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Seria injust ressenyar el naixement d’una
fundació barcelonina d’art i ciència sense
recordar quehi ha institucions quedes de
sempre han vinculat els dos camps. Par
lem de les botigues demàgia. Després del
lamentable tancament d’El Ingenio, al
carrerRauric, ésElReide laMà
gia la destinació obligada dels
iniciats en elmisteri. S’hi pot ad
quirirunllibretqueéscapitalper
entendrecomlaciència aplicada
alesartsescèniqueshail∙luminat
unamanifestació culturalmil∙le
nàriaquecontinuavigent:Magia
y física recreativa (Ad Litteram),
deRobertHoudin.
La presentació dimecres a

l’Espacio88delPoblenoudeQuo
Artis, fundació d’art i ciència, va
tenir molt de màgia recreativa.
L’artista ucraïnès Aleksandr
Ponomarev va exposar Maya,
the lost island, unvídeoquemos
tracom,ambl’ajudade lamarina
de guerra russa, va aconseguir
ocultar una illa del mar de Ba
rentsz darrere d’una pantalla de
fum,icrearunefectecolpidor(es
pot apreciar a la foto)depura re
alitatvelada.IelcatedràticÀlvar
Sánchez,expertenfotònicadela
UAB, va explicar avenços en el
repted’aconseguir la invisibilitat
dels objectes (i per quèno, de les
persones)mitjançant lamanipu
lació de la llum. Tatiana Ku
rotxkina, ennomdeQuoArtis, va animar
artistes i científics a superar decrèpites
murallesper treballar junts.
Perquè no sovintegen els exemples re

cents de col∙laboració. Al Barcelona Su
percomputing Center (BSC) recorden
com fa anys els alumnes de la facultat de
Belles Arts van ajudar a expressar projec
tes de genòmica dotantlos intenció artís
tica. I també suggeridors desenvolupa

ments conjunts amb el Sónar+D: des de
l’úsdelasupercomputaciópertraçarl’ori
gendelamúsicaiprovard’estructuraraixí
eldesordremusical, fins a la creaciód’una
app que dibuixa un mapa de les anades i
vingudesdelsassistentsal festival.
Però aquest concepte tan davincià de

l’art i la ciència fosos en un sol propòsit és
aquí una assignatura pendent. La feliç
concentració a Barcelona d’una sèrie de

centresd’investigació l’activitatdelsquals
té una dimensió global hauria d’estimular
unteixitartísticlocalquenoviulasevami
llor hora. Ambungalerisme enple procés
de refundació, unsmuseus, que han sortit
anèmics de la crisi, lamanca d’una fira de
nivell,artistesmésreconegutsforaqueala
seva pròpia ciutat o una facultat de Belles
Arts encotillada en l’arquitectura fran
quistadelasevaseudelaDiagonal fariabé

el teixit artístic de trucar a la porta
d’aquesta excel∙lència científica. Parlem
d’institucions que, malgrat les retallades,
continuen gaudint de prestigi internacio
nal. Sil’artbarceloníactualmancademar
ca exportable (la ciutat no ha estat ni tan

sols capaç d’associar el seu nom
aldeJaumePlensa, undels seus
artistesambmésèxit internacio
nal), la ciència local síqueen té.
Es dóna la circumstància, a

més, que centres com el mateix
BSC, l’Institut de Ciències Fotò
niques o el Parc de Recerca Bio
mèdica, per posar alguns exem
ples, treballen en projectes de
gran plasticitat que obren un
móndepossibilitatsper als joves
artistes. De fet, el BSC s’està
plantejant la possibilitat de con
tractarunartista resident.
Sosté Francesc Subirada, di

rector associat del BSC, que
aquestes formesde col∙laboració
no només permeten millorar la
divulgació dels projectes cientí
fics, sinó que el fet artístic i el de
la ciència són en essència el ma
teix: hi ha èxits científics que no
s’haurien assolit sense la inter
venció d’una intuïció artística.
Segons la seva opinió, el pressu
post de les institucions científi
ques ide l’artdeBarcelonaés tan
limitat que s’imposen solucions
imaginatives per tal de tenir im

pacte global, idees que demanen col∙labo
ració interdisciplinària.
En una dissertació com la de Sánchez i

Ponomarev sobre els homes i els objectes
invisibleses fadifícil traçarels límitsentre
l’art i la ciència. Però l’amalgama de con
ceptes que en resulta nopot sermés exci
tant. Gaudir d’aquesta combinació és una
viaper superar fronteres.

Escandalós Martin Amis?

De la lecturade l’últimanovel∙ladeMartinAmis,La
zonad’interès (Anagrama),noesdedueixenabsolut
que l’autorestigui frivolitzant apropòsitde l’Holo
caust.Recordemque, segons l’agentd’Amis,Andrew
Wylie, aquestapresumpta faltade respectehauria
motivat lanegativadels editors francès i alemanyde
l’escriptorapublicar lanovel∙la.Tot apuntaauna
jugadapromocional.L’excel∙lent llibred’Amis furga
en labanalitatdelmal comal seudiahova fer–amb
méscostpersonal– l’alemanyaHannahArendt.
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L’artista Aleksandr Ponomarev conversa amb el científic Àlvar Sánchez
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“No sóc Ray Bradbury”

JoanaBonet recordavaahirunes jornadesorganitza
desel 1990per l’IEIdeLleidaenquèvaparticipar
PatriciaHighsmith.Tambéhivaassistir elprofessor
MalcolmBradbury,queva tenirunapresènciamenys
glamurosa.Elpobrehomevahaverdecorregirmés
d’unperiodistaqueelvaconfondreambRayBradbury.
“NovaigescriureFarenheit451, encaraquem’hauria
agradat”, responia. Elquesíqueva fervasereditaruna
antologiade talentsanglesosambpromesescomIshi
guro,Barnes,McEwanoelmateixAmis.

El periodista i els personatges secundaris

Diuen els membres del jurat del premi Godó de
Periodisme que el llibre premiat aquest any, Li
deien pare (Pòrtic), de Carles Porta, aprofundeix en
els personatges que envolten el protagonista de la
història, en aquest cas el pederasta de Castelldans.
Aquest va ser el gran encert de l’anterior treball de
Porta, Fago (La Campana), que evitava situar el
focus sobre el criminal d’aquest poble d’Osca per
projectarlo sobre la seva germana, una dona a qui,
sense saber com, li va caure el món a sobre.

L’aparició d’una fundació barcelonina d’art i ciència
suggereix un camí inexplorat: és conscient el deprimit món
de la cultura del profit que obtindria si s’aliés ambels centres
científicsdeprestigi globalde laciutat?
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Ahores d’ara,més de seixanta anys
després de la seva mort, ningú no

pot assegurar quantes són i quines
són les obres teatrals que va escriu
re Eugene O’Neill (18881953). De
l’abundant producció coneguda
se’n pot deduir, però, que des del
primermoment hi hagué en l’autor
una clara voluntat de recerca, el
propòsit entossudit d’encertar un
llenguatgeque,quansuperés lesre
gles del simbolisme i del expressio
nisme, servís per mostrar la psico
logia d’uns personatges que esde
vinguessin creïbles per a la societat

nord americana del seu temps.
Després d’uns anys de silenci,

l’obra en què el psicologisme que
cercava l’escriptor esclatà amb tota
lasevamaduresavaserEl largovia
je del día hacia la noche (1940). A
O’Neill se li reconeix universal
ment una decisiva influència
d’HenrikIbsen, iambella, l’entrada
del naturalisme a Amèrica del
Nord.Enel casd’El largoviajehiha
també uns quants ecos de Strind
berg significatius. Unes gotes de
Strindberg per completar la com
posiciódelpersonatgedeMaryCa
van (Vicky Peña), la muller de Ja
mesTyrone(MarioGas)–famósac
tor i cap de família–, enfonsada en

una addicció a lamorfina, una cala
mitat, com la de l’alcoholisme i la
tuberculosi d’un dels fills, que pesa
sobre la família.
En la versió de Borja Ortiz de

Gondranohisentimresquesonies
pecialment nou. De la direcció
d’Afonsocal lamentar,encanvi,du
es coses: una interpretació unami
camassa sainetesca del personatge
de la minyona, Cathleen (María
Miguel), comsilajovialitatdelano
ia hagués de fer de contrapès a les
penalitatsqueacorralenelsTyrone,
i la pobríssima escenografia de l’es
pectacle (Elisa Sanz), amb la corti
na circular, un element neutre, gè
lid, falsament modern, gens des

criptiu, i un mobiliari escàs i
misèrrimquetraeix l’atmosferane
cessàriament càlida d’un drama ib
senià.Unapena.
Ésimprescindibleparlardelabo

na direcció d’intèrprets que acon
segueix Juan José Afonso. Els fills,
Alberto Iglesias i Juan Díaz, tenen
una actuació, m’ha semblat, pro
gressivamentnotable,onapareixen
bensubratllats els tretsdiferencials
de cadascun. I, òbviament, la inter
pretaciódeVickyPeña iMarioGas,
exemplar,valpertotal’obra.Modu
lant a la perfecció els sentimentsde
la compassió i el perdó, Gas i Peña
escriuen una pàgina teatral d’un
mèrit inqüestionable.!
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