es deixa
perdre la terra i la llengua. El dard de la
critica s’adreqa als qui ptlblicament
s’omplen el pap de Catalunya L d’estranquis, es venenel pa/s al millor postor.
Corn un buf5, el poeta Cordelira alter
ego de l’autor- engaha una diatriba

bernhardiana contra els sectors dirigents
del catalanisme conservador.
L’hort de les oliveres retrata satlricament els membres d’una famflia
burgesa catalana i catalanista que, un
cop mort el patriarca, volen vendre’s el
patrimoni a especuladors russos.
COnicque s’hi oposa 6s el fill, que
desitja mantenir la casa pairal i l’hort
de les oliveres, i que -com Iesucrist
despr6s del Sam Sopar- s’autoimmola.
Tot all6 que el paterfamilias tenia per
inviolable, tant en I’ordre material corn
moral, s’ha desgavellat. La sagrada
familia s’ha desfet. ~s una mirada
al.legbrico-simbblica
de Ia pbrdua de
la p~tria.
Al costat dels evangelis, Shakespeare, Txbkhovi Bernhard s6n alguns dels
referents que Comadira convoca en el
seu text. La visi6 lfrica i penetrant que el
caracteritza permet des d’elogiar el
Paris cuhe i civilitzat o criticar la d6ria
gastronbmica dels catalans fins a cantar
apocalipticament les absoltes del pals.
Les genialitats d’Albertf -entre escaients
i excessives- atorguen a l’espectacle
una estrident rottmditat plhstica i
musical. Arab una idbnia interpretaci6
antinaturalista,
encapt/alada per Merc6
Arhnega, que tamb6 alterna fragments
corals i operistics, L’hort de les oliveres
6s una reflexi6 pletbrica sobre la
hamletiana identitat dels catalans.
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¯ Explorar la cer~mica
El Museu
NacionaldeCer~mica
de
Valenciaformar~part de la mostra itinerantdelprojecteCreative
Europeque
arribar~a sis ciutats
europees
rues.L’exposici6,
queva
comen~ar
a Belgradel 19demaig,
proposa
exploraries dimensions
culturals,hist6riques,
creatives
i tEcniques
dela cer~mica
des

delBarroc
fins als nostres
dies.
Lamostra,quetamb~s’exposar~
a Selb,Faenza,
Stoke-on-Trent
i
Tallin,arribar~a ValEncia
al gener
de 2016.

¯ El collagede Lluis
Barbaa Barcelona
L’EspaiVolART
dela Fundaci6
Vila
Casas
a Barcelona
acull, fins a128

dejuny,la querepresenta
la primera mostra
institucionalques’ofereix
deI’ar~istabarceloni
UuisBarba
a la ciutat,despr~s
delseuExita
Nova
Yorki Londres.
Barba
Esunartista
muitidisciplinarque
treballadiverses
ex
pressions
artistiques
cornla pintura,
la

fotografia
o Pescultura.
Viarge
enel temps
mostra
els trets dela
trajectbriadeBarba:
la relectura
personal
degransobressense
oblidarla denOncia
sociald’aquelles
injusticiesevidents.
Totarabunestil
collagemarcat
pel
tractament
delcolor.

Pazos ’way of life’
Carlos Pazos 6s un dels nostres
artistes m~sinteressants.
Durant setze anys (1992 - 2008)
ocupar un est~di a l’edifici Piramid6n.
Per als que encara no ho
sapigueu, Pffamid6n ~s una rata
avis a tocar de Pestaci6 de metro
Bes6s, al llindar nord de Barcelona.
Tres plantes d’estudis, una sala
d’exposicions amb vistes privilegiades al capdamunt d’un petit
gratacel... I uns artistes que paguen
ambobra el lloguer de l’espai de
treball.
El somni de Pazos era tenir un
bar i ser-ne el centre d’atenci6. Una
mica corn Rick Blaine a Casablanca.
16s que Pazos va n6ixer en un m6n
on Elvis i Mickey Mouse compartien
olimp. Un m6n de somnis emmofllats en
plhstic industrial, de girad~scs porthtils,
de culmra escombraria, quimica
recreativa i aspiracions estel.lars. Ia ho
deia Mishima(m6s o menys): els nostres
sexes no estan destinats al caduc ventre
de ies dories, la seva missi6 6s violar els
estels.
Play it again, Carlos. I Pazos ens
serveix una nova raci6 d’enginyosos
maridatges. L’aparent facilitat en l’obra
de Carlos Pazos 6s enganyosa, per6.
Tamb6Es enganyosa la ironia i el glamur
queens assetgen al primer cop d’ull.
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Pazos ens enreda a tots. Aquesta
vegada, entre la disjuntiva del
bisturi i l’ars~nic, comb~ diu el tirol
d’aquesta exposici6 que recull tres
lustres de tmballs damunt paper.
Qu~tE de graci6s el suicidi de
l’hnec Donald multiplicat en
serigrafies que destaquen la futura
taca del seu impacte contra el s6171
les coreografies de penis a l’entorn
del logotip de Seven Up? 0 una
maternitat clhssica escap~ada
davant dues ampolles de gin Gir6
coronades per mugrons de
llimona?
SI, ens podem quedar amb
l’instam revelador, el petar de dits
de l’acudit, ambla pelI de les seres
obres; corn tamb~ ens podem
quedar amb la increible capacitat
de seducci6 d’un Pazos que, en cam i
ossos, hipnotitza i incondicionalitza
amb la seva expertesa de bar exquisit.
Per6 hem de saber endevinar, rere
aquesta agilitat pop, el crit punyent de
l’artista davant el pas del temps: Bisturl

L’ aparentfacilitat en
Ibbra de Carlos Pazos ds
enganyosa, perb tamb
ds enganyosala ironia i
el glamurque assetgen al
primer cop d’ull

Qualsevol est~tica del naufragi seth
preferible a la mediocritat i el conformisme. Marinetti ja ho va preveure. La
decadbncia no t6 espai, a l’univers de
l’energia i les m~quinesde producci6
massiva. El pedestal pot esdevenir, en un
obrir i tancar d’ulls, paperera.
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