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Daniel G. Andújar 
crema el cànon a 

la Fundació Suñol

des dins uns esquelets de fusta que 
recorden les evacuacions de mu-
seus durant una guerra. “Són dues 
peces diferents però sempre les vaig 
plantejar amb un diàleg constant. 
La part d’Atenes al·ludeix al cànon 
i la de Kassel a la guerra i l’actualit-
zació dels conflictes”, explica Andú-
jar. De resultes d’aquest diàleg en-
tre art, història, política i guerra, el 
cànon artístic apareix, com diu el 
mateix artista, com una “imposició” 
i com “una força d’ocupació”. A di-
ferència de les falles i les fogueres de 
la nit de Sant Joan, a Alemanya la 
crema de la falla va ser delicada: 
“Cremar escultures té un significat 
molt potent, perquè els totalitaris-
mes s’apropien de la cultura popu-
lar i del llenguatge. Tot queda reci-
clat pel filtre del totalitarisme”. 

Daniel G. Andújar treballa com 
un investigador, un antropòleg i un 
arxiver, reciclant imatges i fent di-
buixos per ordinador –està conside-
rat un pioner del Net.art a l’Estat–. 
Analitza les representacions del cos 
humà, l’ús que el nazisme va fer de 
la fotografia per tipificar jueus i gi-
tanos i les imatges de les tortures i la 
guerra. El material exposat conté 
capes i més capes d’informació i ex-
pliquen històries de la Guerra Civil, 

el nazisme i també de la deriva del 
llenguatge clàssic de l’escultura en 
casos com el parc temàtic Terra Mí-
tica. Un dels plats forts és una sèrie 
de reproduccions en miniatura 
d’escultures clàssiques famoses. La 
successió de les peces es veu altera-
da amb figures de cossos fora del cà-
non i en postures provocatives per 
als discursos artístics. També una 
paret plena d’imatges amb comen-
taris de l’artista on hi ha des de l’In-
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fern d’una pintura del Bosch fins al 
primer apàtrida, Henry Martyn 
Noel, un soldat nord-americà que 
va tornar a Kassel després de la Se-
gona Guerra Mundial. Durant 
aquestes setmanes, Daniel G. An-
dújar és present a Barcelona per 
partida doble, ja que té en cartell 
una altra exposició a la galeria Àn-
gels Barcelona, El gat de Schrödin-
ger. La superposició d’estats i la pa-
radoxa de l’observador. e

El projecte de l’artista per a la Documenta 
de Kassel arriba a Barcelona
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L’última Documenta de Kassel, ce-
lebrada l’any passat, va ser diferent 
de totes les anteriors: no es va desen-
volupar només en aquesta ciutat ale-
manya, sinó també a Atenes, perquè 
la crisi econòmica i els estralls de la 
crisi migratòria van convertir la ca-
pital grega en un lloc de treball ine-
ludible per als artistes i els intel·lec-
tuals. L’artista Daniel García Andú-
jar (Almoradí, Alacant, 1966) va des-
envolupar un projecte a totes dues 
ciutats, i el públic que no el va poder 
veure en el seu moment té una cita 
imprescindible a la Fundació Suñol 
a partir d’avui: “Un dels grans dèfi-
cits que tenim és que hi ha artistes 
que presenten projectes amb molt 
nivell i no arriben ni a Catalunya ni 
a l’Estat”, diu el director artístic de 
la institució, Sergi Aguilar. 

 La mostra porta per títol Daniel 
G. Andújar. Els desastres de la guer-
ra i unifica per primera vegada la 
mostra alemanya i la grega. Arrenca 
amb un vídeo que recull la culmina-
ció de l’exposició a Kassel: la crema 
d’una falla feta amb reproduccions 
d’escultures clàssiques, presenta-
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El torturador Billy el Niño manté la medalla al mèrit policial 
tirada d’aquesta condecoració per-
què es va concedir fa 40 anys i nin-
gú ho ha sol·licitat oficialment. I no 
hi ha cap justificació legal. Complim 
la llei i siguem seriosos”, va ser la 
resposta del ministre d’Interior, 
Juan Ignacio Zoido. 

Un torturador “compulsiu” 
La intervenció de Zoido va ser 
aplaudida per les files del PP. 
“Acaben d’aplaudir que es conde-
cori un torturador”, va dir Iglesias, 
que, amb els ulls plorosos, va co-
mençar a llegir el testimoni d’algu-
nes de les víctimes. “Era un tortu-
rador compulsiu i en gaudia”, va 
dir el líder de Podem, que va recor-
dar, entre d’altres, el testimoni de 
Lidia Falcón: “Em colpejaven l’es-
tómac i el fetge i m’estiraven els 
braços, pensava que me’ls arren-
caven; aleshores Pacheco va dir 
«Ja no pariràs més, puta»”. 

Algunes de les víctimes i els seus 
familiars, que eren al Congrés, van 
voler aixecar-se per aplaudir la in-
tervenció d’Iglesias, però els bidells 
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“Vostè probablement no continua-
rà gaire temps en aquest ministeri, 
però tant de bo el ministre o minis-
tra que nomeni el Partit Socialista 
retiri la medalla a aquest malnas-
cut”, va desitjar Iglesias referint-se 
a un possible canvi de govern si 
prospera la moció de censura pre-
sentada per Pedro Sánchez. El dipu-
tat de Podem Rafael Mayoral va re-
treure al ministre la seva resposta i 
va cridar diverses vegades: “És un 
torturador!” La presidenta del Con-
grés va fer diversos advertiments a 
Mayoral i li va demanar calma. 

Espanya ha fet cas omís de totes 
les recomanacions de les Nacions 
Unides. El relator especial per a la 
promoció de la veritat, la justícia, 
la reparació i les garanties de no re-
petició de les Nacions Unides, Pa-
blo de Greiff, sempre ha insistit 
que els crims franquistes s’han de 
jutjar i ha demanat al govern espa-
nyol que deixi sense efecte la llei 
d’amnistia del 1977. El govern es-
panyol, però, sempre ha mirat cap 
a una altra banda.e

MEMÒRIA HISTÒRICA

La imatge d’Antonio González Pa-
checo, Billy el Niño, no s’esborra de 
la memòria de cap de les víctimes 
que van passar per les seves mans a 
les sinistres sales de la Dirección 
General de Seguridad a Madrid. 
Des de l’Argentina es va demanar la 
seva extradició per la causa ober-
ta pels crims franquistes, però el 
govern espanyol s’hi va negar. El 
policia d’infausta fama, a més, con-
tinua cobrant una pensió vitalícia 
incrementada en un 15% per la me-
dalla al mèrit policial. Una pensió 
i una medalla que el govern espa-
nyol ha decidit que continuarà 
mantenint.  

Ahir el líder de Podem, Pablo 
Iglesias, va demanar al Congrés que 
el govern espanyol retiri la condeco-
ració a l’exinspector de la Brigada 
Político-Social (un cos policial re-
pressor de la dictadura franquista). 
“Aquest govern no ha valorat la re-
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ho van impedir. “Si tot això estigués 
reconegut en una sentència [és im-
possible perquè ho impedeix la llei 
d’amnistia], li hauria recaigut tot el 
pes de la llei. Han passat els socialis-
tes i tampoc l’hi han retirat”, va de-
fensar-se Zoido, al qual, en un am-
bient força tens, Iglesias va replicar: 


