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10 imprescindibles del festival Loop

01 
En temps de 
migracions 

ÀNGELS BARCELONA-ESPAI 2 

En la línia crítica i política de 
les seves exposicions, la 
col·lectiva que la galeria 
Àngels Barcelona presenta 
al seu segon espai al carrer 
dels Àngels aborda una 
problemàtica global de ple-
na actualitat: els desplaça-
ments forçats i les migraci-
ons. “Els murs, les fronte-
res, el dret d’asil i la nacio-
nalitat són qüestions 
fonamentals per descodifi-
car el món on vivim”, es pot 
llegir a la presentació de la 
mostra, titulada All the 
beauty in the world [Tota la 
bellesa del món]. Les obres 
exposades de Daniel G. An-
dújar, Isaías Griñolo, Elena 
Mazzi, Daniela Ortiz, Oliver 
Ressler i Zanny Begg trac-
ten qüestions com la demo-
cràcia, la ciutadania univer-
sal i els cossos de l’econo-
mia global, i el que tenen de 
característic és que fan ser-
vir filmacions trobades, do-
cumentals, perfomances i 
realitats ficcionades. Fins 
al dia 23.
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02 
Kentridge i 

Shakespeare 
CERCLE DEL LICEU 

El Loop col·labora per pri-
mera vegada amb la col·lec-
cionista veneçolana Tanya 
Capriles i porta a Barcelona 
una obra d’un gran nom in-
ternacional: William Ken-
tridge. La ubicació de l’obra 
també és de luxe: el Cercle 
del Liceu. L’obra porta per 
títol Sonets i consisteix en 
el vídeo d’un llibre amb les 
pàgines editades seguint el 
ritme i el so del sonet 18 de 
Shakespeare. L’origen de la 
peça es remunta a les pro-
ves de color que Kentridge 
va fer per a un muntatge de 
l’òpera Lulu. Fins al dia 26.

06 
Una crida contra 

l’explotació 
LA CAPELLA 

La Capella participa en el 
festival amb Em sé arra-
pats al coll els tentacles del 
pop, una mostra col·lectiva 
que fa una crida a les pràc-
tiques disruptives. En con-
tra d’una lògica producti-
vista aclaparadora que no 
respecta els límits entre la 
vida laboral i la personal, 
les obres de Carmen No-
gueira, Aitziber Olaskoaga, 
Cecilia Barriga, Francesca 
Llopis, Diego del Pozo Bar-
riuso i Eugènia Balcells rei-
vindiquen la imaginació i 
nocions com la interdepen-
dència, la vulnerabilitat, els 
llocs de trobada i els recers. 
Fins al dia 22.07 

La Ricarda, un lloc 
per somiar  

COL·LEGI D’ARQUITECTES 

L’artista Bea Sarrias i Mor-
rosko Vila-San-Juan propo-
sen descobrir la casa d’An-
tonio Bonet Castellana ano-
menada La Ricarda a través 
de la mirada de dues nenes, 
la Manuela i la Luz. Des 
d’aquesta perspectiva, la 
casa apareix com un lloc de 
somni i sorpreses on es pot 
viure aïllat de la resta del 
món. Fins al dia 22.

03 
Un fluorescent dins 

el Modernisme 
MNAC 

El diàleg de les col·leccions 
del MNAC amb obres de vi-
deoart durant el Loop se-
gueix provocant sorpreses: 
la col·laboració del festival 
i el museu estarà ubicada 
entre pintures modernis-
tes. En diàleg amb l’obra de 
Joaquim Mir i altres artis-
tes, un vídeo d’Ignasi Aballí 
o un fluorescent que fa 
pampallugues, titulat Vi-
sió I, vol fer que el públic 
prengui consciència de la 
importància de la llum com 
una qüestió central per als 
artistes al llarg de la histò-
ria. La peça també repre-
senta la col·lisió de l’art 
conceptual i la tradició i 
l’entrada al museu d’un ob-
jecte corrent. Fins al dia 25.

04 
Els vídeos de Merce 

Cunningham 
PAVELLÓ MIES VAN DER ROHE 

Amb motiu del centenari 
del coreògraf Merce Cun-
ningham, el Pavelló Mies 
van der Rohe exposa les 
peces de vídeo fetes al 
llarg de més de 40 anys 
amb artistes com John Ca-
ge, David Tudor i Robert 
Rauschenberg. Per a Cun-
ningham eren una eina per 
explorar el moviment. Fins 
al dia 25.

05 
Las calma total del 

fons de l’oceà 
ROCÍO SANTA CRUZ 

A Hadal, Lois Patiño explo-
ra els aspectes sensorials 
del món submarí. Hadal és 
el nom que rep la zona dels 
oceans encara més profun-
des que les fosses abissals, 
i per a l’artista és un lloc de 
contemplació i instrospec-
ció profunda. Des de diven-
dres fins al 5 de gener.

08 
Minimalisme i la 
Ruta del Bakalao 

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ 

Després d’exposar l’obra a 
l’Espai 13, ara la Fundació 
Joan Miró presenta el vídeo 
amb què Fito Conesa va do-
cumentar la creació d’una 
peça musical amb la col·la-
boració del portuguès Mi-
guel Leiria i el Cor Jove de 
l’Orfeó Català, dirigit per 
Esteve Nabona. A més, Co-
nesa posa aquesta història 
en paral·lel a un viatge pels 
llocs emblemàtics de la Ru-
ta del Bakalao i les ruïnes 
que n’han quedat. Evoca ai-
xí el moment en què “el 
minimalisme musical es va 
colar a les pistes de ball i es 
va fondre amb l’experièn-
cia transcendent del viat-
ge”. Fins al dia 25.

09 
Dones iraquianes 

exiliades 
ESPAI VOLART 

Un conversa encadenada 
entre institucions: el Loop 
dialoga amb les obres de la 
col·lecció DKV exposades a 
l’espai Volart amb una peça 
d’Isabel Rocamora sobre 
l’exili de les dones. Les pro-
tagonistes d’Horizon of 
exile estan inspirades en 
les dones iraquianes refu-
giades i creuen un desert, 
en un temps en suspens. 
Fins al dia 22.

10 
Els fruits d’un taller 

d’artistes 
TECLA SALA 

L’exposició recull els fruits 
d’un taller de Matteo Guidi i 
Mireia Sallarès, Leonardo 
Esteban Montes, Victoria 
Ávila Sánchez, Iván Cejalvo 
Martí, Fabiana Rocio Orte-
ga i Iliane Caparrós Àvila. 
Fins al dia 25.
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Art Barcelona organitza rutes 
per galeries divendres i dissabte 
a Ciutat Vella i l’Eixample
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Les peces exposades aborden 
des de les migracions i l’exili 
fins al silenci del fons de l’oceà

Més de 60 sales de Barcelona, entre galeries, museus i altres espais, exposen peces de videoart 
amb motiu de la fira que se celebrarà del 22 al 25 de novembre. En destaquem deu propostes
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L’aventura d’Antoni Miralda 
d’exposar en una galeria

la Oval del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya, on va arribar el 1995. “Es-
tà tancat dins una caixa i s’ha d’ali-
mentar”, diu l’artista. Estava previst 
que la peça anés a visitar el gat de 
Fernando Botero durant l’exposició 
que el Macba li va dedicar el 2016, 
però no va ser possible.  

Per a Antoni Miralda, exposar en 
una galeria és una “aventura”, per-
què està més acostumat als grans 
projectes col·lectius. També ho és 
per al galerista, Carlos Duran: 
“Treure les obres de l’estudi ha si-
gut com un part dolorós”. De fet, 
l’exposició anterior de l’artista a la 
galeria es remunta al 2002. La mos-
tra inclou obres sorgides de tres  

projectes desenvolupats al carrer, 
com collages i vídeos. Els preus es-
tan entre els 8.000 i els 150.000 eu-
ros. “Les obres són records, vesti-
gis i històries de projectes que 
s’han viscut i que van tenir un con-
tacte directe amb l’espai públic. 
Són projectes que van viure alegri-
es, problemes i controvèrsies, du-
rant mesos i anys. És un procés 
molt interessant editar, comprimir 
i visualitzar aquesta acumulació 
d’energies i forces en un espai molt 
tancat com una galeria”, explica 
l’artista. El recorregut arrenca amb 

The last ingredients. L’obra es re-
munta al 2016 a Miami i és la que té 
més relació amb el menjar:  Miral-
da va fer que el menjar tornés al 
carrer en una zona en què els food 
trucks estan prohibits perquè fan la 
competència als restaurants i el 
menjar que es va servir, elaborat 
per diferents xefs, estava fet amb 
set aliments dels nadius americans 
que van ser assimilats al llarg dels 
segles. Així, entre aliments i desfi-
lades aparentment inofensives, 
Miralda torna a activar memòries 
ancestrals i a qüestionar les relaci-
ons econòmiques i socials dels llocs 
on treballa: “Una obra no pot pren-
dre forma sense la política, una al-
tra cosa és que estigui polititzada”. 

L’exposició finalitza amb obres 
de Santa Eulalia. 175, entre les quals 
hi ha un vídeo que documenta in-
tensivament els preparatius de la 
desfilada en què van participar 80 
músics i 150 estudiants d’art i dis-
seny. La celebració de l’aniversari 
d’aquesta coneguda casa de moda 
ubicada al passeig de Gràcia va cul-
minar amb l’encesa d’un vestit ge-
gantí il·luminat amb 20.000 leds 
penjat a la façana de l’edifici.  

Antoni Miralda va guanyar fa po-
ques setmanes el premi Velázquez, 
però com que fins fa pocs dies era a 
Nova York per participar en un ho-
menatge a Christo i Jeanne-Clau-
de no ha tornat a tenir notícies del 
ministeri de Cultura sobre la futura 
exposició que està inclosa en el 
guardó. “Els premis serveixen per 
continuar”, conclou Miralda.e

Senda fa reviure projectes de l’artista a Miami, Nova York i Barcelona

Antoni Miralda a la galeria Senda, al davant dels patrons de peces emblemàtiques de Santa Eulalia que va 
concebre com estendards per celebrar el 175è aniversari de la casa. PERE TORDERA
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La nova exposició d’Antoni Miralda 
a la galeria Senda no ha coincidit per 
pocs dies amb uns fets que es poden 
relacionar directament amb la se-
va obra: mentre que a Los Angeles 
retiraven una escultura de Cristòfor 
Colom de l’espai públic, un dels tres 
projectes exposats és Apocalypsis 
lamb, consistent en els documents 
de les desfilades a Nova York i Bar-
celona de la vànova nupcial del ca-
sament del descobridor d’Amèrica i 
l’Estàtua de la Llibertat. Amb el pro-
jecte de boda entre els dos monu-
ments, titulat Honey moon, Miralda 
ja va anticipar aquests conflictes a 
l’entorn de la figura de Colom: 
“Quan els vam casar al desert de Las 
Vegas va haver-hi una manifesta-
ció”, afirma Antoni Miralda. “És 
molt interessant que passi això per 
al projecte. Les famílies tindran 
conversa per a la sobretaula: resul-
ta que el nuvi és un malparit o un 
despistat, perquè es pensava que 
anava a la Xina”, bromeja l’artista. 
“Encara que l’Estàtua de la Lliber-
tat sigui un regal francès –afegeix–, 
és molt americana, amb la corona 
ben posada i a punt d’atacar amb les 
set puntes”. 

A més, Apocalypsis lamb, prota-
gonitzat per l’Agnus Dei de Sant Cli-
ment de Taüll, es podrà tornar a veu-
re entre el 3 i el 7 abril del 2019. Co-
incidint amb el final de l’exposició, 
la peça es tornarà a hissar dins la Sa-

BARCELONA
ANTONI RIBAS TUR

■ Premio Nacional de les lletres 
per a Francisca Aguirre

La poeta valenciana Francisca Aguirre –nascuda a 
Alacant el 1930– ha sigut guardonada amb el 
Premio Nacional de les lletres 2018. El guardó, que 
concedeix el ministeri de Cultura i té per objecte 
reconèixer el conjunt de l’obra literària d’un autor 
espanyol en qualsevol de les llengües oficials –si bé 
mai no l’ha guanyat encara cap autor que escrigui en 
basc o en gallec–, està dotat amb 40.000 euros. El 
jurat ha destacat sobre la poesia d’Aguirre que és “la 
més pròxima a Machado de la generació de la dècada 
dels 50” i que està “entre la desolació i la clarividència, 
la lucidesa i el dolor, xiuxiuejant, més que dient, 
paraules situade s entre la consciència i la memòria”. 
“M’enorgulleix molt la comparació amb Machado –va 
dir ahir la poeta– perquè el llegeixo sempre que estic 
nerviosa per algun motiu, i al cap de mitja hora em 
passa el malestar”. Aguirre va guanyar el Premio 
Nacional de poesia amb Historia de una anatomía 
(Hiperión, 2010), és filla del pintor Lorenzo Aguirre, a 
qui va dedicar el llibre de poemes Los trescientos 
escalones (1976), i va ser parella del també poeta i 
crític musical Félix Grande. Aguirre va debutar el 
1972 amb Ítaca gràcies al premi Leopoldo María 
Panero, als 42 anys. Des de llavors ha publicat nous 
llibres de poemes amb comptagotes. Va fer un primer 
balanç de la seva obra a Ensayo general (Calambur, 
2000). L’últim llibre ha sigut Conversaciones con mi 
animal de compañía (Ediciones Rilke, 2013).

enbreu

El director, productor i guionista valencià Toni 
Canet ha mort aquest dimarts, segons han 
confirmat fonts pròximes a l’Associació 
Valenciana de Productors Independents. Canet, 
de 65 anys, acabava de ser guardonat amb el 
Premi d’Honor de l’Institut Valencià de Cultura 
(IVC), un reconeixement que el cineasta de 
Llutxent (la Vall d’Albaida) hauria rebut aquest 
divendres durant la cerimònia dels primers Premis 
de l’Audiovisual Valencià.  

Entre la filmografia de Canet destaquen 
pel·lícules com La camisa de la serpiente (1996), 
Las alas de la vida (2006) –que va ser guardonada 
amb el premi al millor documental a la Seminci de 
Valladolid–, la sèrie Benifotrem, que va ser la 
primera de producció pròpia realitzada per la 
televisió valenciana i es va emetre el 1995– o el 
seu últim treball, que encara no s’ha estrenat: Calç 
blanca, negre carbó.

■ Mor el cineasta valencià 
Toni Canet als 65 anys

Hissada 
El MNAC recuperarà la vànova 
de Miralda per a la boda de 
Colom i l’Estàtua de la Llibertat

■ Mor el llegendari cantant  
de boleros Lucho Gatica

El llegendari cantant de boleros Lucho Gatica, 
d’origen xilè i resident a Mèxic des de feia mig 
segle, va morir ahir als 90 anys. Nascut a Rancagua 
l’11 d’agost de 1928, Luis Enrique Gatica, conegut 
com a Lucho Gatica, va ser un reconegut cantant de 
boleros i actor xilè que es va traslladar a Mèxic el 
1957, on va obtenir fama internacional per les 
seves balades i boleros. Va enregistrar 13 àlbums, 
l’últim el 2013, titulat Historia de un amor.
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