
L’altre dia, en presentar el seu
nou espectacle, que s’estrena
dissabte a Barcelona, el pallas-
so Tortell Poltrona recordava

una vella reivindicació: que la televisió
pública catalana dediqui un programa
a les arts del circ. Creu que seria una
manera excel·lent de donar-ne a
conèixer la pluralitat i eixamplar l’ima-
ginari del públic, “que quan sent circ
pensa de seguida en el Gabi, Fofó i
Miliki i en la Bárbara Rey i l’Ángel
Cristo”. De ben segur que la seva peti-
ció es podria fer extensiva als professio-
nals de tots els vessants escènics, de la
dansa al teatre, que tot sovint recorden
la importància d’aconseguir una ma-
jor atenció mediàtica per a la seva fei-
na. La matinada de dissabte passat
Barcelona TV va estrenar l’Èxit, un
programa que vol oferir una panoràmi-
ca de la producció cultural a la ciutat.
És a dir, si bé no es tracta d’un mono-
gràfic consagrat a l’escena (com si ho
és Escenaris, una producció de Canal
Terrassa TV que forma part dels pro-
grames distribuïts a través de la Xarxa
de Televisions Locals), com a mínim
aquesta hi està representada.

La gran sorpresa del nou espai és el
seu presentador. Es tracta de l’econo-
mista Xavier Marcé, que amb l’ante-
rior govern tripartit de la Generalitat
va ser el responsable de l’Institut Cultu-
ral de les Indústries Culturals (ICIC).
En l’actualitat és director general d’ex-
pansió de la productora Focus, empre-
sa a la qual està lligada bona part de la
seva trajectòria laboral, i a més exer-
ceix la docència universitària. La seva
experiència professional fa pensar que
Marcé és un home avesat a explicar-se
i a parlar en públic. Però amb això no
n’hi ha prou per posar-se amb solvèn-
cia al capdavant d’un programa, tot i
que aquest no sigui gaire complex. Ja
diuen que els focus i el pilot vermell (i
l’incertesa de no saber a qui s’està par-
lant) imposen força. I en la primera
emissió al presentador se’l veia rígid,
poc natural, desprovist d’aquella famo-
sa química amb la càmera.

El programa s’estructura a partir
d’una fórmula clàssica. Es fan una
sèrie de llistes d’èxits en diferents cate-
gories: escenaris, audiovisuals i llibres.
Les habituals relacions dels més vis-
tos/els més venuts articulen els contin-
guts, i s’ofereix un reportatge sobre
una de les referències de cada apartat
(no necessàriament la capdavantera.
De fet, el primer dia es va parlar de les
situades en quart lloc). En la secció de
llibres vam poder sentir Noah Gordon
parlant del seu nou llibre, El celler,
ambientat a Catalunya, on l’escriptor
estava de promoció dies enrere.

En imatge i so, el reportatge es va
dedicar a 53 días de invierno, última
pel·lícula de la realitzadora catalana
Judit Colell. S’entén la voluntat de re-
comanar una creadora autòctona, i a
més els primers llocs de la llista els
ocupaven pel·lícules forànies, així que
contactar amb els respectius protago-
nistes i responsables hauria complicat
la feina a l’equip del programa. En
l’apartat teatral es va recomanar (així
ho deia el presentador quan introduïa
els reportatges) una obra que ja porta
vuit mesos en cartellera: Òscar, una
maleta, dues maletes, tres maletes. Re-
capitulem un moment: un llibre nou,
una pel·lícula acabada d’estrenar i un
dels espectacles més antics de la carte-
llera. ¿Tindrà alguna cosa a veure en la
tria el fet que sigui una producció de
Focus?

L’Èxit destaca més pel què, el fet de
dedicar un espai a la promoció de l’oci
cultural, que pel com. La manca de
ritme i la poca originalitat del format
(a pesar que en els diferents reportat-
ges es nota una certa voluntat d’estil) li
resten atractiu.
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L’observació és la percepció
més el desig (de veure). Té un
plus d’acció, és una activitat,
mentre que la percepció és

una capacitat. En l’observació l’indi-
vidu capta la imatge, un objecte, en
la seva pura immediatesa, en la seva
prefiguració, en els seus límits. I més
enllà del pla perpendicular de la seva
mirada. L’observació comprèn l’as-
pecte totalitzador del marc en el qual
subjecte i objecte s’inscriuen i se sot-
meten a la seva transferència. Una
relació lògica que té una dinàmica
productiva, està en permanent circu-
lació, en continu flux. L’observació
de l’obra d’art és divisible fins a l’infi-
nit, succeeix en un present temporal
(el que Husserl denomina “ara”),
però, a diferència de la percepció,
aquesta s’allarga íntimament, emo-
cionalment, com el nucli d’un come-
ta amb una sola cua de sensacions.

La tesi de la col·lectiva Acte I:
Observació, amb obres seleccionades
del fons de la Fundació Suñol (a ex-
cepció dels vídeos), planteja aquesta
activitat com la base de l’experiència
estètica. Comenta Sergi Aguilar, ar-
tista i comissari: “Una obra o una
exposició hauria de provocar en l’ob-
servador el desig de veure el contin-
gut o l’ànima de l’objecte en termes
d’experiència visual. Es podria afir-
mar que el valor de l’òptica està en el
que ens apareix a l’obra, en allò que
aquesta mostra. Els intents d’expli-
car l’obra d’art sota conceptes que
vagin més enllà de la iconografia han
portat a artistes i teòrics a buscar
paraules com presència o aura, per
tal de descriure la seva iconologia,
però el fet que aparegui no implica la

seva comprensió total, perquè la
imatge sempre té una part oculta”.
En parlar-nos del que està ocult,
Aguilar s’uneix a tots els idealistes
que desitgen fer del treball de l’artis-
ta una metafísica. La tesi es podria
aplicar a obres tan idiosincràtiques (i
alhora dissonants) dins de la història
de la modernitat, com el Grand
Verre, o a pràcticament tot el llegat
surrealista. Ja que, com afirmà al seu
dia Lyotard, “el que l’espectador veu
(al Gran Verre) és l’ull, i fins i tot el
cervell, durant el procés de formació
dels objectes”.

Les obres seleccionades per Agui-
lar, reunides al Nivell Zero de la fun-
dació barcelonina, busquen identifi-
car l’observador amb l’objecte, mit-
jançant pautes que fan referència a la
insistència de la mirada, la ceguesa,
la negació de la identitat, la delimita-
ció del marc, el plaer, la trituració de
les imatges. Però encara resulta inne-
gable aquesta voluntat d’autosufi-
ciència i reciprocitat en l’acte de l’ob-
servació, no tots els treballs perme-
ten arribar al llindar del desig en la
visió, potser perquè molt pocs estan
dotats d’aquest caràcter il·lusori, ve-
ritable palanca per a les operacions
de l’(in)conscient en la visió. L’excep-
ció la posa La jarra vertiente o Má-
quina de dibujar, de Luis Frangella.
Es tracta d’una estructura en for-
ma de dues torres que suporten un
llibre lligat amb unes cintes mètri-
ques. A sota hi ha una gerra que
va deixant anar uns fils metàl·lis
que, a mesura que arriben al terra,
es transformen en una pluma o un
llapis sobre dos cercles disposats
en diana. L’espectador té a la se-
va disposició unes ulleres tridi-

mensionals que acentuen la inten-
ció de veure, llegir i corregir.

El retrat Sense títol, de José No-
guero —el traç esquemàtic d’un ros-
tre que remet a la negació de la mira-
da i la seva opacitat— s’oposa als
excessos oculars de Zush (Zeyemax),
un dibuix on apareixen tretze ulls
que ens miren insistentment. Impossi-
ble no veure-hi. En la instal·lació titu-
lada Cabezas, Roman Buxbaum ne-
ga la identitat de sis personatges, les
fotografies dels quals, tallades a
l’alçada de la barbeta, apareixen en
un prestatge. Idroj Sanicne ha
col·locat un petit coixí la paret; l’ob-
jecte està perforat amb cinc forats
que contenen uns miralls. Antoni
Abad oculta darrere el dibuix d’una
reixa la imatge d’un edifici (Esclava),
mentre que Joan Rom penja a la pa-
ret un petit bastidor (Fora el marc,
II) del qual surten unes ramificacio-
ns. Aquí, el marc de l’obra deixa de
concebre’s com el traçat dels límits
empírics d’un camp perceptiu per
convertir-se en un mapa de les seves
relacions. Federico Guzmán encola
una filera de dianes fins a omplir un
llenç, desfocalitzant el punt central
del camp de tir (The sound of busi-
ness). El vídeo firmat per Joan Lean-
dre, Map 2.0.1, és un retrat agònic de
l’individu sumit en un amanyac (“el
tinc darrere meu”, crida una veu en
off), enredat en el seu propi mecanis-
me òptic i que descobreix que els
punts de mira i de fuga són dintre
d’ell. L’objecte de la visió es manifes-
ta en el nostre interior obscur.

Acte I: Observació Col·lectiva d’artis-
tes. Fundació Suñol. Roselló, 240. Barce-
lona. Fins al 22 de desembre. Comissari:
Sergi Aguilar.
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Malgrat l’absurd gali-
maties d’exposicions
buides d’interès, es
diria que un halo

d’invisibilitat n’envolta d’altres
que susciten l’espectacle d’una
naturalesa senzilla. La galeria
ProjecteSD presenta el treball
inaudit de Patricia Dauder: Les
Maliens (A Film), un conjunt
de dibuixos i una pel·lícula en
16mm rodada a Mali (2007),
continuació d’un projecte ante-
rior, Les Maliens (A Script). A
partir de seqüències fixes de llar-

ga durada de paisatges
del país africà, l’artista
construeix una història
amb una allau
tranquil·la d’imatges: es-
cenes sense ornaments,
personatges que execu-
ten amb una llisor bàsi-
ca les tasques que els ha
deparat el seu destí.

La nostra mirada
s’omple en el moment
en què es llança a l’horitzontali-
tat de tan nobles vides, on res
esdevé. El punt de mira que el
construeix és ambigu, instintiu.

Els dibuixos permeten la se-
va substitució. Són trames tè-
nues que recullen imatges ob-
servades des de certa distància

física, topografies que projec-
ten una concepció de l’ésser
humà incapaç de governar tot
el que ha dominat amb la vista.
Patricia Dauder construeix
una visió borrosa, encara que
harmònica, d’un lloc servint-se
només de la seva experiència
directa amb el paisatge. La na-
turalesa despullada de la seva
realitat.

Les Maliens (A film). Patricia Dau-
der. Galeria ProjecteSD. Passatge
Mercader, 8, baixos 1. Barcelona.
Fins al 23 de novembre

Visions a la cua d’un cometa

Despullada de realitat

El quadre Esclava (1990), d’Antoni Abad, a l’esquerra, i Zeyemax, de Zush (1974).

VIST I PLAU

Recomanacions
BELÉN GINART

Una de les obres Dauder a ProjecteSD
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