
Les arts d’avantguarda i les
“aplicades” —o d’objectes
considerats “preciosos”—
pertanyen a dos mons només

irreconciliables aparentment. Du-
rant la segona meitat del segle XX té
lloc, en l’àmbit de la joieria, una
transformació del paper de l’autor,
que esdevé un productor indepen-
dent aïllat al seu estudi, com un artis-
ta convencional. Queden enrere les
escoles i els tallers dels precursors de
principi de segle —René Lalique,
Georges i Jean Bouquet, Henry Ve-
ver o Theodor Farhner—, joiers alta-
ment professionalitzats que contrata-
ven altres dissenyadors per refermar
les seves firmes.

Als cinquanta i seixanta, les Aca-
dèmies de Belles Arts de països com
Alemanya, Holanda, Bèlgica, No-
ruega, Dinamarca o Itàlia van
comptar amb el magisteri de grans
innovadors, que compartien els usos
de la modernitat amb pintors i escul-
tors. Durant aquells anys, l’Akade-
mie der Bildenden Kunste de Munic
es constitueix com a epicentre de la
joieria mundial, prestigiada per
Franz Rickert, Hermann Jünger i
Otto Künzli. Avui, a l’acadèmia ba-
varesa se la considera l’autèntic bres-
sol de la joieria d’autor, amb la Rie-
tveld Academie d’Amsterdam, fun-
dada el 1968. Cal recordar que a
Catalunya l’Escola Massana va im-
pulsar el 1950 la joieria com una
disciplina artística, de la mà de Ma-
nuel Capdevila, Ana Font i Ramon
Puig Cuyàs.

La galeria Klimt02, l’única de l’es-
tat espanyol dedicada a la joieria
contemporània, fa tres anys que recu-
ll els fruits de les grans escoles euro-
pees. Amb una delicadesa exquisida,
els seus directors Leo Caballero i
Amador Bertomeu han desplegat la
col·lecció The Beauty and the Best,
articulada entorn de 140 treballs de
26 artistes de primer nivell. El con-
cepte parteix de la idea que la Belle-
sa va més enllà del que és ornamen-
tal: “Es tracta de reunir el que està
ben fet i és essencial; allò Bo és la
selecció d’obres sobre la base del
que et fa pensar i sentir bé”, afir-
men.

Tots els autors que s’agrupen a
l’arca de Klimt02 tenen un llenguat-

ge artístic propi. L’alemanya Gésine
Hackenberg crea petites natures
mortes fetes amb cristall danès men-
tre ret homenatge a les pintures del
XVII i XVIII. Per al seu projecte
Room Service, l’holandesa Manon
van Kouswijk elabora curoses
ceràmiques blanques, fetes amb per-
les, fusta i plàstics que es transmuten
en una herència familiar, un objecte
d’intercanvi, memòria o souvenir.
Sari Liimatta idea objectes aparent-
ment innocents amb joguines de go-

ma, perles de plàstic, agulles i crista-
lls de la seva Finlàndia natal, tot un
repte a la imaginació surrealista. La
ironia del suís David Bielander li ser-
veix de curtcircuit de models for-
mals tradicionals a base de materials
inèdits: el material que simula la
carn dels seus collarets/salsitxes vie-
neses, frankfurters i weisswurts és
original de les cadires Thonet. Un
autèntic neodadà. El situacionisme
del francès Benjamin Lignel el mena
a idear fermalls que són mugrons,

orelles de plata elaborades amb el
motlle de les de l’usuari i anells de
plata i d’or que s’insereixen com si
fossin tiretes. Una altra holandesa,
Anheléis Planteydet, recrea en la se-
va sèrie de collarets Beautiful City
plans imaginaris de cases: són colla-
rets articulats en dues fases, la fase
de la invenció i la de posar-se la joia.
Així, la casa és habitada per un cos
—o és la casa la que habita un escot.

En un altre ordre i dispositiu dife-
rent, la col·lectiva Worth VS Waste,
al Centre d’Art Santa Mònica, neix
d’un concepte d’apropiació d’un ob-
jecte d’ús quotidià: la bossa de les
escombraries. Fa dos anys, la curado-
ra portuguesa Ana Cardim va selec-
cionar noranta artistes i dissenya-
dors per proposar-los per correu
electrònic la creació d’un pin a base
d’una estructura metàl·lica on s’hau-
ria d’adaptar un petit sac de plàstic
transparent i amb un petit kit de
recàrregues que permet substituir
els sacs cada cop que s’utilitza la
joia. Un material noble i un altre
enemic del planeta es confrontarien
en aquests garbage pins. Per als im-
pulsors d’aquesta mostra itinerant
no es tracta de transformar les deixa-
lles en una cosa provocativa, o sim-
plement “desestetitzar” l’art, sinó
d’un esborrament de les fronteres en-
tre creació i altres pràctiques artísti-
ques, com la publicitat, el còmic, la
joieria o la fotografia.

Al catàleg de la mostra, Martí
Perán va molt més enllà quan afir-
ma aquestes peces “fan de l’excedent
d’experiència la materialitat d’un tre-
sor”. Per al crític d’art, es tractaria
de “comprendre la vida convertint
la seva caducitat en una joia”. Una
nova funció de l’art en el seu inces-
sant desig de fusió amb la vida: com-
pilar restes d’experiència per al mu-
seu dels tresors ocults. Crítica institu-
cional o simple im-mundícia?

The Beauty and the Best. Kli-
mt02 Gallery. 2010 Collection. Ca-
rrer Còrsega, 317, pral 2a. Barcelo-
na. Inauguració 17 de desembre.
www.klimt02.net.

Garbage Pin. Project. Worth
VS. Waste. Centre d’Art Santa
Mònica. La Rambla, 7. Barcelona.
Comissària: Ana Cardim.
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Va estar pres durant sis
anys a diferents presons
del seu país, però Htein
Lin (Birmània, 1966) no

va perdre el coratge ni tampoc
les ganes de pintar. No era fàcil
fer-ho allà dintre. Ho havia de fer
d’amagat i emprant tot tipus d’es-
tris manllevats (vells uniformes,
llençols estripats, encenedors,
taps de dentifici...) amb què ens
va inventar la seva pròpia tècnica
de monotip (estampació per
pressió) per a realitzar secreta-
ment unes obres colpidores que
ara es conserven a l’arxiu birmà
d’Amsterdam. “Encara hi ha
moltes de les meves obres amaga-
des a la presó perquè no vaig
aconseguir treure-les”, explica
l’artista, que va deixar Birmània
el 2006, dos anys després d’ésser
alliberat, quan es va casar amb
l’ambaixadora britànica al país.
El canvi de vida fou total, però

manté el lligam amb el passat i,
sobretot, amb la situació del seu
país. “Em sento obligat a cridar
l’atenció sempre que puc sobre
els molts presoners polítics que
hi ha allà i sobre la manca de
llibertat d’expressió que patim”,
explica.

Tanmateix, les obres que
aquest artista i performer presenta
fins al 16 de gener a la Tasneem
Gallery de Barcelona (una original
sala situada al barri barceloní de
les Tres Torres) són més alegres i
colorides que les que li donaren
fama, tot i que en algunes se ser-
veix de la tècnica descoberta a la
presó i no hi falten referències a la
conflictiva situació birmana. És el
cas de les peces dedicades a la
revolució del safrà, que protagonit-
zaren els monges budistes el 2007,
o les dedicades a les terribles
conseqüències del cicló que el
maig de 2008 va arrasar el seu país
deixant al darrere més de 150.000

morts i que pel seu dramatisme re-
corden les imatges de les seves pin-
tures de presó.

La mostra porta per títol Mis-
sing Asia, observing Europa (Enyo-
rant Àsia, observant Europa) i el
contrast és el més interessant. A la
sèrie dedicada a ciutats europees,
l’artista inclou de manera quasi
bé caòtica tot tipus d’icones re-
presentatives del lloc, com la Sa-
grada Família a Barcelona o els
canals a Amsterdam.
L’acumulació de personatges,
monuments, fragments d’obres
dels artistes més representatius o
elements simbòlics del lloc sem-
bla al principi una mica naïf,
però mirat tot a poc a poc, aques-
ta acumulació acaba interrogant-
nos sobre el que som realment. I,
en totes, hi apareix sempre una
figura que poc té a veure amb
Occident. Es tracta d’un petit Bu-
da que ell col·loca com a senyal
d’esperança.

“Abans d’arribar aquí
només havia estat a Europa a
la meva imaginació i pensava
que això era el paradís”, expli-
ca. “Després vaig descobrir
que la realitat no és tant així i
que la gent té una vida dura i
està molt estressada; la seva
vida diària és com una carrera

permanent. Per això
vaig començar a pin-
tar aquesta sèrie de
les ciutats, per expres-
sar com les veia jo. I
aquestes imatges de
Buda les poso per-
què representen el
meu desig que aques-
tes ciutats aconse-
gueixen pau i felici-
tat”.

A ell li’n dóna i,
de fet, una altra part
de l’exposició té a
Buda com a únic pro-
tagonista. “Quan era
a la presó vaig practi-
car molt la
meditació i encara
ara intento fer-ho ca-
da dia”, explica.
Està convençut que
també és això el que
permet que molts
dels seus compatrio-

tes, malgrat els problemes, acon-
segueixen sentir-se afortunats.
“Els permet treure forces per a
riure i per a estimar”. Podria sem-
blar que la seva és, doncs, pintu-
ra religiosa. Però ell no ho diria
així. “El budisme no és una
religió, és una filosofia, una ma-
nera de viure”.

Orelles de plata (i altres immundícies)
ÁNGELA MOLINA

Mirant Europa
El birmà Htein Lin mostra per primer cop

les seves obres a Barcelona

Htein Lin. / MASSIMILIANO MINOCRI

Particulars propostes de la mostra de joies The Beauty and the Best. / M. SÀENZ
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� Torna el troc
Semblarà mentida, però a Barcelo-
na es poden aconseguir regals per
a tota la família per zero euros. En
temps de crisi una cosa tan vella
com el troc (trueque) s’ha conver-
tit en un fenomen que guanya
adeptes cada dia. Aparells de
televisió, Nintendos, alforges per a
bicicleta o ventiladors. Els troba-
reu a la columna d’ofertes de la
web www.intercanvis.net. A les de-
mandes hi ha des d’un ordinador
portàtil fins a bíblies catòliques,
passant per telescopis. A més, en
aquest web hi ha el calendari amb
els principals mercats d’intercan-
vis de la ciutat. Les properes cites
són el 19 de desembre a la Barcelo-
neta (davant del mercat); 20 de des-
embre al Mercat d’Intercanvis a
Gràcia (plaça del Diamant); i el 4
de gener a la Marina (plaça Mari-
na). Només cal portar una cosa en
bon estat que ja no us faci servei i
canviar-la per una altra que neces-
siteu. No es pot pagar amb diners.

� Teatre i dansa per la cara
Ballarins fent claqué damunt un
instrument musical que emet sons
i llums. Veure com es pot fer músi-
ca amb els peus, de la mà dels ba-
llarins de Tapargpegics, pot ser to-
ta una experiència sensorial.
Aquest espectacle el fan a la nau
Ivanov el 17 i 18 de desembre, i és
totalment gratuït.

Un altre espai on sovint es pot
gaudir de teatre de franc és l’Insti-
tut del Teatre. Del 17 al 20 de des-
embre, els alumnes ofereixen la
versió de Sartre de Les troianes
d’Eurípides, la tragèdia grega d’un
grup de dones indefenses, que són
tractades com a botí de guerra.

A l’Obrador de la Sala Becket
es podrà veure en primícia i
gratuïta, el 21 de desembre, L’Ho-
me dels ulls tristos, de Händk
Klaus, dirigida per Thomas Sauer-
teig, en la qual el protagonista és
en Gunter, un home que treballa
per Metges sense Fronteres, i que
cau en mans de dos germans
malèvols. Els dos homes el força-
ran a seguir-los a una ciutat despo-
blada on no hi ha ni aigua ni elec-
tricitat, i l’obligaran a participar
en un acte de violència contra un
vell.

� Música sense taquilla
Si existís un cafè on es reunissin
esperits inquiets i místics de creen-
ces variades i ments obertes, la mú-
sica que sonaria seria la de Barrue-
zo & Bohemia camerata + Wafir
S.Gibril. El dilluns 21 de desem-
bre, aquest trio bohemi toca
gratuïtament, amb reserva prèvia
d’entrades, a la Casa Elizalde. Els
membres d’aquest grup són musul-
mans, jueus, cristians, flamencs i
agnòstics, beuen de totes les cultu-
res i la seva música és el resultat
d’aquesta barreja, radicalment mo-
derna, però amb aires medievals i
molt mística.

Un espai emblemàtic per escol-
tar bona música low cost i veure
com els músics juguen i es diver-
teixen amb la tecnologia digital és
Niu Espai Artístic Contemporani
al Poblenou. El dimarts 22 de des-
embre hi ha una sessió amb Insti-
tut Fatima. Al darrere d’aquest
nom hi ha dos barcelonins d’ori-
gen alemany, en Paul Rose i en
Carsten Galle, que tenen passió
per la música electrònica i molt
sentit de l’humor. Juguen amb pi-
lotes, perruques, guitarres, diver-
teixen i utilitzen el públic amb co-
nillets indis.

Un altre centre cívic on s’ofe-
reixen concerts gratuïts, en aquest
cas de música clàssica, és la casa
Golferichs. Aquest dimecres, 23 de
desembre, els amants de la música
italiana podran gaudir de les àries

de Verdi, Puccini i les cançons de
Donizzeti. Més clàssics: l’Orques-
tra de Cambra Amics dels Clàssics
a l’Ateneu Barcelonès, diumenge
20; el Concert de Nadal de la Co-
ral Sinera i el Virolet als Lluïsos de
Gràcia, i el Carrilló de la Generali-
tat de Catalunya, amb les seves 49
campanes de bronze, al Palau de
la Generalitat, el dissabte 26 de
desembre. Música llatina, tango,
salsa, gospel, pop català, folk…
L’oferta musical d’aquest desem-
bre als carrers de Barcelona és
d’allò més eclèctica. N’hi ha per
tots els barris i si voleu consultar
el calendari, tan sols heu de clicar
www.bcn.cat/nadal.

� Cinema a bon preu
Bon cinema a preu irrisori: menys
de tres euros. A la Filmoteca de
Catalunya es pot passar el Nadal
amb el malson tortuós que destil·-
la la Cabeza borradora de David

Lynch, continuar amb el terror
atàvic de L’Exorcista de William
Friedkin o l’antimilitarisme demo-
lidor de M.A.S.H. Per Sant Este-
ve, es projecta una altra obra mes-
tra Apocalypse Now Redux, la
versió infernal del Vietnam de
Francis Ford Coppola; i l’Any
Nou s’estrena amb el Gran Torino
de Clint Eastwood i el conte
prodigiós de Els mons de Coraline.

Als Centres Cívics projecten
sessions gratuïtes de cinema. El co-
l·lectiu Manderlay (www.mander-
lay.es) el formen una treballadora
social, un cineasta, un antropòleg
i una periodista, que són cinèfils
empedreïts. Aquest desembre orga-
nitzen un cicle de comèdia clàssica
al Centre Cívic del Carmel. Una
altra opció, per a retines més
àvides de noves experiències és
l’Xcèntric, que els dijous i diumen-

En la darrera edició del
Sónar, un dels seus direc-
tors, Sergi Caballero, va
assegurar que organitza-

va un Sónar per a infants, el
Sónarkids, era perquè havia tin-
gut un fill i volia que s’ho passés
bé. Els qui també han tingut des-
cendència són alguns dels pro-
gramadors musicals de Taran-
tos, Sidecar, Jamboree o el Kar-
me. Sigui per la paternitat i per
les ganes de compartir passions
musicals amb la prole o per mi-
llorar la imatge d’una plaça, la
Reial, amb fama de gamberra, el
cert és que tots s’han involucrat
en el projecte que ha impulsat
l’Associació d’Amics i Comer-
ciants de la Plaça Reial per con-
vertir aquesta artèria barceloni-
na en un espai familiar. El tret
de sortida el donaran els concer-
ts de Fred i Son, Sedaiós, El Pe-
tit de Cal Eril i Oh Cake&the
Cookie aquest dissabte i l’escena-
ri serà el Sidecar. Així doncs,
aquesta sala s’omplirà de nyecs
disposats a ballar al ritme de mú-
sica, naïf, pop, folk, acústic i lle-
tres a vegades, amb mala llet,
amb l’objectiu solidari de reco-
llir diners —es distribuiran guar-
dioles per la plaça Reial—per fer
un taller de música per als nens
del Raval.

Menys ‘trapella’ serà la músi-
ca d’Un cau de mil secrets, que
s’estrena a la Pederrera el 27 de
desembre i que també és un es-
pectacle de franc. Aquest musi-
cal, escrit per Vicenç Vives i Piti
Español, explica la història de
quatre joves que visiten la casa
Milà i coneixen un manobre, en
Gaziel, que va participar en la
construcció de l’edifici ara fa

cent anys. Un altre exponent de
la cultura gratuïta barcelonina
és el CosmoCaixa, que aquest
Nadal convida a protagonitzar
la pel·lícula La mosca o a practi-
car la teletransportació, o
créixer i empetitir talment com
una Alícia al país de les merave-
lles, a l’exposició Abracadabra.
Els dies 23 i 24 de desembre es
pot veure un espectacle del mag

Lari per dos euros. Al-
tres propostes nadalen-
ques són un laboratori
de màgia o un viatge
amb el Beagle de Char-
les Darwin amb l’objec-
tiu de descobrir
l’evolució dels éssers
vius.

A l’altre espai de la
Caixa, el CaixaForum,
el 20, 28, 29 i 30 de des-
embre fan una òpera
còmica que va escriure
Mozart quan tan sols te-
nia 12 anys: Bastià i Bas-
tiana. Per 4 euros es pot
veure la versió, ambien-
tada al Far West, que la
companyia d’òpera Ca-
mera Musicae ha fet
d’aquesta història
d’amor en què Bastiana
busca recuperar el seu
amat amb l’ajuda d’un

bruixot. Una altra opció
gratuïta: el 26 i 27 de desembre
Trukitrec presenta Jukebox, uns
titelles força alternatius, que en
alguns moments són éssers hu-
mans, en altres dibuixos i en al-
gun moment titelles en mans
d’un manipulador. La història
tampoc és convencional: l’amor
entre un rei de la pizza i una
artista vocacional.

Territori infantil

Una imatge de l’obra Jukebox, que es podrà veure al Caixaforum.

Els mercats d’intercanvi
permeten bescanviar
objectes en bon estat
sense diners pel mig

Un pollastre magre per a un Nadal de crisi. / CONSUELO BAUTISTA

Nadal ‘low cost’

2 / QUADERN EL PAÍS, dijous 17 de desembre de 2009


