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Luis Pardo estrena un
nou espectacle d’hipnosi
Hypnos, la otra realidad és el títol del nou es-
pectacle del mentalista i especialista en hip-
nosi Luis Pardo que programa la Sala Mun-
taner de Barcelona. L’anterior xou de Pardo,
Cuando el diablo piensa, va ser l’espectacle
més vist a les sales alternatives barcelonines
durant la temporada 2012-2013.

Maria del Mar Bonet obre
el cicle Música entre Llibres
La llibreria Laie del carrer Pau Claris de Bar-
celona acull a partir d’avui a les 19 h el cicle
Música entre Llibres, concerts de petit format
de cantautors reconeguts i figures emergents.
El cicle l’inaugura Maria del Mar Bonet. Més
endavant hi actuaran Gerard Quintana, Mar-
ta Gómez i Andreu Rifé.

Trenta mirades a l’univers
de Cees Nooteboom

obra. Sovint, a les preguntes dels
periodistes, diu que ell no és cap
acadèmic: “Simplement he escrit
el que he vist i pensat, no faig te-
ories. La meva vida és poesia i vi-
atges”, assegura. Nooteboom ex-
plica que a ell, quan viatja, li agra-
da desaparèixer: “Intento ser in-
visible, perquè vull veure els
altres. Quan un és manifesta-
ment turista, la gent es transfor-
ma”, assegura. En una crònica
que escriu en un viatge al Sàhara,
reflexiona: “Flotes per un terri-
tori que t’és estrany..., veus, mi-
res, veus..., aquí i allà fas una es-
garrapada en la indescriptible su-
perfície, desapareixes altre cop,
i tornes més buit però amb pa-
raules”. Nooteboom aconsella
aventurar-se: “Als joves els diria
que agafin un avió i després, a
l’estació d’autobusos, agafin el
primer autobús que surti sense
un destí en concret”.

La poesia i els polítics
Descrit com un dels deu millors
cronistes de viatges del segle XX
per la revista Newsweek, Noote-
boom potser no és “acadèmic”,
però les seves reflexions han se-
duït lectors d’arreu del món. Té
l’habilitat, segons l’escriptora
Connie Palmen, de “fer-te veure
i pensar el que mai havies vist ni
pensat”. Té un altre talent: sap,
per com parla un polític, si llegeix
poesia. No ha detectat cap lector
de poesia entre els polítics espa-
nyols: “És una llàstima que jo no
sigui un Quevedo espanyol per
descriure la política espanyola”,
ironitza. Diu que a Holanda hi
havia un polític capaç de recitar
durant hores poesia: “És sorpre-
nent, però existeixen”, afegeix
amb un somriure murri.e

L’escriptor holandès Cees Nooteboom va presentar ahir a
Barcelona un assaig sobre la seva obra. PERE TORDERA

Cees Nooteboom és un dels millors
cronistes de viatges de l’últim segle
i un etern candidat al Nobel. A Uni-
verso Nooteboom, trenta autors re-
flexionen sobre la seva obra. Ell diu
que la seva vida és “poesia i viatges”.

SÍLVIA MARIMON

BARCELONA. “Vaig deixar casa me-
va quan tenia 16 anys i, en certa ma-
nera, no he tornat”, diu Cees Noote-
boom (l’Haia, 1933). Poeta, no-
vel·lista, crític d’art, viatger i etern
candidat al Nobel, Nooteboom ha
fet 80 anys i continua recorrent el
món –pròximament tornarà a
l’Amazones– sense perdre la capa-
citat de deixar-se fascinar: “Fa uns
mesos vaig tornar a recórrer els
temples del Japó. Em transporten
l’ànima”, assegura.

L’editorial Candaya acaba de pu-
blicar Universo Nooteboom, un re-
cull d’articles de trenta autors d’ar-
reu del món que reflexionen sobre
l’obra d’aquest holandès errant. El
llibre –que han coordinat Astrid
Roig i Erik Haasnoot, autor també
del documental Desvío Nooteboom–
és el resultat de tres anys de feina.
“Després de 60 anys escrivint, és
una gran sorpresa. Els elogis són
molt difícils de digerir. Les males
crítiques es poden suportar millor”,
reflexiona aquest autor polifacètic,
que respon als periodistes amb la
mateixa ironia amb què escriu.

Nooteboom es reconeix en els
múltiples miralls del llibre. “Llegint
els articles m’he adonat que la mira-
da del nòrdic és diferent. Crec que
he escrit més per al sud que per al
nord”, assegura. És un gran enamo-
rat d’Espanya, des de fa 40 anys pas-
sa llargues temporades a Menorca
–va dedicar Lluvia roja a l’illa–, des
d’on escriu bona part de la seva

ENTRAR EN NOUS MONS
L’obra d’Andreas Slominski,
una bicicleta carregada amb
deixalles, convida a pensar

d’on venim i on anem. EFE / M. PÉREZ

Tardor Art 2013
imagina com

seran les galeries
del futur

NÚRIA JUANICO

BARCELONA. La lluita de les galeri-
es d’art per atreure nou públic no
s’atura. Per això han decidit rein-
ventar el programa Tardor Art 2013:
s’han obert a propostes poc conven-
cionals, com per exemple la possibi-
litat de visitar una exposició acom-
panyat de la teva mascota. “Cal
trencar amb l’hermetisme i la seri-
etat dels espais d’art per desenvolu-
par un model innovador que no no-
més satisfaci els perfils més especi-
alitzats”, afirma el crític Eudald
Camps. Per acostar-se als joves,
Tardor Art 2013 introdueix con-
certs de música electrònica a les ga-
leries i acull projeccions, represen-
tacions teatrals i performances que
“trenquen amb la concepció tradi-
cional dels espais d’art”, explica
Camps, que encapçala la comissió
que ha organitzat aquesta iniciativa
bianual de les tres associacions ca-
talanes –el Gremi de Galeries d’Art
de Catalunya, l’Associació (art) Ca-
talunya i Art Barcelona– i que té un
pressupost de 60.000 euros finan-
çats pel departament de Cultura.

L’edició d’enguany “experimen-
ta amb nous formats per consolidar
la galeria del futur i legitimar-ne la
funció”, diu Camps. Per exemple, el
happening d’homes anunci que or-
ganitza l’espai Il Mondo el 25 d’oc-
tubre i l’1 de novembre a la rambla
de Catalunya. Per reforçar el vincle
entre l’artista i l’espectador, també
es faran trobades i conferències que
potencien la implicació dels assis-
tents amb formats poc habituals.
S’han seleccionat 45 activitats per a
un cartell titulat Programa’t, que
fins al 3 de novembre omplirà d’ac-
tivitats una vintena de galeries d’ar-
reu de Catalunya.e

Valentín Roma en una conversa a
la Nogueras Blanchard. FUNDACIÓ SUÑOL

per patrocinadors (DKV i Damm),
per la mateixa entitat i per ajuts de
l’Ajuntament i la Generalitat.

La campanya de difusió també
inclou un acord amb Turisme de
Barcelona. S’editaran en català i an-
glès 150.000 guies a l’any amb un
plànol del circuit que es repartirà
tant en 80 hotels com en llocs estra-
tègics, com l’aeroport i el port. Tam-
bé es proposen fer rutes guiades
pels diferents espais i s’ha creat una
nova pàgina web amb aplicacions
digitals interactives. L’objectiu és
“integrar” tot l’art contemporani,
tant el d’espais privats com públics,
i “anar a buscar el públic al carrer,
convidar-lo a entrar”, diu Maragall.
Ha etiquetat el Circuit d’“exigent,
coherent, revisable i obert”.

La presentació del Circuit coin-
cideix amb l’arrencada de la tempo-
rada de les galeries associades, que
treballen amb artistes l’obra dels
quals reflexiona sobre el pensament
contemporani. Aquest vespre es
trobaran al pati del CCCB per inau-
gurar el curs 2013-14.e

Un dels màstils
que senyalitzen
el Circuit d’Art
de Barcelona.
ART BARCELONA


