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El jove artista colombià Iván Argote exposa a la galeria ADN un bitllet de 5.000
pessetes manipulat en què Juan Carlos I es debat entre la rialla fàcil i la tristesa

Les ganyotes del rei
BARCELONA

Al rei Joan Carles I se li ha
acabat la bona estrella. I el
somriure. Fins i tot en els
antics bitllets de 5.000
pessetes el monarca fa
una altra cara. Com a mínim en un bitllet que ha
manipulat l’artista colombià Iván Argote (1983): un
senzill doblec i un mirall
fan ben bé l’efecte que, segons l’angle que fem servir
per observar-lo, el rei espanyol o se’n riu de nosaltres
o ens etziba una mala ganya d’espant. Mai millor
dit: dues cares perverses
d’una mateixa moneda fora de curs amb la imatge
d’un sobirà que ha perdut
la dignitat.
Argote fa lluir aquesta
peça de títol Make me hap-

py, make me sad a la galeria ADN, en què és la seva
primera exposició a Barcelona. Argote fa crítica,
però matisa que el seu art
no es pot entendre sense
“humor i tendresa”, i que
defuig l’amargor. El bitllet,
que custodia una vitrina,
dialoga a la sala del carrer
Enric Granados amb un
altre treball de signe semblant: dues fotografies de
les escultures de tribut a la
reina Isabel i Cristòfor Colom a Bogotà disfressades

L’artista va
disfressar unes
escultures de la
reina Isabel i
Colom a Bogotà
amb ‘ruanes’

amb ruanas, típica vestimenta de la regió dels Andes.
Per entendre Argote i el
seu projecte artístic, molt
aplaudit en l’escena internacional, cal furgar en el
seu passat: els seus pares
van formar part, als 70,
d’unes cèdules clandestines que vivien en comunitat per preparar-se en cas
de revolució. La Colòmbia
en permanent estat d’alerta impregna el seu univers
creatiu, i per descomptat
la mostra Un milió
d’amics a ADN (que es pot
visitar fins al 31 de maig),
que projecta un dels seus
treballs més celebrats, exposat fa poc al Palais de Tokyo, la pel·lícula L’estratègia, on es reinventa la subversiva comuna dels seus
pares en clau actual. ■

Iván Argote, amb el bitllet de 5.000 pessetes que fa burla del monarca ■ JOSEP LOSADA
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