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[23.6.10, 11:00h.]

Conversa amb Eugeni Villalbí,
secretari de Joventut (II)

A l’obertura dels catàlegs, hi figura normalment una presentació de la iniciativa per
part del responsable polític de la institució que la impulsa. En aquest cas, l’equip
de la Sala d’Art Jove hem demanat a Eugeni Villalbí, secretari de Joventut, la possibilitat d’utilitzar aquest espai per mantenir amb ell una conversa i procedir, així, a
realitzar una valoració més deliberada del projecte. El nostre agraïment d’entrada
per la seva col·laboració.
Per al llibre de la Sala d’Art Jove corresponent a l’any 2009 hem seleccionat les parts
de la conversa que tracten sobre les previsions de desenvolupament futur de la sala.
Oriol Fontdevila, membre de l’equip gestor de la Sala d’Art Jove
Txuma Sánchez, membre de l’equip gestor de la Sala d’Art Jove
Marta Vilardell, tècnica de cultura de Secretaria de Joventut
Eugeni Villalbí, secretari de Joventut
oriol fontdevila: Una cosa que enguany tenim pendent i en la qual ens hem de posar

a treballar en els pròxims dies és l’elaboració d’un nou pla estratègic per a la continuïtat
del projecte. És a dir, nosaltres fins ara ens hem basat en el desplegament d’un pla estratègic que vam elaborar l’any 2005, i pensem que pràcticament ja n’hem tret tot el suc, o
diguem que, actualment, tocaria revisar algunes parts del projecte i plantejar nous fronts
per on avançar. Ens agradaria saber, per tant, com veus tu el desenvolupament de la sala
en els pròxims cinc anys i què ens demanaries que consideréssim en aquest nou pla.

eugeni villalbí: D’entrada us demanaria coses molt ambicioses, tot i que en el context
de crisi que ens trobem actualment els compromisos són més difícils de prendre. La
validesa d’un compromís polític és que finalment comporta un compromís econòmic,
això sempre ho he tingut molt clar: la repercussió del compromís polític és en el pressupost. L’escenari que tenim actualment no és fàcil, tot i que jo crec que la continuïtat
del projecte de la Sala d’Art Jove ha de passar per donar continuïtat al projecte pedagògic i de formació, alhora que impulsar encara més el treball cap a l’exterior i seguir
establint llaços amb aquells agents que ens poden facilitar el desenvolupament.
6
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marta vilardell : De fet, la sala no té futur si no es vincula a altres agents. Ja sigui
amb les universitats i escoles d’art, on hi ha una bona part dels artistes que al cap
de poc exposen aquí, els espais de producció artística, o el mateix CoNCA. Probablement avui dia no té sentit que hi hagi una sala d’art de l’administració pública
que no tingui relació amb el CoNCA. I més encara en el cas de joventut, ja que les
polítiques de joventut no poden existir de manera aïllada.
txuma sánchez:

Per la banda de l’equip gestor pensem que en algun moment
s’haurà d’avançar en l’articulació de l’espai, tant en el vessant físic com conceptual.
De fet, pensem que realment ja estem treballant com si la sala fóra un petit centre
d’art. Tot i que les instal·lacions són modestes, la funció expositiva ja fa temps que
l’hem ultrapassat. Tenim una línia de producció de projectes, una d’activitats, una
de publicacions de baix cost, línies de col·laboració amb diferents institucions...

of:

Estem parlant de poder consolidar la sala com un equipament. Una estructura
que permeti estabilitzar tot aquest reguitzell de dinàmiques i que, al nostre entendre,
haurien de tendir a articular un servei integral en relació amb la pràctica artística i la
joventut. El plantejament actual de treball en xarxa és interessant que prosperi, però
al mateix temps també hem de poder enfortir l’espai de la sala.

ev:

És ben cert que l’espai de què disposem avui dia és un topall i limita el desenvolupament del projecte. Ara bé, tenir un nou local a planta baixa i més gran, més
cèntric, directament ens aportaria alguna cosa més? La part física entenc que és la
part final del desenvolupament, gairebé la cirereta. És pràcticament el mateix de
quan parlem d’emancipació dels joves. És a dir, al final acabem parlant d’habitatge,
perquè l’habitatge és l’emancipació física. Però per marxar de casa necessites moltes més coses. Un jove per emancipar-se necessita una bona formació i un bon lloc
de treball; donant-li només un ajut per a l’habitatge no serveix de res. En el vostre
cas es tractaria de tenir un projecte consolidat i una difusió.

of:

Per equipament, però, també ens referim a l’estructura de gestió, que seria
positiu que s’enfortís i augmentés la seva capacitat negociadora.
SALA D’A RT JOVE 2009

7

CONVERSA

ev:

Efectivament, és important que hi hagi espais de fortalesa, sabent que, si t’aixeques d’una taula de negociació dient “no”, tu continuaràs funcionant. En aquest
sentit, una de les qüestions que veig clau per al creixement futur de la Sala d’Art
Jove és la necessitat d’establir relacions amb el govern de la ciutat, amb l’Institut
de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona i amb la Regidoria de Joventut. Tot i que
jo crec que el projecte no ha de deixar de ser un projecte de país i un projecte jove
i, per tant, qui l’ha de seguir liderant és la Secretaria de Joventut. Si nosaltres som
menuts quant a projecte i com a institució davant d’altres, hi ha el risc de perdre
pes específic, perfil propi. Per això és important la definició d’un pla estratègic i
madurar el projecte.

ts: De fet, pel que fa a presentar-nos davant de l’ICUB, penso que pot ser força
diferent fer-ho ara que fa dos o tres anys. Déu n’hi do on ha arribat el projecte de la
sala, i això també ens dóna crèdit.
ev:

Per la meva banda, crec que el primer pas encara és madurar els vincles que
hem establert recentment, per progressivament anar-nos vinculant amb nous socis
amb l’objectiu que el projecte pugui guanyar més força. Un cop haguem tocat sostre, aleshores sí que ens haurem de plantejar el canvi d’espai. Per poder-ho afrontar,
però, és molt important tenir la garantia de disposar de recursos per fer funcionar
un espai físic, així com la gestió d’un centre cultural de les característiques que
apuntem. Però tot té el seu trajecte. Jo crec que hi podem arribar si tots aquests
enllaços els consolidem i els madurem. Tu seràs una formiga i et sentiràs que sempre estàs davant d’un elefant, però serem una senyora formiga!

8

SALA D’A RT JOVE 2009

SALA D’A RT JOVE 2009

9

[12.4.10, 17:00 h.]

conversa amb tere badia, cèlia del diego,
DOMÈNEC I carme romero

Pel que fa a la revisió de la temporada 2009, hem convidat a persones vinculades als centres de producció Hangar i Can Xalant, ja que va ser a partir d’aquest
any que vam començar a col·laborar amb tots dos de manera estable, a part de
comptar també amb persones vinculades amb els processos de tutoria d’aquella
temporada. Hem intentat establir una visió de conjunt de la sala i hem valorat les
possibilitats de desenvolupament futur. En la conversa s'assenyalen alguns dels
punts que actualment es poden millorar d’aquest equipament.
Tere Badia, directora tècnica d’Hangar
Cèlia del Diego, curadora independent, assistent de direcció de la Galeria Toni
Tàpies, jurat i tutora de la temporada 2009
Domènec, artista, membre del consell de direcció de Can Xalant, jurat i tutor de
la temporada 2009
Oriol Fontdevila, membre de l’equip gestor de la Sala d’Art Jove
Carme Romero, responsable de producció d’Hangar
Txuma Sánchez, membre de l’equip gestor de la Sala d’Art Jove
oriol fontdevila : Ens agradaria revisar amb vosaltres la temporada 2009 per ava-

luar si els canvis que llavors vam introduir van ser encertats, així com discutir sobre
les línies de treball que actualment tenim obertes. Tot això a banda de conversar
sobre la situació actual d’artistes joves i també sobre la col·laboració amb Hangar i
Can Xalant, que és un treball en xarxa que vam iniciar l’any 2009.

txuma sánchez:

També volem explicar-vos quins canvis estem pensant introduir
per a la propera temporada i, com hem fet aquest matí amb en Martí Anson i la
Mery Cuesta, ens agradaria que ens expliquéssiu com veieu el model de la sala.

cèlia del diego:

Des del jurat vam treballar per trobar l’equilibri entre els diversos
punts de vista dels agents que el conformàvem: artistes, teòrics i educadors. Tots
vam intentar que els nostres interessos personals no interferissin en la selecció per tal

10
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de ser receptius a tot tipus de propostes i valorar-les a partir de criteris de qualitat. En
aquest sentit, vam incloure en la selecció propostes externes a l’escena artística, com
ara els projectes del col·lectiu lamalavista o del Marc Navarro. Un dels criteris que
vam tenir en compte per a la convocatòria de recerca va ser que no es tractés d’investigacions vinculades a doctorats universitaris, entenent que aquestes ja disposen del
seu propi circuit i que, en aquest cas, era interessant que s’aprofités el paper del tutor
que aporta la sala. En general, crec que vam apostar pel risc, conscientment.
carme romero:
ts:

Quantes sol·licituds vau tenir?

Aquest any unes 200. L’anterior a l’entorn de 180.

domènec:

A part d’uns quants projectes en els quals tots vam estar d’acord a seleccionar, ens va costar decidir-nos pels darrers. Al final vam triar projectes que
potser a priori no semblaven molt interessants però que vèiem que podien arribar
a ser-ho. Va ser una tria conscient, perquè crec que s’ha de ser molt rigorós: la Sala
d’Art Jove representa quelcom important en el nostre context, i havíem d’estar a
l’alçada del projecte. Potser no us agradarà sentir-ho, però crec que la sala està
creant un cànon.

of: Nosaltres entenem la proposta com una ajuda a la producció i la difusió de
projectes, no tenim cap intenció de crear una escola.
ts: En els darrers tres jurats, 2008, 2009 i 2010, s’ha discutit que potser era més
interessant concedir menys premis per tal d’oferir més recursos als millors projectes. Ara estem en un moment en què potser ens hem de replantejar la mateixa
convocatòria.
d: Al final estic content amb els projectes que van sortir, no me’n penedeixo. A prin-

cipis de la dècada dels 90, el referent era l’Artesà de Gràcia, on es va crear una massa
crítica i que per tant marcava els criteris en un context determinat. Amb la meva observació vull dir que el fet que es doni aquesta situació implica una responsabilitat.
SALA D’A RT JOVE 2009
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of: El 2009 vam introduir un canvi en el plantejament de la convocatòria. Vam
decidir eliminar la diferència entre projectes per a la sala d’exposicions i els que fins
aleshores anomenàvem deslocalitzats. En lloc d’això vam crear tres noves modalitats: edició de publicacions, investigació i educació, concentrant així els recursos en
aquests tres àmbits, que sempre han estat presents entre els projectes que es realitzen a la sala. El funcionament de la convocatòria també facilita que l’artista pugui
fer un itinerari entre les modalitats, en funció de les necessitats del propi projecte.
Tot i que s’han presentat força projectes que plantegen itineraris d’aquest tipus, de
moment cap jurat ha escollit cap projecte per a més d’una modalitat.

ts: Encara no hem trobat un protocol de treball amb els centres. En Domènec va ser
el tutor de la Itziar i, com que ell estava vinculat amb Can Xalant, la relació va ser més
fluida. En el cas d’un dels projectes que destinàvem a Hangar, vam tenir problemes, i
va ser la Carme de fet qui va aconseguir que el projecte es materialitzés.

cd:

Crec que, com a institució pública, es té la responsabilitat d’intentar repartir
el pressupost entre el màxim de persones. Ja hi ha artistes que són seleccionats
en més d’una convocatòria, per la qual cosa potser no cal que un mateix any se’ls
seleccionin diversos projectes.

of:

Però la idea és que, si hi ha un bon projecte, es pugui realitzar en diferents modalitats. També és veritat que hem rebut dossiers on es nota que el projecte s’estira
per arribar a plantejar accions en el marc de totes les modalitats. La feina del jurat
és veure quines parts tenen sentit i quines són més fluixes.

ts: També hem tingut propostes que han aconseguit ajuts d’altres institucions que
els ha permès desenvolupar el projecte més enllà del que es preveu inicialment,
com el cas de la Itziar Zorita.
d:

El procés de producció de la Itziar a Can Xalant va ser molt ric. En comptes de
fer només el vídeo, al final va acabar fent també una peça per al lloc, expressament
destinada als veïns que havien participat en el seu projecte. És una obra que no es
va exposar a Barcelona, tot i que el germen és el seu treball a la sala.
tere badia : Com funcionen les tutories? Els tutors acompanyen el procés de treball

en els centres de producció o treballen només des de la Sala?
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cr: Perquè va coincidir amb la maternitat de la tutora, la Chus Martínez, i ella no
podia venir. Encara que no acabés de funcionar, crec que teniu un potencial humà
molt ric, en artistes i en tutors, i que en poden sortir bons projectes.
ts: Com que el temps de producció és curt, ja que hi sol haver entre dos i tres mesos des que el tutor comença a treballar amb els artistes fins que es fa la exposició,
s’ha de tenir una planificació molt àgil. En el cas de la Itziar va anar tot rodat, però
si hi ha qualsevol problema, com va passar a Hangar, pràcticament no tenim temps
de reacció. Volem que hi hagi un seguiment de l’artista, però que en cap cas això es
transformi en una ingerència.
of: La producció de l’obra de la Itziar era complexa, perquè anava més enllà de l’enre-

gistrament del vídeo. Va estar acompanyada en tot moment, pel tutor, per l’equip de
Can Xalant i per nosaltres mateixos, que fins i tot vam anar a la reunió amb els veïns.

ts:

La idea inicial era plantejar una espècie de doble tutoria en relació amb cada projecte: un seguiment teòric des de la sala i un altre de més tècnic des dels centres.

d:

Dos mesos de tutoria? En el meu cas vam treballar durant sis mesos! Vam començar a l’abril i l’exposició va ser a l’octubre.

ts: És cert que les exposicions programades per a finals d’any generalment disposen de més temps per a la producció i, per tant, hi ha més temps per a la tutoria.
Respecte a la relació amb els centres, per a nosaltres ha estat difícil compaginar la
gestió del dia a dia de la sala amb les reunions amb els centres. Aquest any hem intentat racionalitzar la col·laboració i a principis d’any ja us hem passat un llistat amb
els artistes que necessiten el vostre suport, quin material necessitaran, un calendari
SALA D’A RT JOVE 2009
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per ocupar els espais, etcètera. D’alguna manera, anem resolent la doble tutoria de
forma progressiva.

of: El grup de la Cèlia eren acabats de llicenciar o encara estaven cursant la carrera;

d:

tb: Un altre tema que m’interessa és saber si els projectes van canviar molt des que
es van presentar a la convocatòria i fins a l’exposició.

El que em va interessar en tot el procés de tutoria no van ser les qüestions tècniques, sinó la reflexió que es plantejava al voltant dels projectes. Crec que les
discussions ens van ajudar a tots a créixer. Crec que la curadoria compartida amb
els artistes no es dóna en cap altra institució d’una manera tan clara. Aconseguir
que els artistes joves es formin aquí em sembla molt adient per al seu futur.

cd:

Dins el meu grup de tutoria hi havia artistes amb un mínim de rodatge i altres
als quals els costava més verbalitzar i formalitzar les seves propostes. Considero
que provar de trobar l’equilibri entre els uns i els altres és una de les funcions dels
tutors. M’hagués agradat trobar algun dels artistes seleccionats en aquesta taula
rodona per conèixer també el seu punt de vista. Un dels comentaris que em van fer
va ser que, tot i que a la universitat ja tenen tutors, la manera de treballar a la sala els
va semblar molt diferent a la d’aquests, més oberta. La negociació entre els propis
artistes va ser un dels punts que em va semblar més interessant.

d:

Jo no els vaig tractar com a alumnes, sinó com un grup d’artistes que preparen
una exposició. No podia dirigir-los, perquè al final ells són els responsables de l’exposició. Aquesta curadoria estranya on tots hi participen és un procés enriquidor.

cd:

Les afinitats entre artistes i projectes són necessàries per poder treballar, però
no cal forçar un discurs. És en aquest sentit que vaig preferir no escriure un text
unitari de presentació dels artistes del meu grup de tutoria, però sí que plegats vam
cercar els interessos comuns entre els diferents projectes. El text del full de sala el
van realitzar ells mateixos. Em va semblar un bon exercici. De fet, també els vaig
demanar que refessin el seu statement. Potser des d’aquest tipus de convocatòries
estem forçant massa els artistes a realitzar declaracions d’intencions, però crec que
és una pràctica que a la llarga els és útil.

d: Però alguns d’aquests artistes tenen clar el seu treball, per molt joves que siguin.
14
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en canvi, els del teu grup, Domènec, ja eren més grans.

cd:

Una de les artistes va anar perfilant qüestions tècniques del projecte, però el
seu treball era el mateix que havia presentat a la convocatòria. Els altres, en canvi,
van desenvolupar la proposta del seu dossier obrint noves vies. Tot i així, tots van
necessitar bastant de temps per planificar les imatges i textos que utilitzarien per
comunicar el projecte a la publicació. El més interessant d’aquest procés és el paper
que van tenir ells mateixos: al principi jo els donava textos, algun consell, però de
seguida van començar a passar-se també informació entre ells.

tb: Tu, Domènec, també vas treballar sempre amb tot el grup, per mitjà de sessions
de treball col·lectives?
d:

Sí. En el cas del meu grup tots els artistes realitzaven projectes d’implicació social, amb dinàmiques de col·laboració amb individus i col·lectius. Poder debatre les
implicacions ètiques de treballar amb aquest material humà va ser molt fructífer.
Poder parlar sobre el retorn i l’intercanvi és bàsic, i aquest tipus de discussions es
van veure reflectides després a les obres.

of: A mi m’agradaria preguntar-vos als centres de producció què us aporta la col·
laboració amb la sala. Per a nosaltres realment és molt important. Ens ha permès
fer un salt qualitatiu, ja que podem oferir un servei extra als artistes.
cr: Els artistes segueixen amb interès l’evolució de la sala i creiem que aquesta
col·laboració forma part de la nostra tasca. Per a nosaltres, a més a més, representa
poder ajudar els joves artistes a donar un salt qualitatiu, per la qual cosa la nostra
implicació és total.

SALA D’A RT JOVE 2009
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cd: Imagino que als centres també els interessa que els artistes els coneguin i tornin

som un equip petit i tampoc podem assumir més feina. I tot i que diem ara de recuperar les activitats, hi ha hagut períodes en què realment nosaltres no tenim prou
hores per a tot el que ens plantegem.

a ells per produir els seus projectes.

tb:

En un centre de producció tens la possibilitat d’avaluar l’obra i resoldre-la d’altres maneres. Hangar és un lloc de producció, però el fet de treballar-hi pot obrir
noves línies en l’obra d’un artista.

d: El que més m’has interessat de la Sala d’Art Jove és el procés d’implicació des
que formes part del jurat fins a les exposicions, i passar de responsable de la selecció a tutor. Aquesta fórmula no existeix enlloc, que jo sàpiga. Però m’agradaria que
aquesta implicació es pogués allargar. No sé si es podria trobar la manera per poder
fer també un seguiment de tota la temporada i no només dels mesos específics de
tutoria.
ts: El 2009 vam tenir una retallada de pressupostos que va implicar que anul·léssim
les activitats que fèiem a cada exposició. Aquestes activitats servien per reforçar
les dinàmiques de grup i permetien fins i tot que els diferents grups es barregessin.
Va ser una pèrdua enorme, però per sort aquest any 2010 hem pogut recuperar
una part de la programació que estàvem fent.
tb:

El que m’interessa és la dinàmica que s’engega entre el grup d’artistes, un procés que no trobem enlloc més.

of:

Sabem que generar aquestes dinàmiques representa molt d’esforç per als tutors i els artistes, i no ens atrevim a demanar més tenint en compte el que es pot
donar a canvi des de la sala.

cd:

Crec que no us ha de preocupar tant aquest esforç, perquè quan acceptem
treballar per a la Sala d’Art Jove ja sabem que potser cobrem poc per les hores que
fem, però creiem que val la pena.

ts: Però no ho diem només en un sentit econòmic, sinó també com a grup, perquè
16
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d: La Sala d’Art Jove m’interessa, perquè s’admeten propostes obertes, que faciliten que el treball dels artistes evolucioni. M’interessa veure el procés de treball
entre un statement obert i la seva resolució final.
tb: Per això és interessant que puguin treballar en els centres de producció i poder-los

assessorar sobre les diferents maneres amb què poden resoldre la seva proposta.

cd:

Els artistes del grup van fer moltíssimes proves abans de donar per vàlida la
seva proposta. Tinc la sensació que aquesta generació d’artistes no es permet mostrar el procés d’assaig-i-error en públic.

ts: Hi estic d’acord. Hi ha la sensació que hi ha una única manera de fer-se artista,
hi ha una tàctica per aconseguir el reconeixement.
cd:

Crec que precisament la sala és el lloc on experimentar i equivocar-se. Ara els
artistes joves tenen diferents espais on mostrar el seu treball (la Sala d’Art Jove,
Can Felipa, Sant Andreu Contemporani, Barcelona Producció) i amb molt poc
temps poden crear una carrera que sembla que els hagi de portar cap a la legitimació i el reconeixement. La meva reflexió és que després d’aquest circuit, que
és tancat, no hi ha res i, si no aprofiten l’experiència en aquests espais per arriscar,
després es poden quedar estancats.

of:

Sí que hi ha un circuit: haver estat seleccionat a la sala dóna punts per entrar a
Sant Andreu Contemporani i viceversa. Dins d’aquest circuit, exposar a Barcelona
Producció es considera el camí cap a l’èxit.

d:

Potser ens tocaria fer una mica de pedagogia i explicar que no existeix ni una
fórmula única per a l’èxit ni per tenir un bon treball.
SALA D’A RT JOVE 2009
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CONVERSA

cd:

En aquest circuit s’han format una sèrie d’artistes, penso en l’Efrén Álvarez,
l’Ignacio Uriarte, el Daniel Jacoby, el Fran Meana, que ara exposen en galeries. Pot
semblar que sí que hi ha un camí fàcil per arribar a tenir èxit, si bé en realitat no és
tan senzill.

of:

Són plataformes de visibilitat, petites però que tenen la seva importància.

cd:

A les galeries ens ajuda que hi hagi aquests espais. S’hi realitzen tasques de
selecció i reconeixement que ens interessen. Alguna vegada, des de la sala m’heu
preguntat com podríeu col·laborar amb les galeries, si bé crec que ja ho esteu fent.
Crec que d’una banda és bo que el circuit funcioni, però alhora falseja la realitat,
perquè tampoc hi ha tantes galeries ni passa tan sovint que un artista pugui viure
del seu treball des de tan jove.

of: Alumnes de la Facultat de Belles Arts m’han dit que ara els alumnes segueixen
Daniel Jacoby, mentre que fa quatre anys el referent era en David Bestué i en Marc
Vives. És estrany que una persona de menys de trenta pugui ser el teu referent com
a artista, però és la situació actual.

18
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GLOBALKIOSK

Toni Crabb
Miquel García
Marcel Pié
Christopher Williams
Comissariat: Patricia Ciriani
Del 4 de febrer al 3 d’abril de 2009
Convocatòria de projectes Comissariat 2008
SALA D’A RT JOVE 2009
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[12.5.10]

Sota el plantejament d’“una programació d’exposicions que té lloc a un
quiosc efímer i un cicle d’activitats permanent”, l’arribada de GlobalKiosk
a la Sala d’Art Jove va suposar una multiplicació considerable d’activitats i
una acceleració voraç del ritme de treball. En la valoració que varen portar
a terme alguns estudiants de la Facultat de Belles Arts de la Universitat
de Barcelona sobre aquest projecte, l’equip gestor vàrem respondre que
amb GlobalKiosk havíem pogut percebre els límits de la Sala d’Art Jove, i
probablement també els límits de la capacitat personal.
El projecte es va portar a terme en el marc d’una convocatòria de
projectes de comissariat a la qual no s’ha pogut donar continuïtat, ja
que estava directament relacionada amb un projecte que tampoc no
ha prosperat, la Xarxa Nacional d’Art Jove. GlobalKiosk a la Sala d’Art
Jove havia de ser la presentació d’un prototip d’exposició per itinerar
posteriorment per diferents municipis del territori i reformular les
activitats vinculades amb cada un dels contextos. Amb la limitació del
projecte a una única escala, no hem tingut l’ocasió de poder-lo revisar i
probablement millorar. D’altra banda, actualment també tenim pendent
de reprendre l’emissió de convocatòries per a joves comissaris.

22
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[4.2.09. Presentació. Publicació de l’exposició]

GLOBALKIOSK

EL QUIOSC GLOBAL

Globalkiosk aposta per acostar l’art a la
vida; un aparador contemplatiu i una
sala d’experimentació pràctica, un petit
espectacle davant d’activitats públiques.
Quatre artistes es van intercanviant quinzenalment: mentre un presenta la seva
obra al kiosk, l’altre anima un públic variat
en una activitat social o cultural a l’interior de la Sala d’Art Jove.
L’art, la vida

Quan cada vegada menys es comparteix
l’espai públic, quan les representacions
artístiques són cada cop més espectaculars i filtrades pel mercat i quan, alhora, els
espais s’especialitzen fins al punt d’evitar
punts de trobada entre gent que no es
coneix, una exposició d’art hauria de ser
una petita utopia, un lloc impropi a la vida
real, que creï les condicions per a un imaginari individual o col·lectiu. Una exposició pot revelar algun secret, representar
allò que ens és desconegut o inventar noves formes de mostrar el que coneixem.
A banda de crear les condicions d’un espai poètic per a la nostra contemplació,
volem promoure un lloc on el simbolisme
estructuri la nostra comunitat, una realitat
paral·lela que ens faci venir ganes de conquerir els darrers racons lliures de la nostra
societat determinista i així invertir en trobades fortuïtes i beneficiar l’atzar. La meva
24

SALA D’A RT JOVE 2009

pregunta és com ocupem un espai. I com
l’espai s’ocupa de nosaltres, ens conforma
a ell, ens obliga a interactuar-hi. Com un
espai donat, imposat, codificat i privatitzat es converteix en un espai obert a la
nostra apropiació individual i col·lectiva.
Una hipòtesi: l’espai no és una dada preexistent, més aviat es construeix a mesura
que el penetrem mentalment, físicament,
plàsticament, coreogràficament. Per anar
comprovant-la, ens serveix descartar momentàniament la teoria del vestíbul virtual de Paul Virilio, que anunciava la fi del
moviment en una vida en què predominen els espais i les relacions virtuals. Aquí
el que ens interessa és la construcció real
d’un espai tangible com a suport d’experiències artístiques i quotidianes.
LA CIUTAT ÍNTIMA

Un cas d’estudi: Barcelona. La vida privada de la ciutat continua traspuant cap
a l’exterior. Encara no ha guardat els
trets de la seva intimitat en caixes tancades amb set claus, com París o Londres.
Testimonis arquitectònics d’aquella realitat són els nombrosos quioscos d’escala
dels seus barris, aquests baixos atípics
que barregen espais privats i públics, interiors i exteriors. Ara, en vies d’extinció
programada, aquests quioscos de Barcelona representen uns vuitanta casos de

confusió d’usos i mescla de gent. Botigues o antigues porteries, aquesta mena
de quioscos –no els hem de confondre
amb aquelles estructures autònomes, a
la Rambla i altres carrers, on es venen diaris– són les relíquies de temps antics en
els quals les funcions de menjar, dormir,
estimar estaven unides a les de vendre,
comprar, discutir entre veïns, passejar
pel carrer, trobar un desconegut. L’intrús
i l’estranger eren integrats a l’esfera privada. Un implant públic en un organisme privat. Així doncs, GlobalKiosk, amb
la construcció del seu kiosk, s’annexa virtualment a un sistema orgànic de quioscos disseminats per Barcelona, Madrid i
altres ciutats del món, amb un funcionament de múltiples microempreses dins
el barri global. L’exposició pren la forma
del quiosc global, en el qual predominen
accions íntimes en contradicció amb l’espai públic, en fricció amb ell. Un quiosc
constitueix una unitat mínima de vida i
activitat. GlobalKiosk aposta per apropar
l’art de la vida, un aparador contemplatiu
i una sala d’experimentació pràctica, un
petit espectacle davant d’activitats públiques.

públic del carrer Calàbria 147. Les parets
exteriors del quiosc anuncien o acullen
les obres que s’hi exposen. Utilitzant la
qualitat polivalent de l’espai de la Sala
d’Art Jove i el fet que es troba integrada en un teixit d’oficines de la Secretaria
de Joventut de la Generalitat, fem servir
la sala per a activitats extraexpositives i
creem ex nihilo amb l’arquitecta Jordina
Sangrà un quiosc de tretze metres quadrats de cartró al passadís central que
connecta els carrers Calàbria i Rocafort. Quatre artistes que s’intercanvien
quinzenalment: mentre n’hi ha un que
presenta la seva obra al kiosk, l’altre anima un públic variat que pren part en una
activitat social o cultural a la sala. Quatre
propostes expositives, d’ordre plàstic, antropològic, musical i protocinematogràfic ens introdueixen en una resposta en
forma de nova pregunta. Com podem
fer que un espai es compenetri amb els
seus habitants reals, imaginaris, animals o
poètics? Amb els seus mitjans específics,
cadascú parla de la dissonància entre les
seves aprehensions íntimes de la realitat i
un context de funcionament normatiu en
el cos social. ■

EL QUIOSC, COMÚ DENOMINADOR

PATRICIA CIRIANI

Es tracta d’una exposició per ser percebuda des del carrer, des del passadís

SALA D’A RT JOVE 2009
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[4.2.09. Publicació de l’exposició]

GLOBALKIOSK

PROGRAMA d’exposicions i activitats
GlobalKiosk1

GlobalKiosk 3

[Del 4 al 16.3.09]

[Del 4 al 16.3.09]

Taller: El temps musical per a artistes
visuals, Christopher Williams.
Dilluns 9, dimecres 11 i divendres 13 de
febrer, d’11 a 13 h.

Taller: A la recerca de l’illa del tresor,
Christopher Williams.
Dilluns 9, dimecres 11 i divendres 13 de
març, d’11 a 13 h.

GlobalKiosk 2

GlobalKiosk4

[Del 18 al 2.3.09]

[Del 18 al 3.4.09]

Inauguració:
19.30 h. El temps dibuixat. Presentació
de projectes de Toni Crabb.
20 h. Inauguració de l’exposició
de Miquel García Artistes de la
supervivència.

Inauguració:
19 h. Conferència de Pepe Encinas
sobre el barri de l’Escorxador.
20 h. Inauguració de l’exposició de
Marcel Pié, Arqueologia domèstica.

Inauguració:
19 h. Presentació del taller
A la recerca de l’illa del tresor,
per Christopher Williams.
20 h. Inauguració de l’exposició de
Toni Crabb Cargol.

De 17 a 20 h. Primera sessió del taller de
self-animació, per part de Marcel Pié.
20 h. Concert: Diferències familiars
sobre les cordes, Christopher Williams i
Ferran Fages.

Aquells memorables anys...
Taller de self-animació, Marcel Pié.
Servei de trobada i documentació del
Dimecres 18, dijous 19 i divendres 20 de
barri de l’Escorxador. Miquel García.
març, de 17 a 20 h.
Del 18 de febrer al 2 de març, de 10 a 20 h.

[3.2.09] Procés de muntatge del quiosc efímer. Vestíbul de la Secretaria de Joventut.
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[4.2.09. Publicació de l’exposició. Extractes]

GLOBALKIOSK

PROJECTES DEL QUIOSC
Miquel García

Artistes de la supervivència
Artistes de la supervivència és un projecte
en procés que pretén introduir experiències quotidianes en un àmbit artístic
mitjançant la recollida de pràctiques de
supervivència explicades pels seus mateixos protagonistes i que ens invita a
reflexionar què és l’art i qui és l’artista.
Miquel García utilitza el documental
com a registre d’experiències vitals que
es resisteixen a l’oblit i l’abandó, mitjà
que li permet treballar des de la proximitat i l’experiència directa.
L’artista s’aproxima a aquests llocs perifèrics a fi de dur a terme un treball de
camp, una investigació que li permeti
posar-se en contacte amb persones que
desenvolupin “activitats alternatives de
supervivència” per conèixer-les i capturar-les en una sèrie de curtmetratges.
Aquesta “deriva del descobriment” permet que explori altres realitats invisibles
i faci alhora una reflexió crítica de la
societat del benestar que sembla imposar-se de forma modèlica a la nostra
quotidianitat.
DOLORS JUÁREZ
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Marcel Pié

Arqueologia domèstica
Amb Arqueologia domèstica, la intenció
de Marcel Pié és convertir l’espai del kiosk en una petita atracció visual a l’estil
de les que es podien veure a les fires de
final del segle xix i començament del
xx, poc abans i poc després de l’aparició del cinematògraf dels germans
Lumière. Seguint aquesta idea, l’artista
planteja dur a terme una instal·lació de
fenaquitoscopis, un dels objectes precinematogràfics més conegut i que més
èxit ha tingut en el camp comercial de
les joguines òptiques.
Es tracta d’una atracció senzilla, on es
mescla la fascinació per la construcció
de la imatge en moviment, l’actitud
voyeurística de l’espectador i la percepció
de la quotidianitat de l’artista. En aquest
sentit, Marcel Pié ha procedit a retratar
el mobiliari de la seva habitació particular per convertir-lo en un petit espectacle il·lusionista.
Toni Crabb

Cargol
Els elements del projecte parteixen de
descripcions de la percepció sensorial
d’un cargol, i es desenvolupa com un seguit de metàfores visuals i escultòriques
de les seves facetes. El projecte inten-

ta desplaçar el pensament fins a l’espai
que hi ha entre nosaltres i l’altre ésser, i
es planteja com una espècie de pont, estès des de la fascinació i la perplexitat.
Ha estat important per concebre’l i desenvolupar-lo l’assaig La vida dels animals,
de J. M. Coetzee; els cargols del jardí
de l’artista; Upside down tree, de Robert
Smithson, i les façanes arquitectòniques
cubistes de Praga, entre altres fonts.
Christopher Williams

L’espai interromput de la partitura

premodern que representa les cordes
de la guitarra i la posició física de la mà
esquerra del guitarrista, s’estén en Les diferències familiars sobre les cordes pel ball
constant de línies fetes a mà amb tinta xinesa i xifres serigrafiades sobre diferents
papers d’arròs. A l’intèrpret se li crea un
camp d’interferències entre les qualitats
del traç, la posició del gravat i el gra del
paper que li suggereixen els matisos subjectius (la intensitat, la continuïtat, la velocitat, etc.) de cada acció musical. ■

Apples are basic
Dotze serigrafies de la Corita Kent s’incorporen en la partitura. Els seus textos,
colors, urgències direccionals i humor
compositiu modulen el curs de la partitura, així com les deu seccions de material de notació més estricta. Aquestes
seccions d’estructura no estròfica (cada
una en un to diferent) pretenen estudiar
o cristal·litzar –sense dirigir materialment– els camins improvisats dels intèrprets a través de tota la peça.
Diferències familiars sobre les cordes
Peça dedicada a Ferran Fages per a guitarra acústica de cordes de metall, amb
cinta i transductor. La tabulatura, una
notació musical pictogràfica d’origen
SALA D’A RT JOVE 2009
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[4.3.09. Full de Sala. A la recerca de l’Illa del Tresor]

GLOBALKIOSK

The Hispaniola, a webradio play for flutist

The Hispaniola és una obra en quatre
actes que ocupa la zona híbrida entre un
hörspiel experimental i una composició
electroacústica. Està feta per a l’escolta
webradiofònica, o bé per a l’emissió radiofònica tradicional, amb versions en
directe, amb la presència del flautista o
sense. Comparteix el seu nom amb el
vaixell protagonista del mític llibre de viatges Treasure Island, que funciona com a
font de material, eix metafòric i inspiració
global per al projecte.
L’obra està basada en un fragment de
20 pàgines de l’obra de Stevenson, en el
qual Jim Hawkins, el nen que explica la
major part de la història, fuig del seu lloc
al vaixell per anar amb els pirates a terra.
Quan deixa el vaixell, també deixa el seu
lloc com a narrador; ara les seves fascinacions infantils pel diàleg, l’acció i el perill
del seu entorn se subsitueixen pel monòleg d’un nou narrador, el Dr. Livessey –el
seu mestre aristrocràtic, el qual es queda
a la Hispaniola. Les seves noves descripcions desapassionades i estratègiques
d’aquesta “llacuna” en el temps literari
indaguen en les cançons dels pirates, els
seus plans per salvar els mariners fidels i
altres reflexions personals que relaten el
mateix perídoe de temps que Jim Hawkins detalla des de l’illa, des d’una perspectiva radicalment diferent. De manera
30
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paradoxal el canvi de narrador s’esdevé
sense cap preparació i queda sense més
comentari, tot i que després el nen i el Dr.
Livesey es retroben a l’illa i Hawkins continua com a narrador.
Partint d’aquests canvis, l’obra se centra
en un estudi de distàncies imaginàries:
principalment, les que hi ha entre els diversos materials de la peça i els mitjans
de producció. Fragments de Treasure
Island, variacions històriques sobre Lillibullero (una cançó popular del s. xvii
que apareix al llibre), fragments d’Interval
Signals del BBC World Service i música
original per a flauta i electònica, formen
part d’un mateix circ, mitjançat per una
emissió dins de l’obra que juga amb el
nostre sentit de la narrativa. Quan aquesta emissió, que envia el so amplificat de la
flauta i dels materials enregistrats a ràdios
portàtils posades en escena, “s’escalfa” a
través de retroalimentació i interferències
electromagnètiques, les ràdios obtenen
veu pròpia. La xarxa d’històries interdependents, sons i tecnologies que resulten
de tot plegat ens convida a navegar per
la continuitat deliciosa entre “distàncies”
percebudes i a apreciar les peculiaritats
d’aquelles tecnologies que defineixen la
nostra experiència radiofònica actual. ■
CHRISTOPHER WILLIAMS

[12.11.08] Dibuixos del quiosc efímer. Disseny: Jordina Sangrà.
SALA D’A RT JOVE 2009
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Apples Are Basic. Christopher Williams.
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Nubes. Toni Crabb.
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[18.3.09] Aquells memorables anys... Servei de trobada i documentació del barri de l’Escorxador. Miquel García.
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[18.3.09] Aquells memorables anys... Documentació del barri de l’Escorxador. Miquel García.
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[20.3.10] Taller de self-animació. Marcel Pié.
SALA D’A RT JOVE 2009
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[10.2.10]

Si GlobalKiosk no va ser una
exposició fàcil, hem de reconèixer
que també va contribuir a
sumar pressió a tot l’equip que
desenvolupàvem el projecte el fet
que tres estudiants de la Facultat
de Belles Arts de la Universitat de
Barcelona, en concret del Màster
d’Arts Visuals i Educació, van estar
duent a terme simultàniament una
investigació etnogràfica del context
de la sala. Es tractava de Pepito
Morán, Marc Pallarès i Joana Maria
Rego, que treballaven tutoritzats per
Carla Padró.

el participatiu) per tal de documentar
un procés curatorial. La proposta va
desvelar la complexitat de l’exposició i
la seva ambició, que no sempre fou del
tot acomplerta.

Carla, ens pots explicar quina
és la teva valoració del treball
d’investigació que vàreu realitzar
sobre la Sala d’Art Jove?
CARLA PADRÓ: Tres

[20.3.10] Taller de self-animació. Animació per rotoscòpia. Marcel Pié.
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alumnes del Màster
d’Arts Visuals i Educació van optar
per un enfocament construccionista.
En Marc Pallarès, el Pepito Morán i la
Joana Rego varen elaborar una recerca
en format vídeo sobre com s’anaven
generant i creuant diferents veus en
l’organització i en el desenvolupament
de l’exposició GlobalKiosk. La seva
finalitat fou enregistrar diferents
moments (l’organitzatiu, l’expositiu i
SALA D’A RT JOVE 2009
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L’AIRE
QUE
RESPIRO
Annegien van Doorn
Miguel Orcal
Raül Roncero
Procés de tutoria: Daniel Chust Peters
Del 16 d’abril al 5 de juny de 2009
SALA D’A RT JOVE 2009
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[27.1.10]

Daniel Chust Peters no estava d’acord que el gest que recentment havia
fet Ivo Mesquita de deixar pràcticament buida d’obres d’art la 28a edició
de la Biennal de São Paulo hagués estat un gest radical. Ell, en canvi,
com a responsable del procés de tutoria del primer grup d’artistes de
la convocatòria de 2009, ens va proposar desafiar els hàbits de consum
cultural, si bé no per mitjà de deixar buida la sala d’exposicions, sinó
per mitjà en aquesta ocasió de deixar buit allò que ell considera més
important per a la distribució de l’art actualment: el canal de comunicació.
La seva proposta, així, va consistir a no utilitzar el mailing postal de la Sala
d’Art Jove per a l’enviament d’informacions en relació amb l’exposició
L’aire que respiro.
La temporada 2009 també la començàvem amb la nova proposta
d’editar publicacions en format de diari en relació a cada una de les
exposicions, format que hauria de servir tant per anunciar-la com també
per estendre les diferents propostes artístiques més enllà del format
expositiu i mitjançant l’ús d’aquest format imprès. Aquesta edició de
diaris, per tant, es va consensuar amb els artistes que no es distribuiria pel
canal habitual i es van dirigir, en canvi, els 6.000 diaris impresos, a tots
els instituts d’educació secundària de Catalunya. En relació amb aquesta
acció, l’equip d’artistes també es va plantejar la manera de comunicar les
seves propostes creatives a adolescents i a estudiants de secundària.
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[16.3.09. Presentació. Publicació de l’exposició]

A l’atenció del professorat del Departa- cació imprès a tots els instituts d’educació
secundària de Catalunya, exclusivament.
ment d’Educació Visual i Plàstica:
Us convidem a fer ús d’aquest material,
així com també que visiteu l’exposició a
Amb la present publicació, la Sala d’Art partir del dia 16 d’abril. En aquest cas,
Jove es dirigeix al professorat de se- podeu posar-vos en contacte amb nocundària del Departament d’Educació saltres per concertar una vista a la Sala
Visual i Plàstica i als batxillerats artístics d’Art Jove, per a la realització de la qual
per invitar i donar a conèixer l’exposició es comptarà amb la col·laboració dels
col·lectiva L’aire que respiro, a càrrec de artistes. Igualment, tots aquells centres
tres artistes joves: Annegien van Doorn, d’educació que estigueu interessats a
seguir rebent el material de comunicaMiguel Orcal i Raül Roncero.
Hem cregut adient fer-vos arribar aquest ció de les activitats que generem, ens
diari com a eina de treball a l’aula, de do- ho podeu fer saber. ■
cumentació o simplement d’informació
sobre artistes que estan treballant temes
d’actualitat i molt pròxims a la sensibilitat
dels adolescents i els joves, com ara la
construcció de la identitat d’un individu o
d’un col·lectiu a partir dels mitjans d’informació i de comunicació o l’anul·lació
de la frontera entre la ficció i la realitat
que es genera amb l’alta tecnologia, tal i
com passa en el cas de la robòtica.
Habitualment, els materials de comunicació de la Sala d’Art Jove tenen com a destinataris agents diversos del sector cultural. En aquesta ocasió, per mitjà del diàleg
que s’ha generat entre els artistes i l’equip
gestor de la sala al llarg de la preparació de
l’exposició, s’ha cregut pertinent concentrar la distribució del material de comuni44
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FROM: annegienvandoorn@gmail.com. Annegien van Doorn.
SALA D’A RT JOVE 2009

45

[16.3.09. Publicació de l’exposició. Extractes]

ANNEGIEN VAN DOORN

From: annegienvandoorn@gmail.com
27 anys. Vaig néixer a Vissingen (Holanda) i visc a Amsterdam. Sóc graduada
en fotografia (St. Joost Academy for
Art and Design, Breda) i màster en Produccions Artístiques i Investigació (UB).
Sóc soltera, atea i apolítica.
"Aquest projecte és una recopilació dels
meus correus electrònics, vinculats al
procés del meu establiment a Barcelona.
Els mails que he enviat a partir del moment en que vaig decidir buscar un programa de postgrau (maig de 2006) estan
escrits sobre papers de 70x100 cm."
Et sembla bé que et faci l’entrevista a
través del correu electrònic? Condicionarà el caràcter de l’entrevista...
Sí, no tinc problema a comunicar-me
d’aquesta manera.
I en castellà?
Em sembla bé. Els últims anys he parlat
més espanyol que holandès, així que hi
estic acostumada.
Si l’idioma i el canal de comunicació
influeixen en la identitat de la persona, quina Annegien em respon? Tenim
múltiples identitats?
Crec que la identitat és un concepte mutable. Al llarg de la vida la identitat varia i
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evoluciona. D’altra banda, en un període
concret no crec que la meva identitat sigui múltiple, però sí que mostra diferents
parcel·les de la meva identitat depenent
del context, el lloc en què em trobo, l’idioma amb què m’expresso, la persona
amb qui parlo, etcètera.
No parlo holandès. No coneixeré mai
l’Annegien holandesa?
No és només l’idioma el que construeix
la identitat. Si vinguessis a Holanda i
passessis temps amb mi i amb els meus
amics, podries conèixer l’Annegien holandesa. Si alguna cosa crec que canvia
en trobar-me en el meu país és potser la
sensació de seguretat, la confiança que
et dóna conèixer el territori i el seu codi
(les convencions).
Creus que avui dia els diferents mitjans de comunicar-se (correu electrònic, SMS, messenger, xats...) alteren
la nostra identitat o en construeixen
una altra?
No canvien la identitat d’una persona,
però sí que et donen la llibertat de poder-te reinventar.
Les xarxes socials per Internet ens fan
més apàtics?
No, al contrari, crec que faciliten la comunicació i la interacció social amb altres
persones que d’una altra manera no seria
possible en el món físic.
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Annegien van Doorn al seu estudi. Daniel Chust Peters.
SALA D’A RT JOVE 2009

47

L’AIRE QUE RESPIRO

Quants correus electrònics has recopilat per a la Sala d’Art Jove?
962.
Durant quin període?
Des de maig del 2006 fins a setembre
del 2008.
En el moment en què decideixes que
tots els correus electrònics que envies i
reps formin part del projecte From: annegienvandoorn@gmail.com, et condiciona la manera de comunicar-te amb
els altres i la manera d’escriure?
Rectificació: formen part de la mostra només els correus que he escrit a les persones
vinculades amb la meva estada a Barcelona; els correus que vaig escriure als meus
amics i a la meva família a Holanda no
han estat inclosos. La realització d’aquest
projecte no ha modificat la meva manera
de comunicar-me, però sí que he de confessar que en el moment en què vaig decidir recopilar els correus electrònics hi va
haver un parell d’ocasions en les quals vaig
renunciar a enviar algun correu irrellevant i
vaig utilitzar skype o un altre xat per enviar
links d’un lloc web, per exemple.
Creus que estàs influint en el guió o
narració de la teva obra per més absurda que sembli?
No, en realitat aquest projecte el vaig
concebre al maig de 2008, al cap d’un
any i mig de residir a Barcelona, fet pel
48
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qual la majoria dels correus van ser escrits abans de decidir-ne la seva exhibició
i, per tant, no hi va haver possibilitat de
modificar conscientment el caràcter de
les meves comunicacions.
Vaig visitar el taller d’en Miguel Orcal a
Barcelona i el d’en Raül Roncero a Mataró. No obstant això, el baix pressupost de què disposa la Sala d’Art Jove
no ha permès que et vingués a veure a
Amsterdam, però espero venir en una
altra ocasió. De totes maneres, explica’m en quin espai treballes. Si ho he
entès bé, és com un edifici púbic destinat a tallers per a artistes.
Sí, és un edifici enorme de 5 plantes amb
tallers i oficines. Està ocupat en un 40%
per artistes i en un 60% per empreses
creatives. Encara no està obert al públic,
però a la 4a planta s’hi construirà un bar/
restaurant i a la 5a planta volen obrir una
part de l’espai per a exposicions.
Vaig rebre per correu electrònic les fotografies del teu taller; té bones vistes.
Com es diu la catedral que es veu des
de les finestres?
Westerkerk.
A les fotografies s’aprecia com l’has
condicionat; dóna una sensació de confort i d’una temperatura ambient millor
que la d’altres tallers, normalment més
freds. Creus que en altres condicions
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més adverses haguessis pogut realitzar
el teu projecte? T’ho pregunto per les
hores i hores que passes pràcticament
quieta escrivint a mà...
Sí, l’estudi és bastant gezellig, que és una
paraula típica holandesa de difícil traducció que utilitzem molt freqüentment i que
es refereix a trobar-se a gust en un espai
o en una situació. La veritat és que passo
més temps a l’estudi que a casa meva i ja
s’ha convertit en una extensió de la meva
llar i al mateix temps una prolongació de
la meva persona.
I l’esquena, no se’n ressent ?
A vegades.
Quants metres has escrit?
Horitzontalment 58,1 m de 90 cm d’alt,
que fan uns 52,3 m2.

RAÜL RONCERO

Evolucions: Fotogramas
21 anys. Sóc català de pare extremeny
i mare palentina. Visc a Mataró. Actualment estudio Belles Arts (Universitat de Barcelona) i el CAP (Certificat
d’Aptitud Pedagògica). Sóc solter, ateu
i d’esquerres.
“La repetició continuada de prototips
per part dels mitjans de comunicació
pot arribar a generar en la societat, unes

tendències i uns rols, que condicionin la
creació identitària de les persones. Evolucions: Fotogramas ens mostra el procés
de canvi constant d’aquests prototips durant els seixanta-tres anys d’història de la
revista cinematogràfica.”
Passaries pel quiròfan per sotmetre’t a
una cirurgia estètica?
No.
No et canviaries el color del ulls? Hi ha
noies que es retoquen el nas per tenirlo com la Nicole Kidman o els llavis perquè siguin iguals als de l’Angelina Jolie.
Què en penses?
Crec que no em canviaria mai el color
dels ulls. Seria com desprendre’m d’una
part meva. Respecte a les operacions de
cirurgia estètica, penso que cadascú pot
fer el que vulgui amb el seu cos, si s’até
a les conseqüències que poden provocar aquests canvis. Penso que són uns
processos molt importants i que s’han
de reflexionar molt abans de portar-los
a la pràctica. La idea de sortir al carrer
i trobar-me milers de Nicole Kidman i
d’Angelina Jolie, tot i que en una primera
instància pot semblar perfecte, acabaria
sent inquietant, deshumanitzant i avorrit.
Si la cirurgia estètica em fa la cara com
la de George Clooney, condicionarà la
meva identitat?
SALA D’A RT JOVE 2009
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Raül Roncero al seu estudi. Daniel Chust Peters.
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Crec que sí. La teva nova cara podria
canviar els teus hàbits i accions en relació amb la societat. Però segurament
penso que és més important pel condicionament de la teva identitat la idea de
posar-te la cara d’en George Clooney
que no pas el canvi final.
Per a la meva autoestima necessito
veure al mirall aquella persona que
desitjo ser i no com sóc ara. Creus
que està bé que em pugui construir la
meva pròpia identitat?
En general penso que sí que està bé
aquest poder-te construir la teva identitat, tot i que a vegades aquest intent de
control pugui derivar en problemes extrems que hauríem d’evitar.
Creus que és un fenomen causat per
una pressió mediàtica o un desig de
l’individu?
Penso que la construcció de la nostra
identitat és un procés social en el qual
participen multitud de factors; alguns els
adoptem i altres els refusem. Penso que
aquest procés és un desig de l’individu,
però en el qual, al mateix temps, la pressió mediàtica pot arribar a ser un factor
molt important.
Sempre he cregut que Vogue presenta
models de dones guapíssimes perquè
és aquell ideal al qual aspira el consumidor i no perquè la revista ho imposi.

Què en penses?
Sense cap mena de dubte, si Vogue utilitza aquests models és perquè sap que
són aquests amb els quals s’identificarà
el seu públic. La pregunta, però, amb la
qual podríem continuar seria: què ha fet
que aquest públic vulgui ser com aquestes persones? Penso que la unió d’una
gran varietat d’estímuls i factors poden
generar aquests desitjos: la tradició, l’economia, la situació geogràfica, la història i
els mateixos mitjans de comunicació en
serien alguns.
Creus que és casual o intencionat
que en el rerefons d’una pel·lícula de
cine que produeix Hollywood, per
exemple, s’estigui promocionant un
determinat adolescent, a més d’un
estil de vida i d’uns hàbits, un model
de jove, una raça?
Penso que sí que és intencionat. De la
mateixa manera que a les portades de les
revistes es posen models que sedueixin
els possibles compradors, els actors i les
històries de la factoria de Hollywood són
així perquè el públic vol que siguin així.
Penses que són estratègies per absorbir i alienar altres cultures sota el poder
d’un sistema polític?
Sens dubte que el poder de Hollywood
participa en el procés de globalització
que estem experimentant actualment.
SALA D’A RT JOVE 2009
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Evolucions: Fotogramas. Raül Roncero.
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Segurament sí que forma part d’un gran
sistema polític, ja que aquesta indústria
mou una gran quantitat de diners i sobretot les seves pel·lícules obtenen una
gran visibilitat a tot el món. Això que fa
que en aquesta indústria existeixin molts
interessos a diversos nivells, com ara els
econòmics, els ideològics i, evidentment,
els polítics.
Creus que si la meva filla de cinc anys
juga amb les My Scene, quan sigui gran
voldrà ser com una d’elles, amb tots els
accessoris i valors que comporten?
Bé, penso que no és tan exagerat, però sí
que influeix. Les joguines i els ninots són
alguns d’aquells estímuls i factors que
he comentat anteriorment. Segurament
siguin menys influents que la tradició o
els mitjans de comunicació, però sí que
penso que influeixen.
La revista Fotogramas et deixa utilitzar
les seves portades?
Sí, des del primer moment que vaig
contactar amb ells via correu electrònic
han estat receptius amb el projecte. De
fet, ells mateixos han estat els que m’han
deixat tot l’arxiu de portades de la revista.
Els agraeixo molt el tracte que he rebut,
sobretot al director, Toni Ulled, i a en Sebas Redondo, cap del Departament de
Documentació.
De qui és propietat l’ús de les imatges
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dels models: de la revista o de les actrius i actors?
Depèn de la imatge. Per exemple, pel
que fa a les imatges de les portades, es
podrien considerar pràcticament com
a “públiques” i la seva utilització és més
oberta. Si són altres imatges, ja és un altre
tema, perquè depenen de la persona que
en tingui els drets.
Quantes imatges has agrupat per fer
els dos vídeos del projecte Evolucions:
Fotogramas?
En total he utilitzat 2.166 portades, 1.985
de la revista i 181 dels seus suplements.
Quin home o dona ideal presenta la revista Fotogramas, des de els anys quaranta fins a l’actualitat?
Són increïbles els canvis que experimenten els models de la portada depenent
de l’època. Entre d’altres, podem veure
les parelles perfectes del cinema de
Hollywood dels anys 50, les actrius
que van protagonitzar el destape o les
celebritats “perfectes” que actualment
treballen en aquesta indústria.
És molta feina, moltes hores a la pantalla de l’ordinador. No et fan mal els ulls?
Una mica, la veritat, però més que res
me’ls sento molt cansats.
Et pregunto el mateix que a l’Annegien
Van Doorn i al Miguel Orcal: deus tenir
una bona cadira, l’esquena ho pateix?
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Tot i tenir una bona cadira, la meva esquena ho pateix, sobretot la part superior
i la part posterior del coll.
M’ha encantat venir-te a veure al teu taller de Mataró, a Can Xalant. Què he de
fer per tenir un taller en aquest centre?
Quan queda un taller disponible al centre, la direcció presenta una convocatòria
pública a la qual es pot presentar qualsevol artista o col·lectiu. Cal presentar
un dossier explicant la teva trajectòria
i projectes desenvolupats o en procés.
Un jurat decideix quins artistes poden
tenir l’oportunitat de disposar d’aquests
tallers. La propera convocatòria serà
cap a finals de l’any 2009 i quedarà lliure
el meu taller, així que si t’ha agradat tant,
ja saps: estigues atent i prepara un bon
dossier.
Em pots explicar a què es dedica
aquest centre i sobretot les condicions dels tallers que ofereixen?
Can Xalant és un centre de producció
d’arts visuals que té com a principal finalitat ajudar a la producció de projectes artístics desenvolupats en qualsevol
dels seus àmbits, donant la possibilitat
als artistes de disposar de tallers a preus
reduïts, equipaments professionals d’edició d’imatge i so, lloguer de materials,
beques per a la producció de projectes
o la participació en workshops i seminaris

amb artistes i altres professionals del món
de l’art. Pel que fa als tallers, Can Xalant
disposa de tres tallers (de 28 m2, de 36 m2
i de 40 m2) en els quals els artistes s’hi poden estar un mínim d’un mes i un màxim
de dos anys. Els artistes residents poden
utilitzar els tallers sempre que vulguin i
els equipaments del centre en el seu horari d’obertura. Si voleu més informació
de les activitats i els equipaments del
centre, podeu visitar el seu web:
www.canxalant.org.

MIGUEL ORCAL

El otro ser. Imaginario y realidad
del robot en la cultura contemporánea
30 anys. Vaig néixer a Lima (Perú) i visc
a Barcelona, a Gràcia. He estudiat Belles
Arts a la Universidad Pontificia Católica
del Perú i a la Universitat de Barcelona.
Sóc solter, sense fills.
“En aquest projecte treballaré principalment la imatge que té el robot dins de
la cultura contemporània; es crearà un
arxiu d’imatges sobre robots dels últims
70 anys. Aquest arxiu serà reproduït mitjançant la tècnica del dibuix a llapis en un
format de DIN A-4, inspirant-me en les
il·lustracions científiques utilitzades per a
la creació d’arxius dels segles xvii i xviii.”
SALA D’A RT JOVE 2009
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Miguel Orcal al seu estudi. Daniel Chust Peters.
56

SALA D’A RT JOVE 2009

L’AIRE QUE RESPIRO

Has estat temps col·leccionant imatges
de robots. Quantes en tens?
Des que vaig tenir la idea del projecte,
ara farà uns 10 mesos, fins a dia d’avui
n’he recollit 420.
Quin és el robot més antic?
El més antic és el Golem. Jo el considero
una espècie de protorobot.
Qui el va crear?
La imatge és de la pel·lícula El Golem de
Paul Wegener, de 1920.
La majoria de robots són androides?
Dins de la ficció, sí. En la majoria dels casos, els autors prefereixen robots humanoides (androides) perquè el públic s’hi
senti més identificat.
Quan creus que nosaltres estarem al
servei dels robots?
Dubto que això arribi a passar realment,
almenys no com ens ho mostren a pel·
lícules com Terminator o Matrix, però no
es pot saber el futur.
O creus que si més no ja hi convivim?
En certa mesura, sí. Som una societat dependent de les màquines i els ordinadors.
A mi m’encantaria tenir un assistent
robot que em fes la feina al taller. Saps
d’algun robot que faci art?
No crec que es pugui considerar art en
realitat, però existeixen uns braços robots
industrials capaços de crear reproduccions
de qualsevol imatge subjectant un bolígraf.

En una societat de la diversitat, també
s’inclouen robots?
Arribarà un moment en què serà difícil
diferenciar entre humans i robots. Es
convertiran en part de les nostres vides
i tindran els seus propis drets, les seves
intel·ligències artificials. Estaran tan desenvolupades que no serà estrany tenir
un robot com a millor amic o fins i tot
com a amant. Però també sóc conscient
que hi haurà moltes persones que sentin
fòbies envers aquests éssers nous i sintètics.
A la vida real existeixen els ciborgs?
Tal com els veiem a la ficció, encara no,
però existeixen persones amb implants
cibernètics que els permeten escoltar o
treballar amb un ordinador només amb
el pensament. També hi ha el cas de
l’artista australià Sterlac, que s’implanta
parts robòtiques al seu cos.
Normalment, les imatges de robots de
ficció estan reproduïdes en canals de
difusió massius, al contrari del teu treball de copiar els robots amb llapis un a
un. Què em pots dir d’aquesta actitud?
En transformar aquestes imatges en dibuixos, les faig una mica meves, passen
de ser una simple imatge sobre un robot
a ser una obra única i especial, a la vegada que les torno més uniformes.
Per què no utilitzes altres tècniques
SALA D’A RT JOVE 2009
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molt més actuals, com per exemple dibuixar amb Photoshop?
Al principi del projecte feia un dibuix lineal de les imatges amb tauleta gràfica,
però el dibuix a llapis em cridava més
l’atenció, li donava un caràcter artesanal,
la qual cosa creava una contradicció amb
el tema que em semblava interessant.
Creus que en algun moment hi ha hagut un vincle entre la tecnocràcia, representada amb la imatge dels robots, i
el poder dels mitjans de la informació i
la comunicació?
Arribarà el moment en què els robots es
venguin a la tele. Tindran un mercat propi
com el dels automòbils o els mòbils; serà un
signe d’estatus tenir el robot més modern.
Quina relació hi ha entre els teus dibuixos i els dibuixos científics dels segles
xvii i xviii?
La feina d’un il·lustrador científic començava en els seus viatges, buscant les
diverses espècies. D’una manera similar
jo també faig aquesta recerca a través
d’Internet, els còmics o el cine. La raó
final d’aquests dibuixos no era mostrar
com n’eren de “boniques” certes espècies, sinó la creació d’un arxiu.
Estàs còmode al taller?
Té l’espai just i perfecte per concentrarse i, a més a més, tinc la sort de tenir-lo
a casa.
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Ja que són moltes hores dibuixant en la
mateixa postura, tens una bona cadira i
una bona taula?
Tinc una cadira del tipus oficina i una taula gran col·locada a una bona altura.
En el teu cas, comporta molta voluntat
el pas de tenir una idea a la decisió de
portar-la a terme: dibuixar 120 robots
és molta feina. Em recorda el projecte
From: annegienvandoorn@gmail.com de
l’Annegien, que decideix escriure a mà
tots els correus electrònics dels dos
anys que ha estat a Barcelona. Són
hores i hores de treball sistemàtic al
taller. Què en penses?
Al final, l’acte de dibuixar es converteix
en una cosa mecànica i et dóna temps
per pensar en qualsevol cosa: el clima,
en que menjo, el pròxim projecte, etc., o
m’agafa per cantar escoltant música.
No puc evitar relacionar el teu treball
amb el de l’artista Fernando Bryce, que
també és d’origen peruà. Què me’n
pots dir?
M’interessa molt la forma que té d’organitzar els documents i de transformar-los
a través del dibuix a tinta, però sento que
ell dóna més importància al document
escrit que a la imatge. En el meu cas succeeix al revés. ■
DANIEL CHUST PETERS

El otro ser. Imaginario y realidad del robot en la cultura contemporánea. Miguel Orcal.
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59

L’AIRE QUE RESPIRO

[28.4.10]

La proposta de Daniel Chust Peters de
difondre els diaris de L’aire que respiro
a instituts de secundària va ser ben
rebuda pels artistes que exposaven a la
sala. Per la banda de l’equip gestor, els
vàrem dir que accediríem a fer aquesta
alteració en el sistema de comunicació
només a canvi que, si arran d’aquesta
acció rebíem peticions per visitar
l’exposició, poguéssim disposar
del suport dels artistes a l’hora de
desenvolupar sessions de treball amb
els instituts.
Tot i el desplegament massiu de
diaris, però, les sol·licituds per visitar
l’exposició varen ser més aviat escasses,
si bé els artistes es van implicar en el
procés i els debats que es varen generar
amb professors i estudiants creiem
que van ser prou interessants per a tots
els implicats. Tot seguit en demanem
l’opinió a una de les professores que
varen accedir a portar els seus grups de
batxillerat artístic a la sala en aquesta
ocasió, Anna Estany, de l’IES Celestí
Ballera de Granollers.

[14.5.09] Visita d’estudiants a l’exposició. IES Celestí Ballera, Granollers.
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Anna, la sessió amb els teus estudiants a
la Sala d’Art Jove va consistir a debatre
directament amb els artistes i l’equip
gestor qüestions relacionades amb la
pràctica de l’art contemporani, sense

gaire més floritures. Com valores
aquesta iniciativa? I als alumnes, creus
que els va servir?
Com a professora i
artista, em preocupa que els estudiants
comprenguin què és això anomenat
art contemporani. No es pot explicar
ni ensenyar: només amb la pròpia
experiència, veient com una idea es fa
realitat en un projecte. Durant el procés
és quan s’aprèn i es comprèn el valor
del treball artístic. Això farà valorar
qualsevol altre treball artístic amb
paràmetres no només visuals. D’entrada
costa als alumnes, però en parlar
amb artistes i veure els seus treballs
comencen a fer un canvi i prenen
consciència del que vol dir art.
La nostra experiència a la Sala d’Art Jove
va ser profitosa. Valorem que hàgiu
pensat a convidar els instituts i que es
tinguin en compte els joves estudiants.
Els alumnes van saber apreciar el treball
dels tres artistes, però s’ha de dir que
havien vist el controvertit treball que
la Luz Broto va fer a Sant Corneli dins
el cicle Art vigent que jo mateixa vaig
comissariar. Potser vaig trobar a faltar
alguna mena d’intercanvi i que no es
reduís a una visita i prou, que ells fossin
una part més activa.

ANNA estany:
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Daniela Ortiz
Conrado Pittari Volcán i Adrià Rodríguez de Alòs-Moner
Procés de tutoria: Cèlia del Diego
Del 18 de juny al 17 de setembre de 2009
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Lluny de fructificar en un disseny corporatiu de la Sala d’Art Jove, les
publicacions en format diari van servir al 2009 per diluir definitivament
la possibilitat de comunicar alguna marca relacionada amb l’equipament.
En el cas d’aquesta exposició, a la portada es va decidir estampar un
lema tipus Ikea, mentre que la presència de la sala en el diari es va
donar com si es tractés d’un anunciant, per mitjà del que semblava
ser un anunci sobre una exposició que s’anomenava domèsticació a la
contraportada de la publicació. Més que referir-se als projectes artístics
directament, la idea que va treballar el grup d’artistes amb la publicació
va ser la d’indagar i aportar documents a l’entorn dels discursos que
s’implicaven amb l’exposició.
Un mes abans d’inaugurar, una dels artistes es va haver de retirar
del procés de preparació i de l’exposició per motius personals. L’equip
gestor vàrem creure oportú presentar en substitució els dos projectes
d’edició que també estàvem produint en aquells moments, corresponents
a Daniel Jacoby i Mireia C. Saladrigues respectivament. L’equip format
pel Conrado Pittari Volcán i l’Adrià Rodríguez de Alòs-Moner també
varen convidar a participar amb el seu projecte un artista que finalment
va demanar que es retirés el seu nom de qualsevol dels materials de
comunicació que es produís. La dòmesticació comporta saber de
malabars i tenir capacitat de reacció.
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simplificada d’una de les localitzacions,
es presenta acompanyada d’un àudio
que ens informa de les lleis i normatives
que regulen la producció i distribució de
El projecte planteja una anàlisi de les es- material pornogràfic.
cenografies proposades com a context
en la producció de material pornogràfic,
mitjançant el dibuix per ordinador i l’ani- Conrado Pittari Volcán i
mació 3D. Espacio privado es desenvolu- Adrià Rodríguez de Alòs-Moner
pa a partir de la gravació de la pel·lícula Casa teva, el teu regne
Juegos de pareja, una realització d’Ann & 2009
Marc per a Canal Plus.
Quatre quadres d’IKEA de 118x78 cm,
L’equip de producció tria una localit- 100x100 cm, 56x56 cm i 140x55 cm i cinc
zació i l’adequa per a la seva utilització fotolitografies de 60x50 cm cadascuna.
en el rodatge, tot afegint-hi elements
quotidians com una butaca, un llit, una Per a aquest projecte, els artistes han
taula. També selecciona una dona, un comprat els quatre quadres més venuts
home, poses i moviments determinats, d’Ikea a la Península Ibèrica i els han
rols definits. L’anàlisi del espais que es transportat i penjat a la Sala d’Art Jove
presenten en la pel·lícula permet iniciar de la Generalitat de Catalunya adjunun estudi sobre els contextos utilitzats tant les dades de facturació que cadasper la indústria pornogràfica per portar cun d’ells suposa a l’empresa, portant a
a terme l’acte sexual. En aquest sentit, terme no només un desplaçament físic,
la producció seleccionada es caracterit- sinó també conceptual, des de l’àmbit
za per presentar espais i situacions de dels reconeguts grans magatzems cocaràcter domèstic, una tendència molt mercials fins a un espai d’exposició d’art
estesa dins el porno heterosexual.
contemporani.
Els dibuixos proposen una representa- També han realitzat cinc fotolitografició simplificada dels espais, una lectura es dels rostres dels dissenyadors d’Ikea
amb pretensió d’objectivitat tant pel més coneguts a mode de retrats emque fa al context com al seu contingut, marcats, alhora que posen el retrat de la
mentre l’animació 3D, una reconstrucció dissenyadora més famosa, Maria Vinka,
Daniela Ortiz

Espacio privado
Animació 3d 2’ i dibuixos de 70x100 cm.

[18.6.09]
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a disposició dels visitants perquè se’l puguin penjar a casa.
Amb aquestes dues intervencions, es
plantegen de quina manera Ikea codifica la casa, l’espai domèstic, la vida
familiar, el propi llenguatge pictòric. Es
pregunten què succeeix en traslladar
aquests quadres seriats i els retrats a un
context crític. ■
cèlia DEL DIEGO

Espacio privado. Daniela Ortiz.
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La indústria pornogràfica ho aposta tot als mòbils,
discrets i accessibles

La lluita perquè els vídeos XXX copiïn
els mòbils ja ha començat i amenaça de
tornar-se ferotge. Es tracta d’un negoci
milionari en què cada minipel·lícula costa 44 cèntims de dòlar. La indústria del
porno té els ulls posats en la telefonia
mòbil, un sector que ja es prepara per
a l’inevitable amb un sistema de classificació de continguts similar al que es fa
servir per a les pel·lícules. Els mòbils són
discrets, accessibles i arriben a tot arreu,
característiques que els converteixen en
blanc perfecte de la indústria pornogràfica, que comença a veure’ls com el pròxim –i lucratiu– gran canal de distribució
per al seu material.
Tal com ja ha passat a Europa, la indústria ja ha fet alguns avenços en aquest
país, malgrat l’oposició dels qui temen
que els menors puguin accedir fàcilment al contingut porno a través del
mòbil i dels impulsors de l’onada de
“decència” que d’un temps ençà vigila
els moviments dels mitjans de comunicació del país. Els problemes tècnics són
l’altre gran escull, ja que la imatge dels
vídeos basats en Internet sol ser manifestament millorable.
Això no ha espantat empreses com
Ohmobile.com o Xobile.com, que venen
videoclips de dos minuts que es poden
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baixar al telèfon mòbil per veure’ls de
seguida o emmagatzemar-los per a
més endavant. El seu raonament sembla
impecable: “La gent no es comprarà un
mòbil amb què es puguin veure vídeos per
veure el tràiler d’una pel·lícula de la Disney”,
diu Harvey Kaplan, de Xobile.com,
a The New York Times. “Però sí que es
compraran el telèfon si disposen de cinc
minuts de tranquil·litat per veure un vídeo sexualment explícit”, assenyala. Des
que la companyia va començar, aquest
mes d’abril, cada mes obté 6.000 clients
que paguen uns 44 cèntims de dòlar per
veure el vídeo en qüestió. Molts experts
estan d’acord amb Kaplan i creuen que
quan millori la capacitat tècnica dels mòbils i aparegui el sistema de classificació,
previst per a l’any que ve, la pornografia
aterrarà als mòbils amb la mateixa força
amb què ho va fer a Internet.
Grups com la Coalició Nacional per
a la Protecció dels Nens i les Famílies,
una associació nord-americana sense
ànim de lucre que vol promoure la “moralitat bíblica”, ja s’han mobilitzat i han
expressat la seva preocupació. Aquests
grups no volen que els passi el mateix
que amb Internet, la irrupció de la qual
els va agafar desprevinguts. També s’hi
ha posat la Comissió Federal de Co-
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municacions (FCC): “La comissió es
pren molt seriosament l’assumpte del
material inadequat que podria arribar
a mòbils en mans de nens”, diu David
Fiske, portaveu de la FCC. No obstant
això, la capacitat d’actuació de la FCC
està limitada, ja que les companyies de
mòbils, igual que altres empreses de telecomunicacions, no es responsabilitzen
dels llocs d’Internet que visiten els seus
clients. Les companyies, per la seva banda, haurien de triar entre la moralitat i els
dòlars, i si s’ha de jutjar pels antecedents
d’altres indústries sembla clar quina serà
la seva tria. Segons la consultora Yankee
Group, les vendes per aquest concepte
podrien arribar als 196 milions de dòlars
l’any 2009, i encara que aquesta xifra no
és gaire alta si es compara, per exemple,
amb el mercat dels tons musicals per a
mòbil, alguns creuen que pujarà com
l’escuma. En el passat, la pornografia va
servir per esperonar noves tecnologies,
des de l’aparell de vídeo fins a la televisió per cable i, és clar, la web, i és una
gran font d’ingressos per a gegants com
Times Warner i Comcast. Ara podria
passar el mateix.
De moment, el porno també ha arribat
als podcasts –els petits programes d’àudio que qualsevol persona pot gravar i
col·locar on-line–, fins al punt que ja s’ha

encunyat el terme “podnography.” En la
llista de les deu paraules més buscades
a Pocast.net, un directori que inclou diversos milers de programes, cinc estan
relacionades amb la pornografia, l’erotisme i el contingut per a adults. “Sorprenent? No, de cap manera”, assenyala
Mike McGuire, analista de GartnerG2.
“Cada vegada que apareix una tecnologia nova, el sexe es posa en marxa ràpidament”. ■
EFE
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[7.09] Domèsticació II. Conrado Pittari Volcán i Adrià Rodríguez de Alòs-Moner.
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ALOS&PITTARI
Conrado Pittari & Adria Alos
<alospittari@googlemail.com>
Para: richard@lewisohn.co.uk
Fecha: 7 de mayo de 2009 16:47
Asunto: Exhibition Barcelona.
Richard
Dear Richard,
We are writing to you from Sala d’Art
Jove de la Generalitat de Catalunya,
Barcelona, Spain. We are pleased to
announce you that one of your pictures
has been selected to take part of the
second collective exhibition of the
Sala d’Art Jove season 2009, which
will take place from 11th June to 31
July. We would ask you to write a brief
statement about your work, in order to
add it to the exhibition flyer. We are
grateful for your collaboration and we
invite you to your own opening next 11
of July at 7.30 pm in Calabria Street nº
147, Barcelona, Spain.
Yours faithfully, Conrado Pittari Volcán
& Adrià Rodríguez de Alòs-Moner
Sala d’Art Jove de la Generalitat de
Catalunya
Richard Lewisohn <richard@lewisohn.
co.uk>
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Para: ALOS&PITTARI
Conrado Pittari & Adria Alos
<alospittari@googlemail.com>
Fecha: 7 de mayo de 2009 16:57
Asunto: Re: Exhibition Barcelona.
Richard
Dear Conrado and Adria,
I would be grateful if you could first
let me know which image would be
included, and also
how you discovered it!
Kind regards, Richard Lewisohn
ALOS&PITTARI
Conrado Pittari & Adria Alos
<alospittari@googlemail.com>
Para: richard@lewisohn.co.uk
Fecha: 7 de mayo de 2009 17:15
Asunto: Re: Exhibition Barcelona.
Richard
Dear Richard,
Thank you for your quick answer. The
image that will be included is the one
with the zebra. We discover it through
IKEA’s stock.
Best, Conrado Pittari Volcán
& Adrià Rodríguez de Alòs-Moner
Sala d’Art Jove de la Generalitat de
Catalunya
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Richard Lewisohn <richard@lewisohn.
co.uk>
Para: ALOS&PITTARI
Conrado Pittari & Adria Alos
<alospittari@googlemail.com>
Fecha: 7 de mayo de 2009 19:26
Asunto: Re: Exhibition Barcelona.
Richard
No problem using the image.
Information about myself: Richard
Lewisohn is based in London, and
shoots for design companies and
advertising agencies. Recent work
includes a ten day shoot in South India
for a charity called Hand in Hand and
a two week project for an education
authority photographing schoolchildren
in East London.
Let me know if this is o.k. Kind regards,
Richard
ALOS&PITTARI
Conrado Pittari & Adria Alos
<alospittari@googlemail.com>
Para: richard@lewisohn.co.uk
Fecha: 9 de mayo de 2009 21:31
Asunto: Re: Exhibition Barcelona.
Richard
The statement it’s all right! We just
need even two more things:

1.Why have you chosen zebra picture
for IKEA stock? Is there any particular
reason?
2.Could you send us zebra picture with
a good resolution in order to add it to
the publication?
We hope we are not bothering you with
all these emails! Thanks for your time!
Richard Lewisohn <richard@lewisohn.
co.uk>
Para: ALOS&PITTARI
Conrado Pittari & Adria Alos
<alospittari@googlemail.com>
Fecha: 10 de mayo de 2009 17:41
Asunto: Re: Exhibition Barcelona.
Richard
Hi
1. The zebra image is in a photo library.
IKEA found it there.
2. I have to search for the image file.
What is the publication you mention?
Kind regards, Richard
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[14.9.09]

Després del seu pas per la Sala d’Art
Jove, en Conrado Pittari i l’Adrià
Rodríguez van realitzar per la seva
banda una segona part de l’exposició,
Domèsticació II, apropiant-se del títol
de l’exposició de la sala. Es van colar a
un edifici d’habitatges i van canviar dos
quadres dels espais comuns per retrats
de dos dissenyadors d’Ikea. Reproduïm
el diàleg amb una de les veïnes, l’Esther:

Casa teva, el teu regne. Conrado Pittari Volcán i Adrià Rodríguez de Alòs-Moner.
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–Hola, buenas tardes. En el mes de junio
colgamos un retrato en la pared del
pasillo, ahora no está. ¿Sabes algo de él?
–No, no sé nada.
–¿Pero lo has visto? ¿Te fijaste en él?
Era el retrato de una tía con gafas de
sol… lo sustituimos por aquel cuadro
del paisaje que había. ¿No sabes quién
lo pudo haber pillado o quien lo puede
saber?¿Sabes si lo habrán tirado?
–Bueno, sí. Me parece que lo han tirado.
¿Has mirado abajo? Quizás sea ese que
está en el primer piso…
–¿Y sabes quién lo ha tirado?
–Sí, claro que lo sé, pero no os lo diré.
Mirad abajo, quizás sea ese.
–Vale...
Mentre l’Adrià s’espera amb l’Esther, el
Conrado baixa les escales fins al primer
pis. Troba al terra un quadre recolzat a
la paret. No és l’Asa Gray.

–¡No es! –crida el Conrado des de baix.
–¿Sabes qué pasa? Somos estudiantes
de Bellas Artes y estamos haciendo un
proyecto para la universidad. Nos interesa
saber del retrato para darle continuidad
al mismo, no importa si lo habéis tirado…
sólo queremos saber la historia.
–Vale, pues lo que pasó es que lo
quitamos porque no nos gustaba. Aquí
somos muy nuestros e intentamos tener
este espacio común lo mejor posible,
arreglado, limpio… y que de repente
venga alguien que no es de aquí a tocar
las cosas ajenas es un poco… ¿sabes?
–Claro, entendemos…
–Entonces, lo siento pero…
–Vale, y… ¿queréis que os devolvamos el
cuadro anterior, el del paisaje?
–No… ése también era muy feo.
–Ah, vale…
–¿Cómo te llamas?
–Esther.
–Nosotros Conrado y Adrià.
–¿Dónde estudiáis?
–En la Facultad de Bellas Artes.
–A finales de septiembre se inaugurará
una exposición que recoge parte de este
material. Si te apetece ir…
–Bueno no se si estaré por aquí, pero
gracias de todas maneras.
–Vale, adiós...
–¡Adéu!
SALA D’A RT JOVE 2009
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agitació
i
propaganda
Tjasa Kancler
Alba Mayol Curci
Itziar Zorita
Procés de tutoria: Domènec
De l’1 d’octubre al 12 de novembre de 2009
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Tot i que en aquell moment ja havíem desestimat fer agrupacions
temàtiques o més o menys coherents entre els projectes per estructurar la
temporada –això era en benefici que els artistes de cada grup tinguessin
disponibilitat per implicar-se en el procés de tutoria–, Agitació i
propaganda va ser l’exposició de l’any 2009 en què probablement trobem
més afinitats entre els projectes que hi varen convergir.
Corresponents a Tjasa Kancler, Alba Mayol Curci i Itziar Zorita,
en els projectes d’aquesta exposició trobem la voluntat d’articular
processos que impliquen la col·laboració i la negociació de les artistes
amb diferents agents socials, entenent aquesta metodologia com
a possibilitat per traçar alternatives en relació a la producció de
representacions. Al mateix temps, per mitjà de les dinàmiques, en
cada cas es procuren produir col·lectivament reflexions a l’entorn de
les construccions mediàtiques (Hit-to-Kill), les construccions de la
memòria (Anamnesi/cartografies) i els discursos de la institució política
(Camaradas, ciudadanos, hermanos y hermanas).
De manera prou eloqüent, Domènec, responsable del procés de
tutoria, va introduir l’exposició amb el relat de tres episodis de la història
recent en què la funcionalitat política de la representació ha comportat
processos deliberats de falsejament de la realitat.
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Amb Agitació i propaganda, presentem
tres nous projectes que tenen com a punt
en comú plantejar la reflexió a l’entorn de
la representació de conflictes bèl·lics i
polítics, així com a l’entorn de la mateixa
idiosincràsia política de la representació.
Agitació i propaganda parteix del supòsit
que l’art i la política són elements indissociables i que en la seva convergència
és on es produeixen tant les estètiques
del sistema polític (les retòriques del
poder, la propaganda política, etcètera)
com el reconeixement que qualsevol tipus de representació s’articula igualment
per mitjà d’una intencionalitat política.
En aquest sentit, els diferents projectes
que es reuneixen a Agitació i propaganda porten també implícit una reflexió
sobre la seva pròpia política, trobant
en el desenvolupament de dinàmiques
col·laboratives i de participació social la
possibilitat de plantejar alternatives tant
pel que fa al procés de realització com
pel que fa a la mateixa representació.

el qual es posa èmfasi en els components
polítics i estratègics dels emplaçaments
i s’indaga també al voltant de conceptes
com la seguretat, la democràcia, la desinformació, la propaganda i la resistència. El
projecte s’engloba en la sèrie de treballs
que desenvolupa l’artista, anomenada
www.p-a-r-a-d-i-g-m-a.net.
Es tracta d’un arxiu que es realitza i gestiona de manera col·laborativa i que té per
finalitat produir una lectura crítica de la
manipulació mediàtica que es genera a
l’entorn dels conflictes bèl·lics actuals.

Itziar Zorita

Camaradas, ciudadanos,
hermanos y hermanas

Projecte de vídeo sobre la retòrica política, per al qual s’ha comptat amb la realització d’un treball de col·laboració amb
un grup de joves de Mataró per escenificar alguns fragments dels grans discursos polítics que han marcat la història
del segle xx. En aquest sentit, l’artista
ha proposat l’articulació d’un únic text
Tjasa Kancler
que es forma a través de trets retòrics
Hit-to-kill
de diferents discursos polítics, amb la
Projecte de vídeo documental al voltant intenció de posar de relleu les fórmules
del desplegament de l’escut antimíssils per captivar i generar entusiasme que
dels Estats Units en territori europeu, amb s’utilitzen des d’aquest àmbit. Amb la
82

SALA D’A RT JOVE 2009

col·laboració de Can Xalant Centre de
Creació i Pensament Contemporani de
Mataró i l’Associació de Veïns Pla d’en
Boet, també de Mataró, es va organitzar
un taller de teatre adreçat a joves de la
ciutat i que tenia com a finalitat produir aquest treball videogràfic, al mateix
temps que fer extensible als participants
aquest espai de reflexió a l’entorn de la
representació de la política.

Alba Mayol CURCI

Anamnesi/cartografies
Projecte al voltant de la recuperació
de la memòria històrica realitzat en
col·laboració amb els supervivents de
la Lleva del 41, anomenada Lleva del
Biberó, mobilitzada el 1938 durant la
Guerra Civil espanyola. El projecte parteix del qüestionament de les formes
de representació amb què es narren els
esdeveniments històrics, per procedir a
la reconstrucció d’un cas relacionat amb
la Guerra Civil. En aquest sentit, l’artista
ha treballat conjuntament amb els supervivents per tal de realitzar un exercici
de dibuix de cartografies del front de
batalla, que es construeixen en aquest
cas segons la lògica de la memòria individual i les narratives personals. ■
SALA D’A RT JOVE 2009
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Tarragona 20 de març del 2009
Na Alba Mayol Curci
C/ Consell de Cent num. 259
08011 – BARCELONA
Distingida Srt. Alba:
Amb data 20 de Gener ct. he rebut la
seva carta circular, sense data, que en
comunica que ha guanyat la beca Art
Jove 08 de la generalitat de Catalunya,
que molt m’ha n’alegro, encara que no
tinc el gust de coneixala, no obstant,
per el sol fet d’interessar-se per la meva
persona i per la lleva del biberó i supervivent de la guerra civil espanyola, no
tinc cap inconvenient a ajudar-la tot lo
que pugui.
Jo soc Pere Cañellas Mariné, nascut a
Tarragona al dia 7 de març de 1920, reemplaç del 41 (lleva del biberó), al dia 28
de Abril de 1938 vaig ingressar a l’ejercitRepublicà, desde el mes de maig fins al
mes de Novembre de l’esmentat any vaig
lluitar per les terres de l’Ebre. Del dia 20
de desembre als vols de Nadal al front de
Lleida a la defensa de Catalunya, passant per la provincia de Tarragona a la de
Barcelona fins al Tibidabo, fet presoner,
vaig ingresar al camp de concentració
de Barbastro (Osca) als finals del mes de
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Gener y en llibertat al dia 30 de Març del
mateix any 1939, tot seguit vaig ingresar a
la 4ª Regió Aerea Pirenaica de Zaragoza,
amb destí al camp d’Aviació de Castejon
(Navarra) i licenciat al any 1944.
Aixos es en síntesis el transcurs d’una
guerra no desitjada per ningú i per postres perduda, visisituts i calamitats no en
vulgui mes, n’hi agut de tots colors, ara
be, els anys no perdonen i la memoria
flaqueja.
Espero poder-la ajudar amb tot lo que
pugui i em recordi, mentres tant rebi una
forta estreta de ma d’un biberó Tarragoní.
signat – Pere Cañellas i Mariné

pd.
Perdoni totes les faltes d’ortografia i mecanografia.

Anamnesi/cartografies. Alba Mayol Curci.
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[1.10.09. Publicació de l’exposició]

Algunes notes disperses a l’entorn d’una Tarima

Escenaris de la política, fotografies, espectres, fantasmes i altres fenòmens paranormals
1. Una tarima a la Plaça Sverdlov

Anamnesi/cartografies. Alba Mayol Curci.
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Una senzilla tarima de fusta de pi sense
pintar, construïda amb presses. Lloc: la
plaça Sverdlov, davant del teatre Bolxoi a
Moscou. Dia: el 5 de maig de 1920. Tres
anys després de la Revolució d’Octubre
de 1917. Uns milers de persones s’hi concentren. Dalt de la tarima, tres persones.
En un lloc destacat hi podem veure Lenin
arengant les tropes a punt de marxar cap
al front de Polònia. Al costat, a la seva
dreta, hi ha Trotski, que en aquell moment dirigia l’Exèrcit Roig, i al seu darrere
hi podem distingir Kamenev.
El llenguatge corporal de Lenin és impecable: el cos inclinat cap a les masses
com un mascaró de proa del vaixell de
la Revolució. Al voltant, però, d’aquesta
simple tarima, d’aquest humil dispositiu
arquitectònic, es desplega tota una fosca i complexa trama... Una tràgica història d’espectres i fantasmes.
El fotògraf G. P. Goldstein realitzà una
seqüència de fotografies de l’acte. La
foto principal de la seqüència, en la qual
podem veure Lenin arengant les masses,
amb Trotski i Kamenev al costat, ràpidament circula per tot el món i adquireix
una condició icònica. Esdevé un símbol
de la Revolució, una icona equiparable
al retrat del Che fet per Korda.

Amb Stalin al poder, el 1927 Trotski i
Kamenev foren expulsats del partit comunista i a partir d’aquell moment la
fotografia original ja no serà mai més
mostrada o reproduïda íntegrament a la
Unió Soviètica. En les posteriors reproduccions, Trotski i Kamenev han estat
reemplaçats per uns taulons de fusta:
eliminats, esborrats, transferits de cop a
la condició de fantasmes de la història.
El 1933, el destacat pintor del realisme
soviètic Isaac Brodski rep l’encàrrec
de reproduir la famosa escena en una
gran tela: a la tarima on hi havia originalment Trotski i Kamenev, ell hi pinta
dos periodistes. L’obra esdevé una de
les màximes atraccions del Museu Lenin
de Moscou i se n’imprimiren milions de
reproduccions.
Kamenev fou condemnat a mort i afusellat el 25 d’agost de 1936. Trotski va
ser assassinat a Ciutat de Mèxic el 21
d’agost de 1940, per Ramon Mercader,
agent de Stalin.
El mateix any 1920, El Lissitzky dissenya una
tribuna mòbil d’estètica constructivista perquè la faci servir Lenin en els seus mítings
arreu del país. Artista clau de l’avantguarda
russa, dissenyà obres de propaganda al
servei de la Revolució i la Unió Soviètica,
dedicant-se intensament, a partir dels anys
SALA D’A RT JOVE 2009
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20, a l’arquitectura i als dissenys d’exposicions. En el fotomuntatge del projecte de
la tribuna, El Lissitzky utilitza la imatge de
Lenin inclinat cap a les masses, retallada de
la famosa foto de Goldstein.
2. Arquitectura blanca
per als camises negres

Els paradigmes expositius de Lissitzky van
esdevenir de seguida la gramàtica d’un
nou ús de la fotografia en l’espai d’exposició. Aquesta influència es veu clarament
en la Mostra della Rivoluzione Fascista de
Roma, el 1932. A la sala dissenyada per
l’arquitecte Giuseppe Terragni, es presentava un fotomuntatge monumental titulat: Com atreuen les paraules eloqüents de
Mussolini el poble italià amb la força d’una
turbina i el converteixen al feixisme. El mural
mostrava la clara influència dels fotomuntatges de Gustav Klucis i Lissitzky.
Giuseppe Terragni fou el més important
arquitecte racionalista d’Itàlia. La Casa
del Fascio de Como és la seva obra cabdal. Terragni era un feixista convençut i
la seva Casa del Fascio té tanta càrrega ideològica com qualsevol projecte
d’Speer dissenyat a major glòria de
Hitler, i tanmateix, l’edifici és magnífic i
subtil, sense caure en els basts trucs de
cartó pedra de l’escenografia totalitària.
Terragni projecta un cub de vidre en lloc
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de l’habitual temple clàssic. En un text
sobre el projecte, escriu: “’El feixisme
és una casa de vidre’, declara el Duce,
i el sentit metafòric de la frase indica i
esbossa les qualitats orgàniques, de claredat i honestedat de la construcció.”
El 7 de maig de 1936, amb motiu de la
caiguda d’Addis Abeba i de la proclamació del Nou Imperi Romà, tingué lloc
una concentració davant de la Casa del
Fascio de Como. A la fotografia que
documenta l’acte, hi podem veure una
multitud de gent davant de la façana de
l’edifici. Al gran mur de la dreta s’hi ha
col·locat un gran retrat de Mussolini.
El treball de Terragni fou un inevitable motiu d’incomoditat crítica per a
la historiografia posterior a la Segona
Guerra Mundial. Com separar la qualitat arquitectònica de les seves obres
del seu compromís amb el sinistre règim feixista? A partir de 1945, a moltes
publicacions i treballs sobre l’obra de
Terragni, aquesta fotografia s’ha publicat manipulada. En la versió “definitiva”,
hi desapareix qualsevol referència a la
implicació política: s’esborra el retrat de
Mussolini, solament podem veure una
multitud concentrada davant d’un edifici
blanc de geometria perfecta, despullat
de qualsevol significat: pura arquitectura
moderna.
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3. Camions fantasma
al consell de seguretat

El 5 de febrer de 2002, el secretari d’estat
nord-americà, Colin Powell, es presenta
al Consell de Seguretat de l’ONU amb
un seguit de dibuixos i esquemes –proves
irrefutables d’uns pretesos laboratoris mòbils per a la fabricació i producció d’armes
biològiques dins de camions i vagons de
tren– amb l’objectiu de convèncer i demostrar la gran amenaça que representava l’Iraq. Després de la guerra va quedar
demostrat que tot fou una gran mentida.
Ja no importava. Els dibuixos havien
complert el seu propòsit. Al missatge
que Powell va transmetre a tot el món no
parlava de sospites, parlava d’una amenaça evident, i ho va fer de manera molt
efectiva, sobretot per a la opinió pública
nord-americana: uns dibuixos que tenien
una aparença molt real.
El valor de la imatge
En tots aquests casos es produeix el
que podríem anomenar efecte de realitat. La imatge, en la seva obvietat, pot
arribar a ocultar la realitat perquè no la
qüestionem. Però, quina quantitat del
que veiem realment ha tingut lloc tal
com ho veiem? ■
DOMÈNEC
SALA D’A RT JOVE 2009
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[Discurs. Itziar Zorita]

Camaradas, ciudadanos, hermanos y hermanas

Hit-to-kill. Converses amb Erazim Kohák, Marina Gržnić, Jana Glivicka. Tjasa Kancler.
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¡Camaradas!, ¡ciudadanos! ¡Hermanos
y hermanas! ¡Me dirijo a vosotros, mis
amigos! No quiero hacer simplemente
un discurso; quiero exponer hechos,
porque los hechos son más convincentes
que todas las frases retóricas, que todas
las bellas palabras, ya que a través de los
hechos se pueden sacar consecuencias
justas y a través de los hechos se escribe
la historia. Quienes quieran oír, que oigan; quienes quieran seguir, que sigan.
Proclamemos al mundo con orgullo este
récord que nos hace acreedores al más
justo de los reclamos: ¡que se respete el
derecho a la vida y a la sana alegría de
nuestra Patria! Hemos de despertar en
todos los hombres y mujeres el sentimiento de la Patria, el orgullo de sentirse
patrióticos, creando condiciones de vida
para las clases sociales que les permitan
apreciar, sin rencores ni dolores, la grandeza política del nuevo Estado. Nuestra
nación es lo suficientemente grande y
rica para que todos quepan en su seno y
tengan una gran parte en el disfrute de
sus bienes. Sólo existe una fuerza de la
historia que puede acabar con el reinado
del odio y el resentimiento y exponer las
pretensiones de los tiranos y reconocer
las esperanzas de las personas decentes
y tolerantes, y ésta es la fuerza de la libertad humana. ¡Ahora es el momento

de hacer realidad las promesas de democracia!
Hoy les digo a ustedes, amigos míos,
que a pesar de las dificultades del momento, yo aún tengo un sueño. Sueño
que un día esta nación se levantará y
vivirá el verdadero significado de su credo: "Afirmamos que estas verdades son
evidentes: que todos los hombres son
creados iguales." Lo que deseo, esencialmente, es que los trabajadores estén
atentos, vigilantes y que eviten provocaciones. El pueblo debe defenderse,
pero no sacrificarse. El pueblo no debe
dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse.
Camaradas, nuestras fuerzas son innumerables. La arrogancia enemiga pronto les descubrirá su coste. Me preguntáis: ¿Cuál es nuestra aspiración? Puedo
responder con una palabra: ¡Victoria!
Victoria a toda costa, victoria a pesar
de todo el terror, porque, sin victoria,
no hay supervivencia. Por ese derecho
lucharemos hasta la muerte. ¡Patria es
humanidad! No podemos seguir siendo
una pluma en el aire; debemos tener una
base sólida sobre la cual aterrizar, por lo
que debemos orientarnos a la consolidación de la Nación en la que estamos.
La supervivencia de la libertad en nuestro país depende cada vez más del éxito
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de la libertad en otros países. La mejor
posibilidad para la paz en nuestro mundo
la ofrece la diseminación de la libertad en
todo el mundo. Me refiero al proceso de
negociaciones sobre el desarme nuclear
y de armas convencionales y químicas, a
la búsqueda de soluciones políticas para
acabar con los conflictos regionales y,
en primer lugar, a un diálogo político
más intenso. Sin diálogo político, las
negociaciones no prosperarán. Con el
fin de poner fin a estas actividades, no
me queda otro camino que contestar a
la fuerza con la fuerza. De ahora en adelante dirigiré la lucha por el honor y por
los derechos vitales de nuestro pueblo
con firme determinación. No podemos
caminar solos. Y al hablar, debemos hacer la promesa de marchar siempre hacia adelante. No podemos volver atrás.
Nuestra capacidad de recuperación en
el campo moral y material es sencillamente formidable, constituyendo una
de las características peculiares de nuestra raza.
Es muy cierto que habrá que luchar duramente. Es muy probable que la lucha
sea larga, pero el resultado final ha de ser
la victoria. Estamos intentando construir
una nación orgullosa y próspera, una que
crea en llevar las fronteras de la libertad
hasta cada ser humano del planeta. Mi
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democracia significa que cada uno es su
propio amo. Pero sobre todo no olvidaré
a quién pertenece de verdad esta victoria. Os pertenece a vosotros. Os pertenece a vosotros. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen
los procesos sociales ni con el crimen
ni con la fuerza. La historia es nuestra
y la hacen los pueblos. No tengo nada
más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Aunque las más
selectas divisiones enemigas y las mejores unidades de la fuerza aérea han
sido hechas pedazos y han encontrado
su muerte en el campo de batalla, el
enemigo sigue avanzando, lanzando
fuerzas de refresco al ataque. Mucho se
ha avanzado en el mundo en este campo, pero el imperialismo ha pretendido
hacer creer que la coexistencia pacífica
es de uso exclusivo de las grandes potencias de la tierra. En todos estos lugares del mundo, el imperialismo trata de
imponer su versión de lo que debe ser
la coexistencia. He pronunciado mis últimas palabras en este discurso. Perdonadme si os molesté, considero que es
mi convicción la que habla, que ante un
ideal lo defendería hasta la muerte. ■

Camaradas, ciudadanos, hermanos y hermanas. Participants del taller. Itziar Zorita.
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La producció del projecte d’Itziar
Zorita, Camaradas, ciudadanos,
hermanos y hermanas va servir a Can
Xalant per plantejar un primer treball
en col·laboració amb l’associació de
veïns del barri on es troba ubicat
el centre, el barri de Pla d’en Boet,
a Mataró. Conjuntament amb
l’associació i el centre d’art és com
es va formar el grup de joves i es va
dur a terme el taller de teatre que
serviria de base per a la realització
del projecte. La següent pregunta
l’adrecem als responsables d’ambdues
organitzacions, a Pep Dardanyà,
director de Can Xalant, i a Quim
Navarro, president de l’Associació de
Veïns Pla d’en Boet:
Després del treball amb la Itziar
Zorita, heu seguit establint
col·laboracions entre vosaltres. Ens
agradaria saber quina és la valoració
que feu de la possibilitat de cooperar
en la producció de projectes i la
realització d’activitats. O, en altres
paraules, en què es veu beneficiat
un centre d’art de treballar amb
organitzacions veïnals i, a la inversa,
què n’extreu una comunitat de veïns,
d’un centre d’art?
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Pep Dardanyà: Can

Xalant Centre de
Creació i Pensament Contemporani
de Mataró és un lloc d’experimentació
i d’innovació en l’àmbit de les arts
visuals. Podríem dir, per tant, que és
un laboratori on els artistes i altres
agents culturals poden produir els seus
projectes. Un dels objectius principals
del centre és oferir als artistes que ho
vulguin la possibilitat de col·laborar
amb les institucions i associacions del
barri i de la resta de la ciutat. Molts dels
projectes que desenvolupem així ens
ho han demanat i això ha suposat una
molt bona relació amb l’Associació de
Veïns Pla d’en Boet. El projecte d’Itziar
Zorita és un bon exemple dels bons
resultats que pot donar aquesta relació.
Per tant, podem afirmar que el benefici
és per a tots: per als artistes, que troben
la col·laboració necessària per poder
desenvolupar els seus projectes, per
al centre, que compleix amb l’objectiu
de generar sinergies entre diferents
institucions i associacions, i per a
l’associació, que es veu empoderada
amb la participació en projectes
d’excel·lència.

veïnat és puntual i selectiva. Treballs
de col·laboració amb projectes d’art
com el d’Itziar Zorita són importants
al moment, però amb el temps, al no
tenir continuïtat amb altres projectes,
es queden en projectes. Realment
el veïnat el que necessita són uns
projectes de continuïtat per reforçar la
formació i la participació amb l’entorn
del centre d’art. Però segurament no
és la funció de Can Xalant i estaríem
parlant d’un equipament social cultural
al nostre territori per aglutinar totes
les necessitats culturals i artístiques del
nostre veïnat.

QUIM NAVARRO: Can Xalant no és
un equipament cultural territorial i
això comporta que la relació amb el
SALA D’A RT JOVE 2009
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LA
TRAMA
CELESTE
Guim Camps
lamalavista
Zeyno Pekünlü
Procés de tutoria: Chus Martínez
Tutoria de producció: Carme Romero (Hangar)
Del 26 de novembre de 2009 al 15 de gener de 2010
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Els projectes que es varen agrupar a La trama celeste coincidien a dirigir-se
al context de l’art amb una certa posició de desafiament.
D’una banda, Guim Camps qüestionava el sistema de finançament
públic de l’art amb l’eslògan Si guanyo, m’ho gasto en loteria. Sense que
l’artista ho sabés d’entrada, aquest projecte tenia l’al·licient de produirse des d’un equipament el pressupost del qual, en bona part, procedeix
dels ingressos que la Generalitat de Catalunya genera precisament amb
la loteria. Un cop seleccionat el projecte, amb la despesa en loteria que
el Guim va efectuar es tancava en certa manera un cercle, amb el que es
retornava al govern els diners que inverteix en producció artística.
D’altra banda, la Zeyno Pekünlü va estar treballant en l’adaptació per a
Internet d’un joc que anteriorment havia produït en tauler, El juego de ser
artista de la periferia, amb el qual es narren les vicissituds de dedicar-se a
la producció artística al mateix temps que es qüestionen alguns dels clixés
relacionats amb aquest àmbit. El joc està disponible a la pàgina web http://
artistryourself.com/
Finalment, sota el nom de Deb’Art 1/2 , el col·lectiu lamalavista, format
per estudiants i llicenciats en comunicació audiovisual, van realitzar
un procés d’interrogació a diversos agents relacionats amb la creació
contemporània, en concret els mateixos que estaven implicats en el
projecte de la sala al llarg de l’any 2009.
La programació d’exposicions de l’any 2009 es tancava, per tant, amb
un cert gest de replegament i una mirada crítica dirigida envers el mateix
àmbit de la producció artística.
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LA TRAMA CELESTE

REGLES DEL JOC
GUIM CAMPS

Si guanyo, m’ho gasto en loteria
1. El jugador ingressa en un compte
bancari propi els diners de la convocatòria d’art jove.
2. Durant 61 dies, un mes abans i el primer mes de l’exposició a la sala del carrer
Calàbria, el jugador s’ha de gastar diàriament els diners de la convocatòria (750
euros, que seran per tant 12 euros al dia).
3. El jugador elabora un pla d’inversió
setmanal: cada dia juga al trio, loteria
diària, tret dels dimecres i els divendres,
que jugarà a la 6/49.
4. Si guanya o aconsegueix el reintegrament de qualsevol butlleta, el guany servirà per invertir de nou en més loteria.
5. Guanya aquell jugador que adquireix
el compromís de gastar qualsevol botí
aconseguit amb el joc en la compra de
més loteria.
Requisits:

El jugador ha de ser major de 18 anys
per poder jugar als jocs de Loteria de
Catalunya i menor de 30 anys per poder
participar a la convocatòria de la Sala
d’Art Jove.
OBJECTIUS :

1. Dur a terme una inversió que, a mercè
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de la sort, si surt bé, inverteix altra vegada en sort.
2. Acabar on s’ha començat (però més
cansat). És a dir, traçar un recorregut
afuncional que esdevingui una labor
amb qualitat d’inútil que recorri l’atzar
i s’hi abandoni. Dissenyar, dur a terme
i assolir res transcendental, ni res de
summa importància. Simplement caminar obcecat per un fi que és perceptiblement estúpid: invertir la sort en més
sort, SENSE GUANYS.
3. Val a dir que els guanys existeixen, no
directament però sí amb la recaptació
de la loteria que es destina a diverses
problemàtiques d’ordre social: “Els beneficis de Loto Catalunya es destinen
íntegrament per llei al Departament
d’Acció Social i Ciutadania, per tal
d’atendre diferents programes i actuacions de caire social, com ara centres de
dia, residències i habitatges tutelats per
a gent gran, centres d’atenció i de treball per a persones amb disminucions,
suport i acollida de dones maltractades
i atenció a altres col·lectius necessitats.”
(extret de la pàgina oficial de la Generalitat de Catalunya). Com Roger Caillois
diu: “La loteria desplaça riqueses, no en
crea de noves.” I en aquest cas el desplaçament és ínfim, ja que els diners de
la convocatòria d’art jove surten del De-

partament d’Acció Social i Ciutadania i
hi tornen mitjançant la loteria.
4. Així doncs, es podria catalogar d’objectiu el fet de ser altruista, ja que si és
aquesta la loteria que juguem, tots els
catalans en surten beneficiats. Com diu
l’eslògan: “Tria-la, tots hi guanyem.”

lamalavista

Deb’Art

Date: 16 setembre 2008
Subject: nos presentamos a ART JOVE!
A ver......... malavisteros, quien pueda,
enviarme para rellenar las solicitudes de
ART JOVE! Nombre, direccion, fecha
de nacimiento, dni i CV (con ke pongo 1
par ia estará) wai, Os envio el proyecto
ke tanto os gusta i interesa de EDUCACION Deb’art (ese ke nadie me entiende. No confundir con el otro proyecto
“cadavres exquis“!)

Eo, no puedo escribir mucho ahora,
pero me han llamado estos de Art Jove
porque nos han seleccionado el proyecto. Nos convocaran para una reunión a
finales de este mes. Felicidades a todos
chicos, sobretodo a claudia y Carlos que
se lo curraron! Hablamos.
Date: 2008/11/10
Subject:
yuhuuuu!!! ke wai. han seleccionat el cadavers no només???????? petonsss
Date: Tue, 11 Nov 2008
Subject: ki kos
Hola chicos, ...dia gris......? Confirmado
ha ganado DEB’ART i no Cadaveres. El
porque pos nose. Se trata de hacer un
video artistico sobre las expos d’ART
JOVE de este año.

Date: Thu, 17 Sep 2009 15:38:06 +0000
Subject: ART JOVE possibles kuestiosn
hola os paso aki posibles preguntas para
art jove, ta hecho un poco rapido.. pero
Date: 10 Nov 2008
es pa tener una base. Yo creo que con los
Subject: Convocatòria Art Jove
Benvolguts, Ja podeu consultar els resul- artistas todo saldrá bien.. luego tenemos
tats de la convocatòria d’Art Jove 08 a la que reflexionar igual mejor la de la comisaria.. a mi se me han ocurrido estos temas
pàgina web www.gencat.cat/joventut
genericos... Sin querer ser mega pesada ni
topica.. nose, a ver ke pensais vosotros. io
Date: Mon, 10 Nov 2008
ahora toi un poko dormida i ia no sé ni lo ke
Subject: Re: aki esta ladjunt!
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leo. ALGUIEN PUEDE IMPRIMIRLO que vam escriure la nit abans, posats a
???????? no tengo impresora. nos vemos presentar projectes...... Què dius ara?
mañana, petons.
Date: Tue, 13 Oct 2009 13:58:59
+0000
Subject: RE: coocco
he parlat amb els d’art jove, han quedat
que el diari anirà del tema del joc. El text
ha d’estar per divendres. També hauriem de pensar alguna imatge... (ni idea
de kè podem fer???) Els altres 2 artistes
explicaran al folletó les instruccions del
seu joc. io e pensat que segons com podem publicar els famosos quadros que
us reenviava i no entenieu (a excepció
de la sàbia helena) que explicaven cada
video (idea, periodista antropoleg, idea,
etc, etc). no sé fins a quin punt també
podem explicar que nosaltres presentavem el cadaver exquisit, pero van pillar
aquest project (és a dir, no ens van deixar
ser “artistes” sino que ens van fer entrar
a la sala d’art en tant que “periodistes”)..
tot i que després nosaltres hem decidit
jugar una mica.. i.. si ho fessim així, jo
ho faria potser una mica en plan caxondeo.. Rollu frases que ens deiem entre
nosaltres (com si fossin mails). nena que
ens han seleccionat a Art jove!! que bé
bééééé... Eh no que resulta que han triat
l’altre projecte.. el què? Quin altre? El
102
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ZEYNO PEKÜNLÜ

El juego de ser artista de la periferia
1. Entra al web del joc,
http://artistryourself.com.
2. S’obrirà una pàgina amb l’explicació
d’una situació i dues opcions a escollir
per part del candidat a artista.
3. Una vegada decidida una de les opcions, clica al quadre de la teva opció.
El joc t’enviarà a la pàgina següent amb
una nova situació en la qual decidir.
4. Continua fins a arribar a un final.
5. Si no estàs content amb el teu final,
pots tornar al principi i començar de nou
el joc, potser prenent altres decisions. ■

El juego de ser artista de la periferia. Zeyno Pekünlü.
SALA D’A RT JOVE 2009

103

LA TRAMA CELESTE

Si guanyo... Publicació de l’exposició. Guim Camps.
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Si guanyo, m’ho gasto en loteria. Guim Camps.
106

SALA D’A RT JOVE 2009

LA TRAMA CELESTE

Deb’Art 1/2. Converses amb Daniela Ortiz, Conrado Pittari Volcán, Adrià Rodríguez de Alòs-Moner. lamalavista.
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[17.3.10]

La participació del col·lectiu
lamalavista va ser un dels
experiments curiosos de la
programació de 2009. Format
per estudiants i llicenciats en
comunicació audiovisual i periodisme,
el projecte de lamalavista va
consistir en la realització d’un seguit
d’assajos a l’entorn de les maneres
de narrar les pràctiques artístiques
contemporànies. Tot i així, pel que
a nosaltres ens ha arribat, en cap
moment van estar segurs del lloc
que ocupaven en el marc de la Sala
d’Art Jove i en relació amb els artistes
participants.

projecte. Però també hem de dir que
finalment ens vàrem sentir molt a
gust tant amb els participants com
amb el nostre projecte. Creiem que
la nostra mateixa obra exemplifica
el procés, és a dir, a mesura que es
veuen els nostres vídeos es veu com
evoluciona la nostra mirada. Des de la
sobrietat i la sacralització de l’art, fins a
l’experimentació final. A l’últim vídeo
decidim deixar els coneixements formals
i disfrutar de la presència dels artistes i
d’un passeig amb el Guim i la Zeyno.

Quina és la vostra valoració del
projecte que vàreu realitzar i de
tot el procés d’interacció amb els
col·laboradors de la Sala d’Art Jove?

Deb’Art 1/2. Converses amb Daniel Jacoby, Mireia C. Saladrigues. lamalavista.
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lamalavista: Va ser un procés força
curiós. Per a nosaltres era la primera
vegada que ens endinsàvem en el
mon artístic. Sí que és cert que en
alguns moments, sobretot al principi,
ens sentíem una mica fora de lloc, uns
intrusos dins d’un ambient d’artistes.
Fins i tot ens vàrem arribar a plantejar
per què havíeu escollit el nostre
SALA D’A RT JOVE 2009

109

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROJECTES
D’EDICIÓ
2009

Mireia C. Saladrigues
Daniel Jacoby
Procés de tutoria: Txuma Sánchez
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

L’any 2009 vam introduir una modificació important a la convocatòria
Art Jove. La modalitat que fins aleshores havíem anomenat “projectes
deslocalitzats” passàvem a subdividir-la en tres apartats més específics:
una modalitat de projectes d’educació en l’art, una modalitat de projectes
d’investigació i, la present, una modalitat de projectes d’edició.
La disponibilitat de recursos per a l’edició de material imprès ha estat
una demanda persistent per part dels artistes que han passat per la Sala
d’Art Jove en els darrers anys. Així mateix, no s’ha tractat en cap cas de
la producció de catàlegs pròpiament, sinó de publicacions en diferents
formats que, al seu torn, poden plantejar diferents tipus de relació amb
els mateixos processos de creació, podent-ne ser directament el suport de
desenvolupament −com va ser el cas d’Oriol Vilanova, La vie est dans la
rue, l’any 2008− o bé auxiliars en relació amb alguna part del procés −com
va ser el cas de la guia d’escultura monumental de Joan Saló, Escultura en
moviment, l’any 2007.
La possibilitat de dedicar una modalitat de la convocatòria als
projectes d’edició ens va portar, l’any 2009, a la realització de dues
publicacions ben diferenciades: d’una banda, l’edició del projecte
Pronòstic del temps per al 20 de febrer dels propers 100 anys, amb què
Daniel Jacoby va publicar el calendari que recentment havia realitzat a
Mollet del Vallès amb el suport del Museu Abelló; i de l’altra, El poder
de la convocatòria, amb què Mireia C. Saladrigues recollia totes les
converses que l’artista havia mantingut amb veïns de Terrassa en el
desenvolupament del projecte homònim. Així mateix, la complexitat
que presentaven ambdues produccions va comportar que l’ajut que
es destinava des de la sala s’hagués de complementar amb altres
aportacions, com va ser el fet que Cru assumís l’edició del projecte en
el primer cas i el procés de coedició que es va plantejar entre la sala i
l’Ajuntament de Terrassa en el segon.
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Pronòstic del temps per al 20 de febrer dels propers 100 anys. Daniel Jacoby.
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[Projectes d’edició. Textos de presentació]

PROJECTES D’EDICIÓ 2009

DANIEL JACOBY

Pdtpe20dfelp100a
El treball de Daniel Jacoby es caracteritza per la recerca d’un impossible: la
relació objectiva i deshumanitzada amb
l’entorn quotidià. La seva obra es concentra en la confecció obsessiva de mètodes que assagen altres possibilitats de
classificació de la realitat. Una dinàmica
que prescindeix de la suposada funcionalitat de les coses (un llibre, una pel·
lícula, un diari, una peça musical...) per
oferir una lectura merament informativa
i acumulativa d’allò que ens envolta.

Pronòstic del temps per al 20 de febrer dels propers 100 anys. Daniel Jacoby.
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tística que té la voluntat d’implicar els
mateixos receptors de l’obra, i quins són
els motius d’aquests receptors per participar o no participar en unes dinàmiques d’interacció.
Per portar a terme aquesta recerca, les
lletres que formen la frase “AQUESTA

HA ESTAT LA CAPACITAT DE CONVOCATÒRIA DEL PROJECTE QUE
ESTÀS VEIENT” van ser retallades en pa

–era important que fos un material comú
i no perdurable. Cada lletra va ser enviada a una persona escollida aleatòriament
a la guia de telèfons, demanant-li que la
portés a l’EspaiDos de la Sala Muncunill
Per a L’Aparador, Daniel Jacoby presen- de Terrassa per poder reconstruir la frase.
ta Pdtpe20dfelp100a, una nova produc- Del total de les seixanta-quatre cartes,
ció fidel als seus processos alternatius de una dotzena van ser retornades.
sistematització metodològica de la vida
diària. Un nou intent d’interpretació La intenció principal del projecte era enobjectiva de la realitat, en aquesta cas trevistar tant els vint-i-cinc participants
centrada en la noció de temps. ■
que finalment van acudir a la sala d’exposicions per dipositar la seva lletra com els
vint-i-set que no ho van fer, i compilar les
DAVID ARMENGOL
seves opinions, saber a què dediquen el
Comissari del cicle Obsessions a L’Aparador del
temps lliure i altres detalls personals.
Museu Abelló de Mollet del Vallès
Aquesta publicació recull les converses
que vam tenir, juntament amb uns mapes conceptuals que visualitzen com va
MIREIA C. SALADRIGUES
ser la resposta del públic. ■
El poder de la convocatòria
El poder de la convocatòria investiga
quina és la recepció d’una proposta arSALA D’A RT JOVE 2009
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[El poder de la convocatòria. Extracte]

Aviam jo, clar… vostè ja va llegir al Diari
de Terrassa de què es tractava, no?
Sí.
El projecte?
Sí.
Vale. Perquè una mica… Bueno, li
acabo d’explicar… És més un projecte
d’investigació per dir-ho d’una forma.
Una recerca perquè… avui en dia molts
artistes el que fem és intentar acostar-nos
a la gent. O intentar treballar més acord
amb el dia a dia de les persones, en el
sentit que potser no pintem o ja no fem
escultures… fem servir altres materials i
sovint el que intentem fer és fer participar
la gent en un projecte o fer-los viure un
moment especial. Aleshores a mi em
quedava una mica el dubte de fins a quin
punt la gent responia positivament…
si s’implicarien en un projecte o
no s’implicarien… o… bueno… ho
descartarien així ja de forma automàtica,
no? I per això a la carta que us enviava a
tots vostès no… no explicava ben bé de
què es tractava el projecte, però el que
sí que feia èmfasi en el fet que la vostra
participació era important. I… la idea era
que tant amb els que veníeu i els que
no veníeu eh… tindre una conversa amb
vosaltres, com la que estem tenint ara, i
preguntar-vos doncs… quins havien sigut
els vostres motius per participar o per
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no participar, i saber a què us dediqueu
i… aquestes coses… Aleshores, si no li
sap greu, aquesta conversa que tindrem
la transcriuria en un llibret… en aquesta
banda d’aquí tenim les lletres que aneu
portant tots i en aquella banda d’allà
posarem els llibrets de la gent amb la que
hauré estat parlant.
Sí.
Bueno, una mica així és com un
projecte-laboratori…
Home jo et diré que quan… quan
vaig rebre el sobre vaig quedar…
vaig quedar parat perquè dic: de
l’Ajuntament alguna multa o alguna
coses d’aquestes. Què ho fa, que
només esperes coses negatives? Jo
pensava...
Clar.
I llavors pensava… I llavors vaig…
al llegir vaig dir: bueno, si només
han seleccionat 60 persones... pues
casi bé tens una obligació moral de
correspondre perquè entre tots…
bueno… s’ha de col·laborar, no? Vaja
la meva idea és que m’estimo més un
tipus d’art per gaudir a casa, però si
vosaltres us heu pres la molèstia de fer
tot això pues el mínim… no és cap gran
esforç vindre fins aquí i portar la lletra.
Ja… A què es dedica vostè?
Jo sóc jubilat. (Riu).

PROJECTES D’EDICIÓ 2009

Si m’ho imagino…
Però em dedicava al tèxtil.
Al tèxtil…
Sí. Jo era dels que fa 15 anys va
haver de plegar. El que passa és que,
diguéssim... amb Amics de les Arts
i això... jo, pues, personalment no,
però el meu sogre havia sigut pintor
a Terrassa. Era en Pere Costa...
En Pere Costa…
Hi havia dos germans Costa bessons,
el Miquel era l’altre. Ell era el Pere
Costa. I es va morir i va tenir una filla
que tot just tenia 13 anys, i ara ja en
té 75, vull dir que… jo vaig anar als
50 anys de la seva obra, que es va fer
una exposició als Amics de les Arts,
que va quedar molt maca i molt bé.
Vull dir que, jo ja ho relacionava amb
coses de... d’artistes, no?
Clar.
I no me’n podia desentendre, no? Per
això…
Ja, ja, ja... I vostè continua, per exemple,
visitant la sala d’exposició dels Amics de
les Arts… o alguna altra sala de Terrassa?
No, jo no… No sóc gaire… De tant
en tant hi vaig si hi ha alguna que
em crida l’atenció, però no sóc un
habitual… no sóc un habitual. A
més a més, ja sóc… ja sóc molt gran
i… eh… m’agrada més la pintura

aquesta de... de 50 i 75 anys enrere,
que era figurativa, paisatges i
coses d’aquestes, retrats… que no
pas aquestes coses modernes que
jo ja no… no... em costa més de
captar-ho… no m’hi identifico tant,
m’entens?
Clar… Ja, ja ho entenc… les coses
canvien, no?
Sí… però és clar, diguéssim… jo com
que ja no tinc... Si estés més vinculat
hauria anat seguint més el ritme
aquest… aquesta transformació…
Quan jo… pues lo que m’agrada
a la vista pues sí, m’agrada, però
profunditzar... i si volen dir això
o si volen dir allò, costa molt…
d’interpretar-ho. Vull dir que sóc més
de pintura figurativa que no pas de
totes aquestes corrents que poden
haver anat sortint… i és que no… no
perquè siguin persones més o menys
bones... per exemple en Picasso i en
Miró i aquestes coses poden tenir
molt mèrit, però jo a vegades penso
que això els meus néts foten unes
mans que s’hi assemblen, no?... no hi
veig… no sé reconèixer-li el mèrit.
Clar. Potser el mèrit del Miró és la
depuració del seu llenguatge, intentar
buscar un… un llenguatge molt
essencial que… bueno, que s’acosti una
SALA D’A RT JOVE 2009
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mica al que fan els nens, no? Mmm.
Bueno és lo que es diu del Miró. Jo li
explico perquè conec la seva obra i me
l’aprecio… i ara al tenir-lo aquí al costat
dic per això en parlem, no?
Dic jo no… En canvi a mi… no sé…
aniré a veure més… bé… quan
vénen coses a Barcelona al Parc
de l’Exposició aquest que porten
quadres de… que els envien de Viena
o els envien de París… aquestes
visions em criden més l’atenció i em
desplaçaré a Barcelona per veureho i en canvi lo d’aquí la Muncunill,
ve una cosa d’aquestes i em deixa
bastant fred.
Ja… Sí… Però és lo que vostè diu… És
anar seguint lo que es va produint... o
no…
Però és clar, com la música… de fet
la meva dona és molt aficionada a la
música i aquesta tarda em portarà a
un concert. I hi anirem perquè a ella
li agrada, però jo moltes vegades
estic… penso: encara no s’acaba
això? (Riures.) I si es repeteixen i
si em fan dir si lo que repeteixen ja
ho han tocat abans, de vegades em
costa d’endevinar-ho. (Riures.) Vull
dir… que em sona tot a… no… no
estic massa refinat.
Bueno… I creu que d’alguna forma
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l’art d’avui en dia hauria de canviar
d’estratègia en quant a la comunicació
o… per fer arribar a més gent… se li acut
alguna idea? No sé… Vostè crec que
és una persona... no sé… amb iniciativa,
no? Potser hi ha hagut gent que m’ha
dit: és que hauria d’haver més educació
a l’escola o és que s’hauria d’utilitzar
més els mitjans de comunicació…
No ho sé... justament no segueixo...
A mi em sembla que aquí a Terrassa
precisament hi han bastantes sales
i jo crec que el que hi té vertader
interès em sembla que té… té llocs
on recórrer, perquè ja et dic, de sales
d’exposicions aquí n’hi han moltes.
Ara jo… diguéssim… a les escoles…
quin sistema segueixen jo no… no
puc opinar…
Ja, ja, ja…
L’època aquesta que et parlo del meu
sogre sentia parlar molt per exemple
de l’Escola Industrial d’aquí Terrassa.
I en aquella època tots havien de
passar per l’Escola Industrial. Però se
li donava més importància al que era el
dibuix, i ara... qualsevol persona dius:
i aquest també pinta? De tant en tant
trobes un que dius: mira sembla que
pintar sigui agafar una tela, fer quatre
monigots i si s’assembla a Sant Antoni
i si no a Santa Maria Concepció i ja
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El poder de la convocatòria. Mireia C. Saladrigues.
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està… si ja no m’agrada els que tenen
renom com m’han d’agradar aquests
que són d’aficionats?
Clar.
Vull dir que la meva opinió tampoc…
pues és que no us servirà. (Riures.)
Bueno… És una opinió més… I llegeix?
Sí.
Què acostuma a llegir? Hi ha alguna
novel·la potser que també li hagi marcat
en algun moment de la seva vida?
No, no… De llegir des de petit
sempre m’ha agradat molt llegir… el
que passa és que quan he sigut gran
vaig haver de fer moltes hores, jo
tinc 5 fills...
Déu n’hi do…
...i m’he vist obligat a fer un horari…
em llevava a les 6 del matí i me
n’anava a dormir a altes hores per
coses de feina, o sigui… i ara que
sóc gran, pues, torno a llegir igual…
ara per exemple tinc el Diari de
Terrassa, tinc El Periódico… i aquests
ja m’omplen mig dematí...
Clar.
...llavors… diguéssim… vaig també
a Caritas, que faig de voluntari
d’ensenyança de català a marroquines.
[...] Ja fa 3 o 4 anys que hi vaig
i també ja m’ocupa un parell de
dematins i llavors també vaig a
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acompanyar unes iaies a sortir de
Can Anglada i a portar-les aquí
al centre i... també vol dir que...
d’activitat ja en tinc. I de llegir
pues... les durades que van sortint
i les coses, o sigui que vaig llegint
bastantes coses… Ara, un llibre en
concret que m’hagi marcat… no…
depèn també de les èpoques...
també vas veient... per exemple
veus ara aquestes que surten, que…
si de… Els pilars de la Terra i que
si L’església del mar... sí que me’ls
llegeixo amb molt interès, però no…
Moltes vegades hi ha llibres que
la gent els… que els té el meu fill o
la meva jove: aquest t’agradarà...
pues no m’agrada perquè és massa
previsible i penso ara passarà això i
desprès passarà allò...
Li puc preguntar quina edat té?
Sí… 78.
No ho sembla.
Doncs sí, sí… 78 i mig.
Molt bé. Bueno, em sembla que ja està
tot. Li va molestar que li enviessin la
carta?
No, no… El primer va ser, com aquell
qui diu, com si t’haguessin posat una
multa al parabrises del cotxe: cony,
què és el que no has pagat? Què,
què... amb què et sortirà ara aquesta
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gent? I quan vaig obrir-ho vaig dir:
menos mal que és una cosa bona.
(Riures.)
Sí. Hi ha molta gent que m’ho comenta,
que així de bones i primeres es van
espantar, espantar però jo m’havia
d’assegurar que la carta arribés i per això
l’acús de rebut… firmar i aquestes coses…
Molt bé. Ja està bé que hi hagi gent
que es preocupa de tot això…
Ah… gràcies. Lo que sí que li explico
és que el projecte es va construint
a mida que veniu vostès i no estarà
complert fins al 23 de febrer, que serà
quan tinguem tots els documents aquí,
posats a l’altra banda, tots els llibrets i…
bueno… veurem quanta gent ha vingut.
El 23 de febrer?
És un dissabte.
Hauran de rectificar llavors la data,
que en el diari va sortir que era el 23
de gener.
Sí, sí. Ja veig que vostè ha estat al
tanto. Doncs farem una clausura i
bueno, pues una mica de cava o una
cosa així…
[...]
Sí… Molt bé doncs, au que tingueu
força èxit i ja… ja vindrem el dia de la
inauguració… ■
MIREIA C. SALADRIGUES
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Els estudis Bisdixit i Node varen
ser els encarregats del disseny dels
dos llibres que varen sorgir de la
convocatòria de projectes d’edició
2009. Amb l’estudi a Figueres i
Barcelona el primer i a Berlín i Oslo el
segon, ambdós són avui dia referents
de la producció de llibres d’artista, un
tipus de producció que en els darrers
anys hem pogut veure com s’ha
reinventat i revaloritzat.
Ens agradaria demanar-vos, a l’un
i a l’altre, la vostra interpretació
d’aquesta situació, així com sobre la
vostra experiència en el camp de la
realització de llibres d’artista.
Bisdixit: La humanitat escriu i dissenya
llibres de fa segles. De fet, alguns
consideren que el llibre, tal i com el
coneixem ara, té els seus dies comptats.
Sabem perfectament què és, com es
fan i per a què serveixen. Fins i tot, des
del punt de vista d’un dissenyador, el
llibre és un suport amb pocs secrets per
descobrir.
Una altra cosa és l’art. Company
intel·lectual i espiritual de l’home des
que aquest és capaç de pensar, hom
encara no ha trobat una definició exacta
que satisfaci a tothom. Tampoc se’l pot
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acotar des del punt de vista tècnic ni
encara menys funcional.
El disseny de llibres d’artista és, doncs,
un exercici de contradiccions. Per a
nosaltres és l’oportunitat d’atrapar dins
un format físic un concepte intel·lectual.
Donar forma a un llibre d’artista significa
ser conscients de bon començament que
es tracta de la projecció de l’obra sobre
un format especialitzat. Requereix un
exercici de confiança per part de l’artista
i un d’empatia per part del dissenyador.
L’obra d’art, concebuda per ser
interpretada en diàleg directe amb
l’espectador, passa a un format
intermedi, una mena de llimb en forma
de pàgines de paper amb la finalitat
de comunicar amb el lector. No s’hi
valen neutralitats. Ben al contrari, cal un
exercici d’interpretació per fer que la
pàgina no sigui un simple suport de l’art
que ensenya. Cal ajudar que l’obra o tesi
de l’artista s’expressi a través del paper.
L’obra d’art impresa renuncia a la
llum, a l’espai... No cal privar-la de
més capacitat expressiva en pro d’una
suposada necessària neutralitat. El
disseny de llibres d’art esdevé un
exercici no exempt de riscos, però és
que no és l’art en si un exercici de risc
intel·lectual de primera magnitud?
Quan al llibre d’artista se’l priva de tota

capacitat expressiva, esdevé catàleg.
Aleshores l’obra d’art és a un pas de
convertir-se en producte. Només cal
definir si parlem d’una cosa o l’altra a
l’hora de dissenyar.

d’artista i llibres de lectura estan liderant
l’estètica del “fes-ho tu mateix”, que
actualment sembla que està de moda.
Mètodes de producció com la risografia
(un sistema d’impressió digital d’alta
velocitat amb el qual la producció d’una
pàgina resulta molt barata) són una part
NODE: El nostre estudi ha estat
inherent de la vida de molts estudiants
treballant en llibres d’art des de 2003
i dissenyadors. A través de blocs i els
per a diversos països i esdeveniments.
webs, els mitjans de producció i les
Aquestes publicacions funcionen com
propostes estètiques es propaguen de
a catàlegs d’exposició, en un sentit
forma molt ràpida.
clàssic, amb una “llista” impresa del
que es mostra a l’exposició, o bé com a D’una banda, ens fa l’efecte que s’estan
llibres d’artista, en els quals els projectes produint massa publicacions senzilles.
De l’altra, aquest feliç esdeveniment,
artístics prenen la forma de llibre.
incloent l’aparició de moltes fires
D’aquests darrers, generalment se’n
dedicades al llibre d’art i de llibreries
fan petits tiratges i es produeixen amb
fantàstiques, ha atret grans interessos
escassos recursos econòmics.
La majoria de catàlegs d’exposició avui cap al món de l’edició i de la producció
de llibres d’artista.
dia estan dirigits per un comissari, fet
que els permet ser més exhaustius;
sovint no només mostren les obres
de l’exposició, sinó que estan pensats
perquè tinguin vida per si sols. Els
llibres d’artista, per la seva banda, es
desenvolupen en estreta col·laboració
amb els artistes.
En els darrers anys, molts dissenyadors
i artistes han començat a editar les
seves pròpies publicacions, fent
servir mètodes barats de producció i
distribució. Aquestes revistes, llibres
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D’entre les noves modalitats de convocatòria que presentàvem l’any
2009, en el cas de la d’investigació hi havia la voluntat de poder atendre
d’una manera més integral el desenvolupament dels projectes de creació,
tendint a generar recursos en relació a cada una de les diferents fases.
Arran d’aquest propòsit podríem considerar la nostra iniciativa com
una mena d’adaptació a petita escala de les subvencions destinades a la
creació artística de l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural i el Consell
Nacional de la Cultura i de les Arts, en les quals també es diferencia el
procés d’investigació com un pas previ a la realització d’un projecte. Tot
i així, en el cas de la Sala d’Art Jove la concessió d’ajuts a la investigació
passaria a tenir una correspondència més directa amb determinats
aspectes de la producció, tal i com posen de manifest la realització
complementària d’una publicació i una activitat en relació amb un dels
projectes seleccionats, Performing Public Space, d’Alberto Altés i Marta
Serra, així com la utilització de les pàgines d’aquest mateix catàleg per a
l’exposició de resultats en el cas de l’altre, Per què tallar? Una genealogia
del paper plegat, de Marc Navarro.
La mateixa idiosincràsia dels projectes ens ha portat a haver de
concebre la investigació com a quelcom que pot ser força més complex
que un mer pas previ. En aquest sentit, ens poden ser útils algunes
reflexions que a principis de 2010 es realitzaven al Macba en el seminari
Al voltant de la recerca artística, en el qual es posava en relació l’auge
d’aquest paràmetre amb la consideració de la mateixa pràctica artística
com un procés de producció de coneixement. Per la complexitat d’aquesta
conjuntura, hem demanat a Montse Romaní, responsable dels processos
de tutoria relacionats amb aquest àmbit l’any 2009, que també en glossi el
seu punt de vista a les següents pàgines.
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Performing Public Space

Pràctiques artisticocol·laboratives híbrides a l’espai públic contemporani
Alberto Altés Arlandis i Marta Serra Permanyer

Veus en la pràctica artística la capacitat per transformar la ciutat, els seus espais o bé l’ús
que en fem? Quins són els espais públics que més utilitzes en el teu dia a dia? Hi ha esperança per al safareig de Santa Esperança? Creus que l’acció de Somanyprojects ha servit
per fer reactivar aquest espai i despertar-lo en l’imaginari col·lectiu del poble? Coneixeu
algun altre espai públic que sigui propi de les dones? Què ens ofereix la mirada d’un
artista que no contempli la d’un arquitecte a l’hora d’intervenir en un espai? En què consisteix una pràctica artisticocol·laborativa? Una intervenció d’aquest tipus pot conduir a
alguna forma d’agenciament per part de la comunitat? Seria viable contemplar usos més
alternatius de l’aigua com ara uns banys públics? Com valores la pràctica artística com a
metodologia de treball per a projectes d’urbanisme participatiu? Us semblaria bé que s’hi
realitzessin als safareigs altres activitats a part de rentar roba i de difusió turística? Estem
molt lluny per part dels polítics de pensar les ciutats on volem viure a partir de les necessitats del propi ciutadà? Tens alguna pregunta a fer-nos? Alguna a fer-te a tu mateix?
Performing Public Space és una veu múltiple, una artista de Missouri, un catedràtic
d’universitat, un arquitecte, un regidor d’urbanisme, un regidor de cultura, la directora d’un museu, uns comissaris, un educador i investigador de l’art, unes cinc
dones que encara renten en un safareig, una família, un parell de doctorands i tots
aquells que no hi han estat inclosos. També és una sèrie d’agraïments.
És una redefinició i construcció d’espai públic a partir d’una mirada multidisciplinària
sobre l’espai comú, l’art i la vida quotidiana. Potser és una pràctica artística col·laborativa
híbrida que posa de manifest accions, iniciatives, propostes i reconeixements al voltant
d’un espai molt específic i peculiar com ara els safareigs d’aigua termal.
La iniciativa parteix de l’observació de la intervenció de l’artista Somanyprojects
durant l’edició 2008 de la Mostra Independent d’Art Urbà de Caldes de Montbui,
Barcelona. La capacitat performativa d’aquesta intervenció sumada a la d’altres
com la d’Atsuko Arai permet relacionar les pràctiques artístiques amb les dinàmiques de producció d’espai públic i els processos de transformació social i urbana.
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Unes pràctiques que es despleguen, així, més com a eines de potencial polític que
no pas com a objectes artístics que acaben en l’experiència estètica.
La investigació deriva cap a un procés cooperatiu de creació i reflexió en què els diferents actors o agents implicats es localitzen, se situen en el context i posen de manifest
la seva experiència individual per mitjà de diverses entrevistes. Aquestes diferents formes de percebre el mateix cas es recullen com a “Mirades: espais i veus” i comparteixen
el fet de repensar els safareigs com a espais públics amb nous usos comuns.
El paper dels investigadors es fon amb el dels col·laboradors entrevistats en forma
de narrativa. L’experiència viscuda de cada un d’ells, la seva subjectivitat, és reconeguda com a font de coneixement a partir del qual es cusen i s’enllacen reflexions,
incerteses, possibilitats i memòries a l’entorn dels safareigs. Aquests paisatges perifèrics es donen a conèixer per mitjà de la transcripció d’aquestes veus, d’aquestes
converses realitzades, d’aquesta paraula compartida en el procés d’investigació.
Tot allò que no pot ser transcrit és volàtil: l’atmosfera d’un espai, la sensació, l’entonació d’algú o els seus silencis, el seu neguit previ. Més enllà de la paraula escrita
es posa atenció a tot allò que condiciona la seva subjectivitat, el seu context social
i les relacions jeràrquiques que existeix entre tots ells i nosaltres. Desplegar les deu
entrevistes realitzades permet establir un fil conductor, llegir un relat format a partir
de la superposició de diverses vides i espais.
El conjunt de tot aquest treball es visibilitza per mitjà d’una publicació en forma
de diari titulada Rethinking Public Space. Altres espais públics: comunitat, pràctiques
artisticocol·laboratives híbrides i reactivació urbana que es difon entre els àmbits implicats, el local, l’artístic i l’acadèmic. Serveix a la vegada per emfatitzar el caràcter
detonant de l’acció artística col·laborativa, la qual engega nous processos d’apropiació, de dissentiment i de construcció d’imaginaris propositius que, més enllà de
la càrrega de memòria d’aquests espais, proposa fórmules de reactivació urbana,
com ara la celebració d’una taula rodona. Aquesta reuneix tots els participants i
proporciona un espai de discussió a l’entorn dels contrastos exposats, confrontant
SALA D’A RT JOVE 2009
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així punts de vista que d’altra banda no s’haurien encarat mai. S’intensifiquen a la
vegada unes relacions locals quasi inexistents.
Què és l’espai públic?

“Public space is a mix of something that belongs to the people with changing rules
controlled by a collective idea. There is a flexibility and conversation that exists
between the people using space and the existing rules that can be challenged to
encourage creative use of areas that have fallen into ’no man’s land’. That grey area
is the place where many people find a public space in which to communicate their
ideas to society... it is a magical estuary where need floods into dogma.”
(Charity Blansit, artista. Sun, 15 Nov 2009 16:00:00h, Missouri, United States)

“Espai on pots estar, ja sigui obert o sigui tancat, natural o edificat, públic o privat,
però en el qual se’t permet un accés. Per mi pot ser un camí, un bosc, com també
pot ser un espai públic, un museu, que és un edifici privat, municipal, però en el qual
pots entrar, actuar… Possiblement un bar també faria la funció d’un espai públic.
Són espais de trobada, de relació, com un fòrum, una àgora o com ara les termes
romanes, que eren espais on la gent es relacionava i feia intercanvis.”
(Anna Monleón, arqueòloga. Tue, 10 Nov 2009 19:00:00h, Caldes de Montbui)

“Para un arquitecto, la arquitectura es un arte funcional muy especial: delimita el
espacio para que podamos habitar en él y crea el marco de nuestra vida, pública y
privada. En cuanto al espacio vivido... tal y como lo define De Certeau, es el lugar
de la batalla entre las prácticas espaciales responsables de la reestructuración de
las condiciones de la vida y los diversos modos de reapropiación individual. En esa
batalla entre lo que se organiza, se estructura, se diseña y cómo se reapropia la
gente de esos espacios, o se ejerce resistencia, es donde está el juego.”
(José Ángel Sanz, arquitecte. Thu,12 Nov 2009 16:30:00h, Sant Cugat del Vallès)

“Para comenzar, creo que no se puede decir que el espacio público sea un espacio
singular. Lo que me interesa es la noción de ’políticas del espacio público’, es decir,
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Safreig de Santa Esperança. Mostra Independent d’Art Urbà de Caldes de Montbui 2008. Alberto Altés.
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que no podemos hablar de un solo espacio público, sino que, como ya lo han hecho
muchas pensadoras feministas, tenemos que hablar de múltiples esferas públicas.
Esto quiere decir que no es un lugar de consenso, sino un lugar de disidencia o
diferencia, y que además es un lugar cruzado por relaciones de poder y, por tanto,
un lugar que nunca será neutro.”
(Javier Rodrigo, educador. Thu, 11 Dec 2009 20:35:00h, Barcelona)

“L’espai públic ha de ser un espai obert, de llibertat i convivència, on la gent se senti
còmode. Ha d’estar redimensionat i proporcionat a escala humana, essent acollidor
i fàcil d’usar. És un espai de convivència on s’hi poden trobar totes les persones
d’una comunitat tenint en compte que ens trobem en un context mediterrani, on la
vida al carrer és molt intensa. No és un espai de ningú i gratuït on tot s’hi val, sinó
al contrari, és de tothom i, per tant, implica que s’ha de respectar per assegurar-ne
l’ús i per preservar-ne, si s’escau, el seu valor patrimonial.”
(Pep Gaspar, regidor de Cultura. Tue, 10 Nov 2009 19:00:00h, Caldes de Montbui)

“Penso més en qui l’ocupa més que no pas en què l’ocupa, tenir en compte les persones que habiten els espais perquè en són els usuaris. M’agrada pensar en l’espai
públic com a esfera pública, com a espai on succeeixen coses i on es permet que
succeeixin coses, espai d’experiències.”
(Helena Pièlies & Vicenç Ferreres, comissaris Miau. Sun, 15 Nov 2009 17:00:00h, Caldes de Montbui)

“Bàsicament l’espai que utilitzem cada dia, un espai quotidià com a extensió de la
casa, l’espai que utilitzem per dur les nenes a l’escola, per anar a comprar... L’utilitzem bastant, l’espai públic, tant a peu com amb bicicleta.”
(Ignasi López i Xènia Gaspar, residents nucli antic. Sun, 15 Nov 2009 18:00:00h, Caldes de Montbui)

“I.M: Un lloc on hi ha molta gent, on es pot trobar molta gent. El safareig era abans
un espai públic. M.C: També una plaça... C.F: On s’hi produeixen festes, es conversa. Un parc. J.O: Carretera amunt, carretera avall. El safareig, les hortes. C.F: La
plaça de darrere l’església, per exemple, que és un lloc que no t’ho pots imaginar el
munt de gent que hi va, i no està en gaires bones condicions. J.P: La gente va y se
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asoma allí. Es un lugar desde el que se ve todo.”
(Mª Cruz Ortiz, Juana Pérez, Carme Francàs, Josepa Olona, Irina Monterde, dones del safareig.
Wed, 11 Nov 2009 17:00:00h, Caldes de Montbui)

“És l’espai de què hauríem de poder gaudir tots en les millors condicions. Hem de
procurar que pugui ser agradable, amb seguretat i adequat a les necessitats de la
societat d’ara. Fa cinquanta anys, les necessitats d’espai públic eren unes altres, ara
el vivim més com a lloc d’evasió on alliberar-nos de l’estrès que estem vivint.”
(Josep Coral, regidor d’Urbanisme. Sun, 11 Nov 2009 11:00:00h, Caldes de Montbui)

“El espacio público lo entiendo esencialmente como un espacio vivido, un espacio
de sociabilidad y de relación. Tendría su modelo seguramente en lo que nos imaginamos que fue un ágora, o el espacio de la plaza medieval europea, y después en
algunos momentos mucho más coyunturales de la historia de la ciudad europea,
pero también de los pueblos, un espacio comunal, esencialmente.”
(José Luis Oyón, catedràtic del Departament d’Urbanisme de la UPC. Sun, 11 Nov 2009
11:00:00h, Sant Cugat del Vallès)
(Pots expressar la teva definició o opinió a performingpublicspace@gmail.com)

La vida, les pràctiques i les relacions que tenen lloc a l’espai, les persones, les persones que habiten aquest espai són a vegades capaces d’imaginar, engendrar i
produir encara un altre tipus d’espai, o millor, una multiplicitat d’“altres espais” que
proporcionen el “locus” per a “altres” desitjos, necessitats, idees, transicions, “esdevenirs”, canvis, accions i processos que no trobarien el seu lloc d’una altra manera:
una sort d’espai invisible però plenament viscut.
La característica més important d’aquests “altres” espais liminars és, més que la
possibilitat que alberguin un tipus de resistència estàtica i tancada en ells, el seu potencial per ser utilitzats i reapropiats, de forma que, al marge de tot control, siguin
articulats mitjançant accions espontànies (o potser curosament planificades) de diSALA D’A RT JOVE 2009
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ferents grups i individus, amb diferents objectius i intencions que escapen d’aquells
altres propis de l’ordre hegemònic i, el més important, tenen freqüentment efectes
i resultats inesperats i, per tant, difícils de controlar i neutralitzar. Aquests espais
es poden transformar en espais de col·laboració, en els quals individus i grups es
troben i descobreixen potser potencials i valors ocults no sols del mateix espai, sinó
també dels seus propis coneixements situats i de les seves pròpies experiències. A
través del sobtat descobriment d’aquests potencials i de la trobada dels seus portadors amb un espai igualment potencial, es desplega un paisatge increïblement
ric de possibilitats.
La tasca és, per tant, recodificar tots aquests potencials i possibilitats amb la finalitat d’iniciar diversos processos de col·laboració, trobant i identificant l’espai
diferencial, descobrint el seu potencial, fomentant les trobades, connexions i “compartirs”, i articulant-los cap a un o més projectes col·lectius que haurien d’aspirar,
en última instància, a completar alguna mena d’acció desplegada en contra de les
omnipresents, alienants, mutants i aparentment incontestades formes de poder i
control: alguna mena d’acció cap a la vida.
La recodificació de potencials i la detonació de processos requereix a vegades
passos curosos i silenciosos, o fins i tot que els objectius o intencions finals es camuflin, amaguin o disfressin d’una altra cosa, abraçant tàctiques i tècniques que
eviten posicions massa definides o clares, posicions “de principis”, tàctiques que
redibuixen els objectius i les accions com una cosa aparentment inofensiva, arrossegant així més i més gent i grups cap a la col·laboració i el teixit d’una xarxa més i
més complexa de relacions i connexions que, començant a partir d’esdeveniments
i temes quotidians, evolucionen cap als més genuïns i essencials “assumptes pels
quals preocupar-se”, per acabar desafiant les més rígides estructures i institucions
de poder. A vegades cal habitar una màscara temporal d’un pirata, conèixer a la
perfecció els seus trucs, habilitats i atributs, i apropiar-se’n amb altres finalitats.
Potser sigui aquest el cas de les intervencions en els antics safareigs públics de
Caldes de Montbui, propiciades per un grup d’amics/comissaris de la mostra d’art
local que, sensibles a la delicada situació d’un dels extrems del barri històric amb la
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Safreig de La Portadella. Mostra Independent d’Art Urbà de Caldes de Montbui 2009. Alberto Altés.
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riera i el medi agrícola, van proposar aquesta zona com a àmbit d’intervenció per
als artistes seleccionats en l’edició dels anys 2008 i 2009.
El que es produeix és una transformació de l’espai latent en una altra cosa, en una
cosa més, mitjançant la incorporació de certes energies, generades a partir de la
interacció dels comissaris, la mostra d’art, l’artista, les seves corresponents mirades
i les característiques i potencials propis i inherents a l’espai en si.
La combinació de totes aquestes energies fa possible una transició des de l’espai
latent original cap a una altra cosa: un espai intermedi diferent i més atractiu, que
recupera la seva condició pública com a espai de discussió, com a espai discutit,
com a espai que ja no està ni exclòs ni inclòs… Un espai que és atractiu una altra
vegada, un espai que és viu una altra vegada… Un espai que la comunitat vol tornar
a habitar de nou. Un espai en el qual la interacció és una altra vegada possible.
El procés de transformació es podria anomenar “pràctica artisticocol·laborativa híbrida”: un règim intensificat de trobada, interacció i intercanvi que va més enllà de
l’experiència de l’esdeveniment artístic. Una reunió de barri, un bany col·lectiu, la
reobertura d’un espai públic abandonat, una performance artística, una discussió i
una conversa (o més) tenen lloc en el mateix espai, alhora.
Tota aquesta interacció i intercanvi té, a més, altres “efectes secundaris” o subproductes, estenent-se a les esferes d’allò social i polític. Els efectes d’aquest intens règim de trobades i relacions desborden els límits del mateix espai de manera que es
pot dir que l’espai intermedi és capaç d’interferir i afectar les relacions actor-xarxa.
L’activisme polític radical es podria llavors camuflar després d’alguna varietat
d’aquestes pràctiques híbrides i ser progressivament desplegat no només en “un
tercer espai” liminal −que podria en efecte ser el “locus” de la conspiració i la incubació−, sinó també en la mateixa essència de la vida urbana, convertint-se per tant
en una forma alternativa i efectiva de produir l’espai activament, donant forma, en
última instància, a la ciutat. ■
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PER QUÈ TALLAR?
marc navarro

Grupo Riglos. El libro de las máscaras de papel plegado. Alianza Editorial, 1997.
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El Grupo Zaragozano és una de les primeres, si no la primera, organització de papiroflèxia europea. A Per què tallar? Una genealogia del paper plegat, alguns episodis
de la seva història serveixen d’excusa per a fer una primera aproximació al “plec”
com a objecte estètic i discursiu. La finalitat de la investigació no ha estat legitimar
un “altre” art, sinó aprofundir-hi des de la seva especificitat, obviant de forma conscient qualsevol retòrica sobre la distinció entre art i cultura material i donant per
suposats els punts de contacte i les friccions entre ambdues categoritzacions.
Quan parlem de papiroflèxia, ens referim a una tècnica de representació. Quan
parlem de plec, a l’organització de la matèria. Per què tallar? és un pretext per a
valorar quins factors han intervingut en la normativització d’una estètica i en la
progressiva fascinació per aquesta tècnica; una indagació en els espais, persones i
objectes que al llarg del segle xx van fer d’aquest passatemps una ciència estranya,
una improbable avantguarda.
Fa aproximadament un any em vaig desplaçar a Saragossa per a conèixer alguns
dels plegadors que encara avui es reuneixen setmanalment al Café Levante, un
mític local situat al centre de la ciutat. Trobar-me amb ells era crucial per a resoldre
moltes incògnites, redreçar els objectius i esbrinar què podia salvar del treball especulatiu que havia començat a fer mesos abans.
En presència d’aquests experimentats papiroflectes, els meus dubtes es van revelar
com a qüestions insubstancials. Qualsevol intent de reconduir l’entrevista cap al
quan, el com o el per què era sufocat per una eloqüent demostració d’alta papiroflèxia, per una intermitent i extensa presentació de complexes figures en format
JPG. La personal lectura que havia fet del relat era certament selectiva i totes les
meves preguntes remetien a la perifèria d’un mite més o menys convingut.
Les reiterades reunions en aquell mateix cafè ara semblaven no tenir cap més
transcendència que la perpetuació d’una tradició heretada: plegar vint, trenta o
potser més papers i –en la majoria dels casos– desfer-se’n en acabar, sense donarhi importància. Un plantejament radicalment processual que se sobreposa al perfeccionament tècnic d’aquestes construccions, una mirada acomodada sobre els
preceptes originals d’una organització que, de forma programàtica, va contaminar
els espais cívics i culturals d’una ciutat.
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Al fons del cafè, en algun moment s’hi va instal·lar una petita vitrina que preserva
una selecta col·lecció de figures, un petit homenatge a alguns dels plegadors que
han participat en aquesta reunió. Vaig pensar en una altra vitrina, la que custodia
una part del llegat papiroflèxic d’Eduardo Gálvez, professor de la Universitat de
Saragossa, instal·lada des dels anys vuitanta al Col·legi Major Pedro Cerbuna. Dos
exemples de pseudopatrimonialització que apel·len a la funció documental d’uns
objectes forçosament precaris.
Des de la seva inherent productivitat, la papiroflèxia es debat entre l’objecte i la
experiència, i, amb tota probabilitat, la creixent consciència d’aquesta polaritat és
el factor que ha condicionat de forma decisiva la seva anecdòtica i contradictòria
història.
El mite diu que Miguel de Unamuno va visitar l’any 1898 l’Exposició Universal
de París. El mite també explica que en aquella exposició, d’esperit marcadament
colonial, a banda d’exposar-s’hi una família natural d’Angola i molt al marge de
Gustave Eiffel, una atracció de poc impacte visual va despertar l’admiració del
públic. L’Exposició Universal del 1898 també va celebrar la presentació en societat
–civilitzada– de l’origami, la versió oriental d’allò que a França anomenaven cocottes
i a la península papirolas.
Era obvi que la papiroflèxia s’havia desenvolupat, tot i que de forma irregular, a escala
global, i que més enllà del seu tradicional ús pedagògic havia començat a adquirir una
cert valor autònom.
Pocs anys després, Unamuno publica com a annex al seu llibre Amor y pedagogia, el
breu però intens Tratado de cocotología, un assaig que fixa les bases teoricocientífiques de la papiroflèxia i la redefineix des d’un punt de vista transcendental.
La Universitat de Salamanca, on exercia de professor, és el context idoni per a
assajar aquesta nova aproximació, fins a cert punt elitista, a un art popular. Lygia
Montoya i Vicente Solórzano comparteixen com a alumnes la mateixa passió pel
plegat i, després d’emigrar a l’Argentina −coincidint amb l’esclat de la Guerra Civil−, esdevenen, des de l’altre costat de l’Atlàntic, els representants oficials d’aquesta nova escola papiroflèxica, dos figures fonamentals per al desenvolupament del
Grupo Zaragozano.
No podem parlar del Grupo Zaragozano sense parlar del professor Eduardo Gál146
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Eduardo Gálvez i part del seu llegat papiroflèxic a la vitrina del Colegio Mayor Pedro Cerbuna. Font: Grupo
zaragozano de papiroflexia. Papiroflexia, a vueltas con el papel. Autoedició, Saragossa 1993.
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L’escena papiroflèxica. Diagrama amb possibles relacions entre plegadors d’arreu. Marc Navarro.
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vez, catedràtic de física i química i l’instigador d’activitats i trobades que acompanyarien un procés de regulació i nova sensibilització.
Tot i que en un primer moment l’organització funcionarà com a “club” universitari,
l’any 1954 les reunions es traslladen als cafès de la ciutat, facilitant l’afiliació de nous
membres. Aquesta obertura serà crucial per a la ràpida definició d’un grup reduït
però heterogeni en el qual es barregen intel·lectuals, metges i algun capellà. En
un context encara de postguerra, la importància d’aquestes primeres penyes serà
cabdal per a reconstituir l’ambient de crisi i desfeta general. Aquesta funció catalitzadora es farà palesa amb l’aparició de dos nous grups a Madrid i a Valladolid, amb
els quals mantindran una comunicació fluïda.
Al llarg dels anys seixanta, estableixen contacte amb plegadors forans com Akira
Yoshizawa i Lilian Oppenheimer. Organitzen almenys quatre exposicions al Col·legi
Major Cerbuna, és el moment per als projectes més ambiciosos –mai realitzats– i
són també els anys més prolífics −el grup declara l’autoria d’unes vuitanta figures originals. El nivell d’organització que han assolit és comparable al d’organitzacions de
trajectòria similar, com l’Origami Center de Nova York, fundat l’any 1958, o la més
tardana British Origami Society, fundada el 1967. Sens dubte han esdevingut una formació de referència dins del panorama papiroflèxic internacional, una escena diversa
que treballa simultàniament en la síntesi conceptual d’una tècnica, però també en el
disseny de noves figures: la ferma resposta a una desatesa voluntat de substanciació.
Vicente Solórzano va tornar a Espanya l’any 1958 amb l’objectiu de trobar un editor
per al seu llibre Tratado de papiroflexia zoomórfica, una obra ambiciosa que inclou
més de dos mil dibuixos i que l’autor va concebre amb una voluntat totalitzant.
Amb aquest sistemàtic exercici de traducció, Solórzano no només dóna resposta a
una hipotètica “gènesi geomètrica de la matèria”, sinó que porta al límit la voluntat
iconogràfica de la papiroflèxia. El llibre finalment es publica a Valladolid i Solórzano
reafirma el seu prestigi com a plegador. Conscient de l’important paper que pot
acomplir en un més que consolidat context papiroflèxic, reprèn el contacte amb el
Grupo Zaragozano i poc temps després coneix Eduardo Gálvez.
Un dels trets característics d’aquest primer grup saragossà és el fort sentiment de
pertinença que comparteixen tots els integrants, una particularitat que d’entrada
dóna solidesa a la formació però que de vegades sembla condicionar la seva proSALA D’A RT JOVE 2009

149

PROJECTES D’INVESTIGACIÓ 2009

PROJECTES D’INVESTIGACIÓ 2009

jecció. Malgrat que des d’un principi la relació entre Solórzano i el grup era bona,
el seu especial interès per Gálvez provocarà el recel dels seus deixebles, que veuen
en aquesta aproximació una amenaça per a l’estabilitat i la cohesió del grup. Ligya
Montoya, companya d’exili i connexió del grup amb Amèrica, acusa el famós plegador d’aprofitar algunes de les seves creacions per al seu recent publicat llibre i
incloure-les com a pròpies. A més a més, el caràcter del burgalès tampoc l’ajuda a
guanyar-se la confiança dels acòlits de Gálvez.
L’escissió definitiva es produiria poc temps després, motivada per l’ús d’una poc ortodoxa tècnica papiroflèxica: Solórzano utilitza el tall flectiu, i això representa un crim
des de la intransigent perspectiva del catedràtic i els seus seguidors: per què tallar?
L’any 1988, quan ja fa molt de temps que el grup s’ha dissolt i Eduardo Gálvez és
mort, aquesta pregunta cobrarà un renovat sentit.
Al pròleg d’El libro de las pajaritas de papel, el primer llibre del Grupo Riglos, Ramón
Jiménez pregunta: “Per què tallar, si a la superfície plana d’un full de paper hi trobem
traçats tots els camins de l’univers?” La reformulació d’una pregunta que d’alguna
forma emmarca la decadència i el final de l’antic grup saragossà serveix per a encetar
un nou i curt episodi d’una mateixa història, aquesta vegada en clau psicodèlica.
La radicalitat des de la qual el Grup Zaragozano va plantejar la seva activitat accentuava una situació estanca que Solórzano, de forma inconscient, feia evident en
el seu tractat. Fonamentar l’exercici de la papiroflèxia en la mímesi suposava exhaurir la tècnica i condemnar l’experimentació, en pro d’un estèril ideal de perfecció.
Simultàniament, la progressiva normativització i catalogació delimitava el camp
d’acció d’un art que operava a partir d’unes estrictes coordenades de representació. Tot i que la proposta del Grup Riglos és clarament continuista, sí que podem
advertir en els seus textos una incipient voluntat de restar importància a l’objecte
representat i emfasitzar el procés. Una inversió del cànon papiroflèxic que desembocarà en la pèrdua de tot referent real. Si al Tratado de papiroflexia zoomórfica el
procés de construcció suposava un intent per a comprendre la lògica interna de la
matèria, ara el plec deixa de tenir una finalitat analítica i/o descriptiva i s’autodefineix com l’equivalència d’un gest. El plec és l’objecte. ■
Exposició de figures. Font: Grupo zaragozano de papiroflexia. Papiroflexia, a vueltas con el papel. Autoedició,
Saragossa 1993.
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Apunts sobre el gir cultural i la pràctica es nodreix de la teoria. En
conseqüència, la recerca avesada a la
de la recerca artística
MONTSE ROMANÍ

Quan la Sala d’Art Jove em va demanar
participar en aquesta publicació, arran
de la meva tasca com a tutora dels
dos projectes de recerca seleccionats
en la convocatòria de 2008, em va
semblar prou suggerent per explorar
una mica més què entenem per una
investigació en les arts visuals. No és la
meva intenció traçar una genealogia del
concepte “recerca”, per bé que intentaré
aproximar-me als factors que fan de la
recerca artística un component clau en
l’anomenada societat del coneixement,
així com les dificultats, contradiccions i
consideracions que ens trobem els agents
i creadors a l’hora de fer-la efectiva.
La recerca artística: una visió
construccionista del coneixement
Podríem definir la recerca artística com
una modalitat que combina l’acció
investigadora amb la pràctica artística,
trencant així la separació tradicional
de dues categories considerades
autònomes, en benefici d’un procés de
caràcter simbiòtic, en què la teoria es
presta a ser modificada en la pràctica
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pràctica obre el camp metodològic de
la tasca investigadora per dissoldre les
barreres entre el llenguatge, l’experiència
i l’acció. Aquesta manifestació (que
alguns han precisat com una nova
disciplina) reafirma i amplia el caràcter
discursiu desenvolupat per les pràctiques
inscrites en la desmaterialització de l’art
i projecta noves potencialitats entre la
investigació i la pràctica.
Un dels aspectes que caracteritza les
pràctiques immaterials discursives
és l’exploració crítica de les relacions
socials, polítiques i econòmiques
que emmarquen les arts visuals en el
paradigma cultural modelat per les
economies postfordistes. En aquest sentit,
la complexa política del coneixement
associada a una cultura basada en formes
de governamentalitat biopolítiques no ha
deixat exclòs el món de l’art. En oposició
a aquest model dominant, arrelat en els
valors propis del coneixement científic, el
coneixement singular que pot aportar la
pràctica artística (si més no la que intento
reflectir en aquest text) es fonamenta en
processos de subjectivació i socialització
(de l’individu) que posin en marxa formes
i modes de cooperació i d’intercanvi
col·lectives (encara per definir si cal).

Gràcies a la influència del pensament
teòric de la crítica cultural, les
epistemologies feminista, queer i
postcolonial, entre d’altres, en la darrera
dècada han tingut lloc un conjunt de
projectes i experiències artístiques que
han contestat les complexes relacions
entre l’educació, la tecnologia i el treball:
tres àmbits centrals en els processos
de recomposició de l’economia del
coneixement. Conscients del perill
que aquest model d’economia sotmeti
les nocions de “recerca”, “pedagogies
autogestionades”, “producció de
coneixement” als criteris i demandes
de les polítiques neoliberals, aquests
projectes han assajat metodologies
específiques (qualitativa, etnogràfica,
coinvestigació participativa) mitjançant
eines (entrevista, enquesta, diagrames
visuals, microrelat, arxiu col·lectiu,
etc.) que puguin ser adoptades com a
possibles elements d’empoderament1
per part de grups i individus diversos
amb l’objectiu de produir teixit social
crític. Aquests modes de fer desplacen
les tradicionals relacions de poder i
autoritat entre l’objecte de recerca i el
subjecte a través del qual s’investiga
en un treball comú, en un “nosaltres”
experiencial capaç de transformar tant
l’aspecte social que el condiciona com la

seva pròpia actitud personal.
No és casual la proximitat d’aquestes
manifestacions artístiques al concepte
de l’“aprendre i/o conèixer fent”
desenvolupat per les pedagogies
crítiques. Un concepte que pren força
als anys setanta del darrer segle en
què la combinació de sabers tècnics i
teòrics amb sabers “menors” apel·lava
críticament al model il·lustrat de les
ciències humanes i socials. L’“aprendre
fent” posa l’accent en el mateix procés
de la recerca interrogant-se sobre el què
i el qui, el quan i el com, a mesura que
l’experiència investigadora té lloc.
Dit això, el darrer apunt ens portaria
a considerar quines haurien de ser
les formes, les condicions i els circuits
de transferència del coneixement
artístic produït col·lectivament. La
creixent externalització per part de les
administracions públiques i les empreses
de serveis vinculats a béns comuns
tradicionals com la cultura, l’educació
i la recerca, ha canviat l’escenari de la
producció i l’adquisició dels béns comuns.
La naturalesa intangible dels béns
comuns i el seu ús han entrat de ple en
el sistema econòmic, reduint el bé comú
a la categoria de bé privat i material. En
resposta al procés d’acumulació primitiva
que l’economia política aplica a la cultura,
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com a laboratori per generar conceptes,
estratègies, eines i entorns de creació
que permetin als creadors, juntament
amb altres actors, desenvolupar
idees innovadores aplicant tècniques
i mètodes com la flexiblilitat, la
descentralització, la comunicació
interdisciplinària i el networking, avui
plenament introduïts en les estructures
de treball corporatives. Tot i la
rendibilitat simbòlica i material que
ha adquirit l’aliança entre l’empresa
Ajustaments estructurals
Si be les pràctiques artístiques immaterials (privada i pública) i algunes tipologies
de think tank culturals, sobretot pel que
−a través de mitjans discursius i
fa al binomi art-tecnologia, els criteris
processuals− han sigut cabdals per
d’avaluació dels processos i resultats
reconèixer l’aportació de l’art com un
semblen inclinar-se a privilegiar la
factor decisiu per generar i promoure
utilitat i el rendiment per damunt
processos socialment innovadors, alguns
del valor cultural i col·lectiu. D’acord
dels seus trets han acabat integrats (i
amb aquestes directrius, la relació de
rendibilitzats) en la construcció d’una
coneixements produïts en els espais
narrativa lligada a la creativitat com
institucionals per excel·lència de
a estratègia del capital transnacional.
l’art s’ha sotmès progressivament a
El component investigador de l’art es
unes polítiques que operen seguint
considera, doncs, una clau indispensable
una lògica similar, en què els valors
tant per a les polítiques innovatives del
basats en la col·laboració i la qualitat
coneixement com per a la promoció
conviuen amb els de tipus quantitatiu
d’una nova “classe creativa”.
i especulatiu amb la finalitat de gestar
Un exemple concret per descriure
una cultura de consens.
aquest fenomen el trobem en la noció
No és una anècdota recordar que el
de think tank.2 Adaptat a l’àmbit de
Procés de Bolonya es va fomentar gràcies
la cultura i de les arts, el think tank ha
a la recerca realitzada pel Centre for
posat sobre la taula la idea de cultura
la particularitat de la recerca artística no
pot sinó participar de les alternatives
que ofereix la cultura lliure, que, lluny de
segrestar el saber a la lògica propietària
del copyright, propugna retornar-lo al
servei d’allò comú. Es tracta en última
instància de restituir el valor i l’ús de
la producció artística i cultural per tal
d’activar un procés de comunicació obert
i en constant transmissió.
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Higher Education, un think tank fundat
l’any 1995 per la fundació Bertelsmann,
dirigida per la multinacional dels mitjans
de comunicació homònima, interessada
a crear nous mercats destinats al consum
cultural. La mediatització de conceptes
com “creativitat”, “innovació”, “esperit
emprenedor” semblen, doncs, formar
part d’un fenomen ben orquestrat des de
les instàncies de poder per produir joves
valors que surtin de les universitats amb
capacitat per estimular la competitivitat
del mercat. En aquest sentit, és interessant
observar com algunes universitats animen
els estudiants dels programes d’estudis
avançats a crear grups de recerca
autònoms amb el propòsit de capturar
les plusvàlues del capital intel·lectual
(sorgit de l’aprenentatge comú entre
els membres del grup) que aquells
transfereixen a circuits externs diversos i a
xarxes organitzades.
Les transformacions que està
experimentant l’àmbit acadèmic als
darrers anys en la cursa per assolir els
dictats marcats per Bolonya posen de
manifest un conjunt de canvis propiciats
per una gradual estandardització del
sistema i un major control administratiu,
agreujats si cap per l’actual crisi
econòmica, que s’ha fet sentir mitjançant
la progressiva privatització estructural

de l’ensenyament. Les manifestacions
convocades per estudiants i docents arreu
del planeta són un mirall prou eloqüent
dels efectes directes i/o col·laterals
que la reforma educativa comença a
tenir sobre el seu futur, fins al punt que
les institucions educatives es veuran
obligades a adaptar els estudiants i els
seus treballadors a una vida precaritzada.
En el marc de l’actual crisi financera,
aquestes tendències sens dubte també
marcaran un reajustament estructural en el
funcionament de les institucions culturals
als propers anys. No anticiparem possibles,
però sí indicarem un exemple recent que
bé podria traslladar-se al nostre context.
Les retallades massives experimentades
a l’Institut d’Art Contemporani de
Londres al darrer any (l’Institut rep fons
de patrocinadors privats i ajuts públics)
i els consegüents efectes negatius sobre
la programació i la reducció de personal,
entre d’altres, ha donat lloc a la creació
d’un think tank (a priori construccionista)
que sota el nom Reading Room aplega
comissaris, pensadors i artistes vinculats
a la crítica institucional i el moviment
anticapitalista per programar continguts
durant un any sense pràcticament cap
retribució pels seus serveis. Pensat a
tall d’espai temporal per a la recerca
i l’intercanvi comunal, Reading Room
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pretén ser un “experiment sobre la
desinstitucionalització”, és a dir, un espai
per repensar el futur de les institucions
culturals en temps de crisi. Malgrat les
expectatives que sembla anticipar un
“experiment” com aquest, no deixa
indiferent ningú que l’ICA es converteixi
a curt termini en la llar del pensament
i la recerca artístiques radicals. Víctima
dels efectes especulatius de l’economia
després d’uns anys de captar un generós
suport privat (i aquí cal considerar les
contrapartides que l’Institut va organitzar
per als seus benefactors), caldrà veure
si la producció artística de coneixement
crític no acaba sent la plusvàlua necessària
per restituir el valor de l’ICA com a
mite de l’avantguarda britànica, ara que
l’espectacle de la cultura entra en recessió.3
A Catalunya les institucions públiques
de la cultura han ampliat el seu suport a
la recerca als darrers anys com un valor a
potenciar dins el marc de la creació, i bona
prova d’això és l’increment progressiu
de centres de producció artística arreu
del territori. Per bé que la recerca s’ha
implementat en molts d’aquests centres
i des de les mateixes administracions
−afavorint el nombre de projectes en curs
per al desenvolupament de noves eines,
llenguatges i discursos crítics−, encara
és aviat per poder veure els efectes i les
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conseqüències de les polítiques de suport
de la R+D+i en el sector de les arts visuals
i, per extensió, en el conjunt de la societat.
Però no tant per revelar una gestió poc
eficaç i ambivalent pel que fa a: la dotació
de recursos, la capacitat interlocutora
i mediadora amb els agents i entre els
agents, i la visibilització d’aquells projectes
que, mereixedors de finançament públic,
aporten un servei públic.
Tot seguit voldria mencionar breument
alguns factors que caldria tenir en compte
per valorar la singularitat de la recerca
artística que m’ha ocupat fins ara, així
com alguns paranys que caldria ajustar
per vetllar per la qualitat d’unes polítiques
culturals actualitzades i transparents.
Fiscalització: Una de les
problemàtiques que més afecten
els projectes de recerca rau en les
dinàmiques que regulen els terminis
de presentació de les convocatòries,
sotmeses a l’agenda administrativa
que regeix la gestió econòmica
pública. Una agenda massa sovint
subordinada a criteris de distribució
homogeneïtzadors i poc atenta a les
especificitats pròpies dels beneficiaris
que produeixen cultura, els quals
acaben ofegats per la fiscalització i
burocratització que s’exerceix sobre ells.

PROJECTES D’INVESTIGACIÓ 2009

Temps i espais: Un aspecte fonamental
de la tasca investigadora consisteix a
gestar vasos comunicants entre la pràctica
artística i disciplines, territoris i àmbits tan
diversos com el científic, el tecnològic
o l’humanístic. Es tracta d’aplicar-hi un
sentit extradisciplinari per tal que el
coneixement produït es pugui manifestar
a una diversitat d’esferes públiques. La
lògica porosa i flexible que caracteritza
el treball investigador intersectorial
demana, doncs, una disposició permeable
als temps dilatats o expandits en els
quals s’inscriu i, en conseqüència, un
encaix de les clàusules que regeixen
les convocatòries d’ajuts adequat a la
singularitat de la recerca artística i els
efectes que la defineixen.

procés de realització−, hauria de ser una
tasca obligada per tal de contribuir a la
millora de la recerca i la seva comunicació.
D’altra banda, si considerem l’acció
investigadora a partir d’una interfície
de treball en xarxa, és molt probable
que el resultats (no sempre clarament
definits o tancats) s’allunyin dels formats
convencionals de la difusió (exposició,
publicació, seminari, etc.) per l’ús de
dispositius més integrals que posin en
relació nodes i formats múltiples amb
múltiples propòsits. Només així podrem
entendre la recerca com un potencial
germen de coneixement susceptible de
provocar altres coneixements. Finalment,
una política d’avaluació requerirà uns
indicadors de qualitat específics que
mesurin l’impacte de la recerca artística,
per aconseguir el grau de validació
Avaluació i seguiment: L’avaluació i
i visibilitat adequats en el marc del
posterior seguiment dels projectes de
desenvolupament cultural, científic,
recerca, un cop distribuïts els recursos
públics (o privats) −i fins i tot durant el seu tecnològic i social.
1. Procés a través del qual les persones refermen les seves capacitats de confiança, visió i protagonisme com
a grup social per impulsar canvis positius de les situacions que viuen.
2. Terme anglès traduït literalment per “tanc de pensament” o dipòsit d’idees que té origen als EUA la segona meitat
del segle xx impulsat des de posicions neoliberals. Es tracta d’organitzacions o institucions de recerca que elaboren
anàlisis o recomanacions dirigides a empreses militars, polítiques o socials amb vocació d’influir en l’opinió pública.
3. J. J. Charlesworth: “Crisis at the ICA: Ekow Eshun’s Experiment in Deinstitutionalisation”. Publicat a la
revista online Metamute el 10 de febrer de 2010: http://www.metamute.org/en/content/crisis_at_the_ica_
ekow_eshun_s_experiment_in_deinstitutionalisation.
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PROJECTE
D’EDUCACIÓ
2009
Daniel García
Procés de tutoria: Aida Sánchez de Serdio
En col·laboració amb els estudiants de l’assignatura d’Interpretació
de la imatge (Factultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona)
Classes de memòria
Exposició. Del 19 de març al 9 d’abril de 2010
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Si tant en el cas dels projectes d’edició com en els d’investigació de l’any
2009 hem pogut veure com les situacions es desbordaven -el primer a
nivell de pressupostos i amb la necessitat d’aconseguir socis per assumir les
edicions i el segon a nivell de les diferents facetes que acabarien adoptant
els projectes-, va ser en el cas del projecte educatiu on aquest aspecte
probablement es va donar encara amb més intensitat i a tots nivells.
En donen fè els textos que presentem a continuació i on, des de
punts de vista dels diferents implicats, es narren tant les vicissituds i les
oportunitats que varen anar sorgint al llarg del procés. Les unes i les altres
ens van portar, del projecte Nuestro testigo favorito de Dani García que
es va seleccionar amb la convocatòria -i amb el qual proposava un exercici
de problematització de la representació de la memòria històrica partir
d’atendre el cas d’Enric Marco-, al desenvolupament d’un procés molt més
ampli on es va sumar el grup de l’assignatura Interpretació de la imatge
visual que impartia al mateix temps la tutora del projecte, Aida Sánchez de
Serdio, a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
És així com vam arribar a plantejar l’exposició Classes de memòria,
que es va portar a terme a la Sala d’Art Jove el mes de març de 2010 i que
va ser fruit de multiplicar el procés que preveia portar a terme Daniel
García a l’entorn d’un sol cas d’estudi. Així com d’invertir-ne la dinàmica en
bona part, ja que de la realització d’una pressumible col·laboració amb un
centre a un nivell estrictament educatiu, a l’entorn de l’exposició va acabar
confluint la producció de nous projectes de creació impulsats per nou grups
d’estudiants de la facultat.
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CRÈDITS

L’exposició Classes de memòria és fruit
de la primera convocatòria de projecte educatiu de la Sala d’Art Jove l’any
2009. El projecte ha estat realitzat per
Daniel García a la Facultat de Belles
Arts de Barcelona en el marc de l’assignatura d’Interpretació de la imatge,
amb la col·laboració de les professores
Aida Sánchez de Serdio i Noemí Duran.
Juntament amb l’alumnat s’ han explorat les complexitats de la representació
de la memòria, així com el paper que hi
juga el testimoni i la història oral. L’exposició, comissariada pels propis estudiants amb l’ajut de l’equip de la Sala d’Art
Jove, mostra les produccions dels grups
de treball sobre diferents aspectes de la
memòria.

Contramirada: Anna Maria Sánchez, Ivet
Oller, Marta Ordines, Albert Socoró,
Roser Servalls.
Memofarma: Clara Cortadelles, Montserrat Garriga, Rocío Luna, Anna Maria
Pascó, Anna Repullo, Mª del Mar Saura.
Memoria i identitat: Karina Aguilar, David
Carré, Jan Monclús, Mireia Miralles.
[REC]ORD. Memòria de la classe: Mireia
Cerdà, Ana Fando.
Voces de alteridad: Llàtzer Ablard, Federico García, Celma Hil, Alba Merlo,
Meritxell Salvadó, Beatriz Sánchez, Sara
Valls.

Comissariat: Grup 8: Dani Farràs, Nadir El desalojo de la ub se inició con orden y
Masutti, Mar Medina Alonso, Alessio Mi- tranquilidad:. Roger Canals, Rocío Díaz,
notto, Isabel Requejo, Jandro Santaflo- Iago Fernández, Pablo Domínguez. ■
rentina, Àlex Romero, Natalia Toledo.
Diàlegs: Lola Albiol, Maria Garcia, Sita
Klippel, Claudia Pagés, Elisenda Ribes,
Maria Sainz, Mireia Vidal.
Tratado del individuo productor: Carla
Alba, Macarena Rubio, Annabel Salses.
Memòria i identitat. Karina Aguilar, David Carré, Jan Monclús, Mireia Miralles.
162

SALA D’A RT JOVE 2009

SALA D’A RT JOVE 2009

163

[19.3.10. Publicació de l’exposició]

PROJECTE D’EDUCACIÓ 2009

INTRODUCCIÓ

Què es recorda i què no? Com es transmeten els records? Com de veritables
són els records respecte a l’experiència?
Recordem sols, o ens ajudem de recursos externs per fer-ho? Artefactes?
Fàrmacs? Es perd la memòria? Ens la
roben? S’esborra la memòria social quan
s’esborra un lloc? On va a parar la memòria que no recullen els relats del poder? Com recordem el ser diferent? Què
silencia la mitificació de la infantesa?
Aquestes són algunes de les qüestions
a les quals fan al·lusió algunes de les peces que trobarem en aquesta exposició
a l’entorn de la memòria i la seva complexitat.
A la vegada, però, també són qüestions
que es varen abordar a l’assignatura Interpretació de la imatge visual del curs
2009-2010 a la Facultat de Belles Arts
de la Universitat de Barcelona. Els implicats en aquesta assignatura, estudiants
i docents, van saber des del començament que la seva tasca no estava limitada a cursar una assignatura, sinó que
anava més enllà.

García tutoritzat per Aida Sánchez de
Serdio, professora de l’assignatura juntament amb Noemí Duran. El projecte
artístic sortia de la sala per endinsar-se
a la facultat en forma de projecte educatiu, però d’una o altra manera havia
de tornar a la sala i deixar-hi un rastre,
encara no determinat.

Aquí podem trobar com el fet d’explorar terrenys aliens i desconeguts fa que
sorgeixin inquietuds poc usuals, de manera que es demostra que hi ha infinitat
de possibilitats a l’hora d’abordar la representació i que, en la mateixa mesura,
sorgeixen adversitats, com la impossibilitat d’abastar amb totalitat una qüestió.

Però això ja assegurava una cosa, i és
que la implicació de l’alumnat aniria
molt més enllà d’una classe, d’un quadrimestre i d’una assignatura. L’esmentada
assignatura ja s’havia impartit amb anterioritat, plantejant a l’alumnat qüestions
relacionades amb la representació visual
i oferint les eines necessàries per posar
en dubte i interpretar qualsevol tipus de
discurs visual.

El resultat de l’evolució d’un conjunt
d’idees, propostes i deliris intangibles
referents a la representació, la memòria
i el testimoni, que en un principi podien semblar impossibles de domesticar i
que a poc a poc han anat prenent coherència, forma i cos des de la millor de
les voluntats, s’han acabat convertint en
aquesta exposició: Classes de memòria:
d’un projecte educatiu a un projecte creatiu, d’un projecte creatiu a un projecte
educatiu. ■

Amb aquest rerefons, i partint dels pilars
i les temàtiques abordats a classe i proposats des del projecte inicial (estratègies narratives de representació i reflexió
en relació amb la història, la memòria i
el testimoni), els alumnes s’han enfrontat amb la dificultat de la producció en
grup, i han dut a terme un projecte de
creació amb una sortida a l’estructura
L’assignatura estava lligada a un projec- real del món de l’art i les responsabilitats
te educatiu proposat i plantejat des de que això comporta.
la Sala d’Art Jove, un projecte de Daniel
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CLASSES DE MEMÒRIA
DANIEL GARCÍA

Fer avui una lectura del passat que vagi més enllà de la nostàlgia obliga a prendre’s les
absències no com a lloc d’arribada, sinó com a punt de partida. Constantment, ja sigui com a membres de tota una societat o d’una família, provem de donar un sentit a
les restes que ens han deixat els altres. Aquest projecte va sorgir en un moment concret de la possibilitat de compartir aquell procés amb altres persones i de buscar una
manera de fer-lo que ens permetés repensar-nos a nosaltres mateixos i als altres.
Classes de memòria és el nom d’una exposició col·lectiva que reflexiona sobre el
paper que atorguem a la memòria, a la ficció i a les imatges en les representacions
del passat. S’emmarca en el projecte educatiu que vaig presentar a la convocatòria
de 2009 de la Sala d’Art Jove i que s’ha dut a terme al llarg d’un curs amb alumnes
de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. En el moment actual,
en què s’intueix el seu final, es fa necessari reconstruir el seu recorregut a la llum del
present per poder entendre el sentit que finalment ha adquirit.
D’un projecte de creació a un projecte educatiu
La paraula “projecte” suggereix un pla previ que es du a terme segons allò previst. A la
pràctica, però, això no és habitual; tampoc ho ha estat en el cas d’aquesta experiència,
que només es pot entendre com un procés llarg i discontinu. Concebut inicialment com
un projecte de creació personal al voltant de la transmissió oral de la història, una obra
en vídeo que havia de donar pas a uns tallers amb alumnes de secundària, el que aleshores es va anomenar Nuestro testigo favorito es va anar transformant en alguna cosa
inesperada mitjançant la col·laboració amb la Sala d’Art Jove i el procés de tutoria.
Nuestro testigo favorito era, sobre el paper, un monstre de dos caps damunt del qual
encara pesava el rodatge frustrat d’un documental previ. Encara partia de la figura
d’Enric Marco, un testimoni de l’Holocaust que es va revelar com a parcialment
fals. El seu cas havia desencadenat una alarma social que qüestionava tota una
sèrie de mecanismes establerts. Juntament amb un petit equip de col·laboradors,
vam provar durant un temps d’aprofundir en alguns dels aspectes que van possibilitar aquesta crisi a partir del relat i l’experiència de l’Enric. Tot i així, treballar amb
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persones de carn i os, amb una biografia i un futur, es va revelar més complex del
que semblava en un principi. No vaig poder, o no vaig saber, assumir el cost que
això suposaria i finalment la manca d’entesa entre l’Enric i jo va dinamitar la producció del documental. Després d’aquesta experiència anterior, la nova proposta
que vaig presentar a la sala incloïa la realització de diversos tallers, el detonant dels
quals seria un vídeo basat en intervencions públiques de l’Enric Marco. No cal dir
que els tallers eren pràcticament un annex al projecte de creació. En aquests tallers,
després de tres sessions teòriques sobre art i polítiques de la memòria, es preveia,
durant les dues darreres sessions, convidar els participants a crear les seves pròpies
narratives personals.
L’Enric Marco va ser, fins a caure en desgràcia, el testimoni perfecte, el més sol·
licitat tant pels mitjans de comunicació com pels instituts. En conèixer-lo a ell i
el seu entorn vaig començar a mirar el passat com un vast camp de batalla on es
configura el present, on ens anem construint nosaltres mateixos a través dels relats
de les nostres vides. En aquell moment continuava tenint sentit dur aquest mateix
debat a l’escola i a la figura del professor, encarregat en darrera instància de recollir
el testimoni i passar-lo als alumnes. Alhora, el fet de prendre consciència que aquell
traspàs no és mai directe ni unidireccional va suposar que, en el moment de plantejar un taller amb alumnes de secundària, a la pregunta inicial de “Com expliquem la
història?” s’hi havia d’afegir la de “Com volem que ens expliquin les històries?”
Amb l’entrada efectiva a la Sala d’Art Jove, que en el meu cas es va traduir en un
compromís i una confiança que havia d’agrair en aquells primers moments, es va
iniciar el contacte amb una tutora, Aida Sánchez de Serdio, encarregada d’acompanyar tot el procés. Començar a treballar amb l’Aida va implicar començar a assimilar una paraula bàsica: negociació. Negociar amb agents diferents era previsible
fins a cert punt, però a Nuestro testigo favorito estava concebut més com un tràmit
per acomplir en una fase prèvia que com una actitud permanent a l’hora de comprendre la col·laboració. Amb la suma d’una tercera persona a l’equip de treball, la
tendència es dirigiria encara més cap a provar de crear un procés d’anada i tornada
suficientment flexible per permetre la incorporació de nous elements.
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Nuestro testigo favorito consistia aleshores en una sèrie de tallers de cinc sessions
de durada durant els quals jo em limitava a transmetre unes qüestions, proposava
models i convidava a reproduir-los. Em sembla il·lustratiu d’aquell moment aquest
fragment del primer intercanvi d’e-mails amb l’Aida:
“Penso que hauries de treballar millor la seqüència educativa que et planteges, perquè no crec que reculli la mateixa complexitat de l’argument sobre el qual es basa
el teu projecte. Sobretot perquè no es veu com els participants, a banda de construir les seves memòries, són capaços també de qüestionar aquell mateix exercici
de memòria. És un exercici de reflexivitat que no és gens fàcil, però que podríem
pensar formes de suggerir-lo.”
El procés de tutories va transitar en aquesta direcció d’àmplia recerca durant mesos, malgrat que això no significa que el dugués a terme pel camí adequat. Durant
el procés, el projecte va perdre el nom –i així va quedar durant molts mesos, sense
que això fos causa de preocupació– i va perdre també el sentit de materialitzar-se
en un vídeo. Va optar per treballar amb menys alumnes durant més temps. Alhora,
va abandonar la idea que tenia de dirigir-se als mateixos docents i als mateixos
centres educatius amb els quals en Marco havia treballat. No semblava que haguessin patit alguna mena de “trauma pedagògic”. De fet, el projecte va quedar
molts mesos sense un institut on desenvolupar-se. Durant un temps va ser més un
impuls latent que cap altra cosa. Potser fins i tot hagi estat aquesta predisposició a
anar sense gaire equipatge la que li ha permès sobreviure i créixer.
És ben cert que era la primera vegada que la Sala d’Art Jove convocava la modalitat
de projecte educatiu, però sens dubte la dificultat per trobar centres escolars interessats en aquesta mena d’iniciatives parla profusament de la insuficiència de vincles
que uneixen les institucions culturals amb les educatives. La incompatibilitat dels seus
respectius calendaris n’és una de les causes. Gràcies a la flexibilitat mostrada per la
Sala d’Art Jove per allargar aquest projecte fins al 2010, sí que s’ha pogut treballar
amb una temporalització més realista. Tot i que, d’altra banda, amb aquest ajornament s’ha perdut l’oportunitat de compartir espai i temps a la mateixa sala amb projectes d’altres modalitats amb els quals es preveien, inicialment, sinergies.
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Pel que fa al contacte personal amb els centres, seria injust generalitzar qualificant
de manca d’interès el que vaig percebre entre els professors als quals em vaig dirigir. És difícil generalitzar, però la sensació que vaig tenir va ser més aviat que, a
causa de les seves condicions de treball, els mancaven garanties i el suport que els
permetessin poder comprometre’s durant un període llarg de temps com el que
jo demanava. Finalment, en el moment en què el projecte va trobar professor, la
qüestió va ser que no hi havia alumnes disposats a fer el seu treball d’investigació
amb la professora d’Història. Suposo que aquest fet també podria ser interpretat
de forma més àmplia recorrent a estadístiques, però prefereixo no elucubrar. A la
pràctica, va significar la confluència amb un context educatiu no esperat, l’universitari, a través d’una assignatura que la pròpia Aida imparteix juntament amb Noemí
Duran a la Facultat de Belles Arts de la UB.

En aquest trànsit, la pròpia assignatura també va patir transformacions per poder
incloure el projecte. Amb aquests ajustos es van comprimir els seus continguts
originals en un bloc que va ocupar només el primer terç del curs. Durant aquest
temps, l’Aida i la Noemí van tractar d’eixamplar el debat sobre les representacions
visuals amb els alumnes a través de diferents perspectives teòriques. En el segon
bloc, la meva proposta era fer alguna cosa anàloga amb les representacions del
passat, especialment amb estudis de casos extrets del cinema documental. De
quina manera s’hi filtrarien les aportacions de l’art contemporani, un camp aliè a la
meva formació, era una incògnita. Aquesta primera fase no hagués estat possible
sense la possibilitat de treballar en un equip docent de tres persones. Un cop a
l’aula, incorporar altres veus, tant les dels alumnes com les de la Noemí i l’Aida, va
resultar una de les dificultats. Aprendre a escoltar i generar diàleg amb les aportacions dels altres és encara, al meu parer, una assignatura pendent.

D’un projecte educatiu a un projecte de creació
Al programa de l’assignatura Interpretació de la imatge visual, juntament amb el
meu nom hi figura la meva responsabilitat: suport docent i tutories. Ningú no sabia
massa bé el que això significava. Per a mi es traduïa en certa incomoditat, algunes
pors i molt de marge d’actuació. Crec que per a la majoria dels alumnes m’he convertit en una mena de tercer professor, especialment a partir del moment en què
vaig començar a conduir jo mateix alguna classe. No va ser sempre així. Quan no
corregia assajos, quan no participava a la classe, el meu paper era gairebé exclusivament d’observador.
En realitat, no només el meu rol ha estat sempre en trànsit; també ho ha estat el de
la resta dels participants. Penso que aquesta necessitat constant de reubicar-se en
el grup és un dels aspectes que dóna més valor a l’experiència. Frases com “És que
jo d’això no en sé” o “És que jo això no ho he fet mai” han deixat de ser paralitzants
per convertir-se en els veritables motors per a l’acció. Aquest és un esdevenir que
no està exempt de friccions i que no sempre aconsegueix prendre consciència dels
seus límits per continuar avançant. Encara falta una última fase d’avaluació amb els
alumnes, però vull pensar que ells han tingut aquesta mateixa sensació.
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Considero que confrontar les teves certeses amb un grup de desconeguts és, com
a mínim, interessant. Les reaccions als fragments de les pel·lícules de Claude Lanzmann, Harum Farocki o a documents del “cas Enric Marco” resultaven a vegades frustrants, senzillament perquè no em reafirmaven en les meves conviccions. Les connexions que jo trobava entre elles i els textos de referència no sempre eren compartides;
s’imposava, doncs, estar atent a les noves connexions que sorgien a l’aula. En altres
ocasions, aspectes que considerava secundaris despertaven més interès que aquells
sobre els quals jo provava de posar èmfasi. Per fer de tot això un exercici fructífer seria
necessari poder revisitar aquells llocs, tant del saber com del passat, des d’una nova
perspectiva, però no sempre estem preparats per a aquesta tasca. El factor temps
tampoc pot ser menyspreat en un procés de construcció del coneixement com el que
es planteja. Advertíem, per exemple, que el pes de l’absència com a “forat negre” en
la representació havia fet tant d’efecte entre alguns estudiants que a penes quedava
marge per a l’existència de res més. No era l’efecte esperat, però vist des del present
sembla almenys un primer pas, necessari per fer-ne després uns quants més.
A partir d’aquesta primera fase, pel fet de marcar-nos com a objectiu final una
exposició col·lectiva, es va proposar una investigació a partir d’una sèrie de temes
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que els propis alumnes havien de triar. El treball s’organitzava per grups i els tres
docents passàvem així a ser tutors dels projectes finals. Això suposava anar més
enllà de l’assignatura que encaminava el projecte cap a una direcció incerta. Potser
sigui aquest el moment més delicat i alhora el més fascinant de tot el procés. En estendre’s cap a l’arribada de nous agents amb autonomia i poder de decisió, la nostra
capacitat de control sobre la totalitat es va començar a diluir. A això hi va contribuir
enormement la decisió de crear un equip d’alumnes que ocupessin la funció de comissariat per coordinar la resta dels seus companys de cara a la conceptualització,
la publicació i la documentació de l’exposició. Els participants en el projecte l’han
fet seu en major o menor mesura i, en aquest espai comú, les distàncies entre tots
nosaltres s’han vist forçades a escurçar-se. És llavors quan es configuren diàriament
els marcs i els límits de la col·laboració.

D’aquesta manera, el projecte s’ha convertit també en un repte per a l’equip docent pel
fet d’abraçar àrees tan dispars. Alhora, conciliar el primer i el segon bloc de l’assignatura
i esperar que l’alumne realitzi aquest mateix procés de transferència a la seva pròpia
investigació constitueix un altre repte important. Sovint, alguns referents artístics o teòrics vistos anteriorment a classe s’han convertit en eines útils per resoldre problemes
concrets. Generalment, no n’hi havia prou, amb això; tots els participants sense excepció havíem de continuar més enllà de l’assignatura per contribuir tant al concepte com a
la materialització dels projectes finals. Les tutories setmanals amb alumnes, juntament
amb el diàleg creat als fòrums del Campus virtual, han jugat un paper fonamental, però
no l’únic. Tant dins com fora de l’aula, ha estat l’autonomia assumida per cada grup de
treball el factor determinant per a un aprenentatge actiu basat en la cooperació.

Un dels límits venia donat per la diversitat de temes seleccionats pels grups. Inicialment ens preocupava com passar dels grans temes que havien dominat les
sessions prèvies (Holocaust, desapareguts a l’Argentina, Guerra Civil, etc.) a temes abordables en les condicions de treball i de temps de què disposàvem. En
aproximar les qüestions de la representació del passat a l’experiència dels alumnes,
es va produir un desplaçament generalitzat del conflicte entre història i memòria
com a centre a una indagació més precisa sobre la memòria. En aquelles exploracions de la fragilitat de la memòria humana hi havia el risc de perdre de vista els
efectes esteticopolítics que aquella complexitat produeix en la memòria col·lectiva.
Alhora, gràcies a aquest mateix desplaçament s’obria la possibilitat per al projecte de transformar-se i expandir-se en múltiples direccions. En prendre l’eix comú
de la memòria per afrontar les seves dimensions familiars, polítiques, mèdiques,
personals i socials, penso que l’aproximació a un tema tan ampli com les relacions
entre passat i present s’ha afrontat de forma complexa i fragmentària. Tant per a les
persones que han participat en el projecte com per als nouvinguts que s’hi apropin,
serà obligatori encarar una tasca de reelaboració per donar-li sentit al tot a través
de les seves parts. Les activitats plantejades a l’entorn de l’exposició hauran de
provar d’eixamplar aquella definició no acabada del nostre passat. Només així es
podria continuar expandint aquest projecte.
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Tot això converteix el projecte en una experiència molt rica pel que fa a les relacions personals. En els nous espais d’encontre que s’han anat creant al llarg dels
mesos, el compromís s’ha enfortit en la proximitat. Compartir un procés de creació
i d’aprenentatge − aquí comença a ser difícil separar-los− ha estat possible gràcies a
la implicació personal d’aquells que hi han participat. Pel fet que la participació era
de caràcter voluntari, la resposta davant la responsabilitat de dur a terme una exposició fora de l’àmbit universitari ha estat molt positiva, superant totes les nostres
expectatives. Més enllà dels resultats tangibles de l’exposició, l’esforç ha donat uns
fruits que hauran de ser avaluats per tots quan sigui el moment.
Val la pena ara rescatar la importància dels moments més confusos i aparentment
menys productius. Només així podem entendre de quina manera el projecte ha circulat
per una via que ha resultat estar íntimament lligada amb la inquietud inicial de qüestionar determinades formes de pensar i de fer. En l’efervescència d’algunes sessions, el
treball sobre les fronteres entre recordar i imaginar afectava irremeiablement les categories d’allò personal i allò social. La presa de decisions es feia encara més difícil si ens
trobàvem sobre un terreny “conegut” habitat per persones amb noms i cognoms. En
el moviment insegur cap a això que encara roman difús és on es fa possible rastrejar la
permeabilitat entre la creació i l’aprenentatge, entre allò individual i allò col·lectiu. És un
moviment sempre incomplet, un gest impur però necessari. ■
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[7.5.10]

Vist des dels ulls de sis dels alumnes participants
Clara Cortadelles, Dani Farràs, Mar Medina, Anna MARIA Pascó,
Àlex Romero, JANDRO Santaflorentina

En la presentació de l’assignatura Interpretació de la imatge visual, abans que els
alumnes haguéssim pogut matricular-nos, ja ens van advertir que aquell curs no
seguiria la mateixa dinàmica dels anys anteriors, ja que, entre altres coses, acollia un
projecte extern a la facultat. En aquell moment, però, tot era incert, no acabàvem
de fer-nos la idea del que això podia significar ni coneixíem encara el projecte del
Dani. El nom de la Sala d’Art Jove havia sortit esmentat en algun moment, però
encara sonava a quelcom llunyà, que més endavant ja sabríem quina relació tenia
amb l’assignatura. D’altra banda, com ja passava en la majoria d’assignatures de
segon curs de llicenciatura, era l’última vegada que s’oferia aquesta optativa, ja que
l’any següent desapareixia amb la implantació del grau a Belles Arts. Molts estudiants no vam aconseguir matricular-nos per falta de places disponibles, però tot i
així alguns vam assistir igualment a classe i als més insistents finalment ens van obrir
plaça. En qualsevol cas, s’intuïa que aquell era un moment privilegiat per cursar
l’assignatura. D’una banda, perquè es relacionava amb un projecte extern i assoliria
un caire experimental i, de l’altra, perquè ja no es tornaria a oferir.
Després de dos mesos d’assignatura, havent entès ja el sentit del fet que hi hagués
tres professors/coordinadors a l’aula i familiaritzats amb aquesta nova forma de
treball, un bon dia es van afegir a la rotllana de cadires en Txuma i l’Oriol. Ens van
fer una presentació de la Sala d’Art Jove i el context del projecte en el qual participaríem. Nosaltres estàvem immersos en teories sobre els discursos que generen
les imatges i les representacions històriques i, de cop i volta, prenien forma algunes
d’aquelles coses que havíem comentat els primers dies, s’acostava un canvi radical
en la forma de treball. Ara començava a entendre’s tot el conjunt del projecte. El
que també s’entenia és que tot allò suposava més implicació de l’habitual per a una
assignatura d’aquestes característiques, un esforç i una responsabilitat més grans
per a nosaltres com a alumnes.
Memofarma.
Clara Cortadelles, Montserrat Garriga, Rocío Luna, Anna Maria Pascó, Anna Repullo, Mª del Mar Saura.
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Per aquest motiu, al dia següent l’Aida ens va fer decidir si ens implicàvem en el
projecte o no. Es comprenia que algú no volgués assolir l’esforç extra que es demaSALA D’A RT JOVE 2009
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nava. Tot i així, la resposta va ser unànime: cap alumne va renunciar, el projecte ens
motivava, era una “activitat” que es desmarcava del temari convencional i sovint
rígid d’algunes de les assignatures “teòriques”. A partir d’aquell moment, vam determinar els temes a treballar i es van crear els grups, cada un treballant un punt de
vista concret sobre la memòria i el record. Tot relacionant-lo amb els blocs teòrics
treballats a l’aula anteriorment, calia debatre durant moltes sessions quins punts
concrets volíem afrontar com a grup. La majoria de les propostes es materialitzarien en obres per ser exposades, amb una gran varietat de formats diferents. Un dels
grups, però, es va encarregar del comissariat de l’exposició, el contingut i la maquetació de la publicació i l’organització d’activitats amb diferents públics relacionades
amb el procés i el contingut de l’exposició.

Amb més o menys fortuna, un bon nombre de tutories amb en Dani, la Noemí i l’Aida
i un grapat de xerrades, valoracions, cerques de referents artístics, proves de materials,
reunions, molts correus i un llarg etcètera, van arribar les dates del muntatge de l’exposició. Van ser sens dubte els dies més intensos i decisius. També van ser les dates
de la formalització dels textos i el disseny de la publicació, i el grup d’estudiants que
ens encarregàvem del comissariat de l’exposició vam haver d’estar en contacte amb
Bixdixit per posar-nos d’acord i enviar-los tot el material necessari en molt poc temps
de marge. En aquell moment, tot allò que havíem pensat i imaginat a l’aula xocava amb
la realitat; feia a la vegada respecte i molta emoció veure-ho acabat. Va ser sorprenent
viure els detalls que cal tenir en compte a l’hora d’obrir un projecte al públic.

Els grups de treball van anar avançant amb més o menys dificultat a partir de desembre, sempre amb el suport del Dani, la Noemí i l’Aida. Hi havia prou temps
com per fer projectes prou treballats, però no era gens fàcil continuar treballant en
equip sense poder trobar-nos a l’aula, ara que les classes s’havien acabat. Igual de
difícil es feia per a tots saber cap a quin resultat conjunt ens dirigíem, ja que cada
grup desenvolupava una problemàtica concreta sobre la memòria i la història i per
a molts de nosaltres era la primera experiència artística en “el món real”, fora de
la facultat. Alhora, la gran implicació de la majoria de nosaltres va fer que un dels
grups es dividís en dos per tal de poder ser més concrets, ja que s’estaven obrint
molts temes que realment ens motivaven i que permetien que “allò” que encara no
tenia forma ens fos molt propi, i així ho vam afrontar amb més il·lusió i implicació.
D’altra banda, els que formàvem part de l’equip de comissariat tractàvem d’unificar
la diversitat temàtica de les obres, que encara estaven, algunes, en procés de reflexió, per tal de poder conceptualitzar el conjunt de l’exposició. Un dels grups de
treball provava de recollir el propi procés del projecte, evidenciant en temps real
la impossibilitat de la representació del passat i tota la problemàtica a l’entorn del
record. Aquest grup, per la seva proposta de treball, també havia d’estar contínuament pendent del que feia la resta i en ocasions el seu material era útil per a la feina
dels comissaris.
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La inauguració va ser un èxit a gairebé tots els nivells, i l’ambient generalitzat era de
satisfacció i il·lusió, que vam compartir de prop amb l’Aida, en Dani i la Noemí, ja
que el treball realitzat durant tots aquells mesos, fins i tot després d’acabar el calendari acadèmic de l’assignatura, va fer que el vincle fos més estret. Alhora, el regal
d’una torreta de menta va mostrar el nostre agraïment per la seva dedicació i, sobretot, per donar-nos l’oportunitat de participar en aquest gran projecte educatiu.
Més tard, la nostra situació com a espectadors de l’exposició i el feedback rebut dels
visitants ens portarien a la reflexió al voltant dels mecanismes utilitzats a l’exposició i
els llenguatges i mitjans emprats. Calia reflexionar sobre el mètode expositiu i també sobre la informació facilitada a la publicació, que potser hauria d’haver estat més
clara, pel que fa a facilitar eines per a la interacció amb les obres. Els pocs estudiants
que vam formar l’equip de comissaris vam poder gaudir d’un punt de vista diferent.
El nostre contacte amb els membres de la sala va ser molt més constant que el dels
altres grups, ja que es van encarregar del final del nostre procés de tutoria i de posarnos en contacte amb col·lectius com Bixdixit, i vam poder conèixer de més a prop la
feina que fa la Sala d’Art Jove per tirar endavant aquest tipus de projectes.
Per últim, un cop funcionant l’exposició, ens vam encarregar de coordinar, juntament amb el Dani, les activitats que es van dur a terme: en una es van convidar
els treballadors de l’edifici de la Secretaria de Joventut que volguessin participar;
SALA D’A RT JOVE 2009

177

PROJECTE D’EDUCACIÓ 2009

[17.3.10] Memofarma. Procés de muntatge.
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una altra es va dur a terme amb estudiants de l’assignatura d’Educació en museus i
promoció cultural, optativa de segon cicle de Belles Arts a càrrec de Carla Padró;
i l’última amb estudiants de segon de batxillerat artístic, de l’escola Maristes la Immaculada. Aquestes activitats ens van servir per rebre, des de diferents punts de
vista, com arribava el nostre treball al públic i per establir més relacions entre les
obres. En el contacte amb els participants, el treball s’expandia i arribava a nous
punts i territoris, s’obria un espai on compartir les relacions que establíem entre les
diferents propostes i les nostres pròpies experiències.
S’ha de dir que ens va sorprendre la reacció dels grups davant de l’exposició. Si bé
ens esperàvem unes reaccions concretes, ens va captivar la manera com alguns van
fer la seva. Les activitats van ser fructíferes per a tots, van permetre lligar molts dels
caps que ens havien fugit de les mans. Potser la predisposició dels grups va ser el
millor al·licient que propicià la situació, però el cas és que van captar el “significat”
de cada obra i de tot el conjunt i van detectar també tot allò que no era prou sòlid,
oferint-nos possibles alternatives.
Com a estudiants, el projecte ha sigut per a nosaltres una gran oportunitat: fer que
el treball que es fa a classe tingui una sortida a l’exterior i que el teu esforç formi part
d’un projecte col·lectiu, més enllà d’un simple treball a entregar al professor, és molt
enriquidor. Construir un objectiu comú és una bona manera d’implicar tot un grup de
classe. Això i poder relacionar-nos amb col·lectius externs a la facultat són algunes de
les coses que més hem agraït. Aquest pont que s’ha establert amb la sala ens ha facilitat un nou posicionament enfront del funcionament del món de l’art, tant per a les
persones en procés de ser artistes com per a les que pretenen estar-hi vinculades.
No només enriquidora, podem dir que aquesta experiència ens ha permès accedir
a un gran ventall de possibilitats i nous horitzons a molts de nosaltres. ■

[19.3.10] Contramirada. Anna Maria Sánchez, Ivet Oller, Marta Ordines, Albert Socoró, Roser Servalls.
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[25.1.10]

Acte I: el jurat
La decisió de la Sala d’Art Jove d’obrir
la seva convocatòria de projectes de
caire editorial, de recerca i educatius
és una manifestació explícita del
caràcter fronterer de les pràctiques
O una obra en tres actes sobre les
artístiques contemporànies. Si bé la
coses inesperades que succeeixen
sala ja feia un temps que apostava per
quan ens aventurem en terreny de
intervencions processuals, efímeres,
ningú i ens arrisquem a ensenyar el
discursives, deslocalitzades, etc.,
que no sabem en condicions que
amb aquesta inflexió es concreta la
escapen del nostre control.
diversitat de possibilitats creatives i de
posicions d’artista que podem trobar
Aida Sánchez de Serdio Martín
en el moment present. Suposa també
un qüestionament de les concepcions
El motiu d’aquest text és la reflexió
sobre el que ha suposat la convocatòria, tradicionals de l’art com a estrictament
lligat al pla de la producció, ja sigui
per primer cop l’any 2009, de
individual o col·lectiva, d’obres d’art
projectes de modalitat educativa a la
més o menys autònomes. Si ens referim
Sala d’Art Jove de la Generalitat de
en concret als projectes de naturalesa
Catalunya. L’escric des de la posició,
educativa, el desafiament és encara
successivament, de membre del jurat
més notable, ja que, si bé l’art s’ha
en l’esmentada edició, de tutora de
pogut vincular de manera fluida amb
la proposta educativa escollida i de
l’edició i la recerca, el món pedagògic i
responsable del context formatiu
l’art han estat companys de viatge més
on, per tot un seguit de peripècies,
aviat mal avinguts. Els motius d’aquest
es va acabar desenvolupant el
desencontre són diversos. Per exemple,
projecte. Aquesta multiplicitat m’ha
l’educació sovint és vista com un lloc de
permès percebre les complexitats i
reproducció i disciplinament més que
les possibilitats d’aquesta mena de
no pas de qüestionament i creativitat.
processos des de múltiples angles i
D’altra banda, certes concepcions
implicacions, com en una successió
mitificadores de l’art consideren que
d’actes teatrals i de canvis d’escenari.
Posicions en el camp
educatiu: trànsits i
negociacions entre l’art i
la pedagogia.
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és impossible ensenyar-lo, ja que
depèn de talents especials i innats que
posseeix l’artista. Més enllà d’aquests
debats conceptuals, existeixen
diferències estructurals i institucionals
importants entre ambdues esferes: els
seus itineraris formatius, els discursos
i les pràctiques que les articulen, el
tipus de subjecte que produeixen,
les instàncies administratives que
les regulen, els marcs temporals de
treball, etc. presenten una disparitat
que dificulta l’establiment de vincles
i col·laboracions. Malgrat el que
acabem de dir, però, d’un temps
ençà hem vist com s’ha produït un
anomenat “gir pedagògic” en les
institucions i pràctiques artístiques,
segons el qual els contextos educatius
formals o tradicionals es considerarien
inadequats per dur a terme processos
crítics i transformadors de construcció
de subjectivitat. A aquests llocs
institucionalitzats de reproducció i
adoctrinament que serien les escoles
s’hi confronta l’esfera artística (amb
els seus agents corresponents: artistes,
comissaris, museus, etc.) com a reducte
per a la transgressió i la radicalitat. Per
suposat, aquesta postura sembla oblidar
que el món de l’art també és, per
norma general, força institucionalitzat,

reproductiu i adoctrinador. Podríem
suggerir que la iniciativa de la Sala
d’Art Jove s’emmarca implícitament
en aquest corrent en reclamar la
pedagogia com un espai que pot ser
propi de l’art, però amb la diferència
fonamental que, en lloc de proposarse com a espai privilegiat d’una
pedagogia radical, obre les portes
a la col·laboració explícita amb una
multiplicitat d’entitats educatives. És
per això que aquesta experiència ens
ofereix una ocasió per explorar amb
amplitud de mires les possibilitats i
les complexitats de les relacions entre
art i educació. Finalment, i en tant
que referència per a artistes en fase
de formació o primera consolidació,
és important que la Sala d’Art Jove
els ofereixi un model transformador
de l’artista i altres opcions per al
desenvolupament de projectes.
Pel que fa al jurat, els diversos
membres vam tenir l’oportunitat de
revisar tots els projectes presentats,
independentment de la seva modalitat
i, a més, els candidats podien presentar
projectes que es desenvolupessin en
més d’una. Aquesta decisió, que pot
semblar mínima o només organitzativa,
precisament per això expressa el caràcter
híbrid i interdisciplinari intrínsec de la
SALA D’A RT JOVE 2009
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proposta. Durant la (llarga) reunió en
què vam discutir els projectes, tots vam
poder donar la nostra opinió sobre
qualsevol d’ells, respectant alhora la
competència de cadascú. D’aquesta
manera, la mateixa situació de jurat es va
convertir en un intercanvi de posicions
(no necessàriament de consens) i, al cap
i a la fi, en un aprenentatge entre els
seus membres.
En relació amb els projectes presentats
en la modalitat educativa (ja fos com
un desenvolupament més entre altres
o com a modalitat única), en general
cal dir que mostraven una dificultat
per definir en què consisteix un procés
pedagògic. Sovint aquesta dimensió
es reduïa a un breu esment de futures
i indefinides activitats amb nens o, en
el millor dels casos, en la realització
de tallers de producció gràfica o visual
de caire força dirigit. Per suposat, això
pot ser una situació puntual en aquesta
convocatòria, però la seva recurrència
indicaria la manca de formació i de
familiaritat en general dels candidats
amb l’educació, comprensible d’altra
banda si tenim en compte la presència
quasi nul·la de matèries relacionades
amb la pedagogia en la seva formació
i els prejudicis abans esmentats.1 Dins
d’aquest context, el projecte escollit,
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elaborat per Daniel García, posseïa
un caràcter clarament pedagògic,
no fent de l’educació un mer afegit
divulgatiu, sinó la mateixa matèria de
la intervenció, que versava sobre les
complexitats de la representació de la
memòria, la història i el testimoni oral, a
partir del cas polèmic d’Enric Marco.
Acte II: les tutories
L’inici de la relació tutorial va ser
atípica, perquè jo em trobava fent
una estada a l’estranger durant mig
any. Els primers intercanvis són llargs
correus electrònics en què compartíem
les nostres impressions sobre com es
podria concretar el projecte. Vist des
del present, això ens ha permès tenir
documentada aquesta fase de discussió
i retornar-hi ara que el procés s’apropa
a la seva conclusió. Una de les coses
amb què havia de negociar era el fet
que la meva dedicació principal des
de fa més de deu anys és la docència
universitària a la Facultat de Belles
Arts de Barcelona. Però no estava
segura que el meu paper en aquest
cas hagués de ser el mateix que el
que faig en les tutories a la facultat; al
cap i a la fi, Dani no era alumne de les
meves assignatures, sinó allò que avui
s’anomena un artista emergent, en fase
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de primera consolidació. Com que, a
més, no hi havia precedents a la sala
sobre com havien de ser les tutories de
projecte educatiu, vam haver de trobar
plegats la mena de relació que podia
ser més fructífera per a tots dos. Ben
aviat em vaig adonar que, més que la
conceptualització teòrica del projecte
(que ja era molt sòlida), el que es podia
desenvolupar més a partir de les tutories
era la definició del procés pedagògic.
I en això estàvem concentrats quan
vaig tornar de Londres a mitjans d’abril
de 2009. Com se sol dir, el més calent
era a l’aigüera: el context educatiu
on es duria a terme la proposta no
s’havia concretat encara. Dani tenia
alguns contactes establerts prèviament,
però el calendari començava a tirarse’ns al damunt perquè les escoles
han de planificar les seves activitats
amb temps suficient per al següent
trimestre. Les opcions que semblaven a
punt de confirmar-se finalment es van
frustrar per diversos motius, i cap altre
docent dels que vam buscar estava
en condicions d’acollir el projecte.
Cal afegir també que es tractava
d’una proposta interdisciplinària,
que partia d’una esfera de producció
artística o visual, però que oferia el
seu màxim potencial en matèries

educatives relacionades amb la història.
Certament no era fàcil d’explicar ni
d’encaixar a la primera.
D’aquesta fase de l’experiència, se’n
poden extreure intuïcions, si no en volem
dir conclusions, sobre la poca tradició
que hi ha en escoles i instituts d’establir
vincles de col·laboració amb institucions
culturals, o sobre la complexitat que
suposa promoure projectes pedagògics
des de la sala sense tenir contactes
amb contextos educatius.2 Si volem
prendre aquesta primera experiència
com a motiu d’aprenentatge, seria
important tenir en compte en el futur
que les relacions de col·laboració no
s’estableixen d’un dia per l’altre (i, pel
que vam poder veure, ni tan sols d’un
trimestre per l’altre). A mesura que
la modalitat de projecte educatiu es
consolidi a la Sala d’Art Jove, caldria
fer una xarxa de centres col·laboradors
relativament estables amb els quals
es pugui desenvolupar una agenda
conjunta d’objectius, dins els quals es
poguessin emmarcar els projectes de
manera constructiva i a llarg termini, i no
només de forma puntual.
Per la nostra banda teníem clar que calia
superar l’escull d’una manera o altra,
perquè ens trobàvem ja al mes de juny
“compostos i sense context”. Passant
SALA D’A RT JOVE 2009
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revista a les possibilitats que teníem
a mà, se’m va fer evident que el marc
educatiu més proper eren les meves
mateixes assignatures de la facultat.
En concret, la d’Interpretació de la
imatge es perfilava com la millor opció,
no només pels continguts, sinó pel
calendari, que es tancava al desembre
i així podia encaixar amb més facilitat
en els terminis de la sala. Interpretació
és una assignatura de segon any de
la carrera de Belles Arts que, des del
curs 2004-2005, s’ha convertit en un
espai on alumnat i professorat han
compartit reflexions i debats al voltant
de la naturalesa construïda de la
representació, dels efectes de veritat
que produeix, de les conseqüències
polítiques d’aquest fet i, finalment, de
les estratègies interpretatives i teòriques
que ens permeten donar sentit als usos
i efectes de les imatges en el nostre
context social.3 Per tant, era possible
enllaçar les bases conceptuals de la
matèria amb la concreció temàtica
específica que plantejava el projecte de
Dani i, en lloc de proposar a l’alumnat
un treball teòric convencional, obrir la
porta a la realització de projectes de
producció sobre la història, la memòria
i el testimoni. Els coordinadors de la
sala, Oriol Fontdevila i Txuma Sánchez,
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ens van donar suport en aquesta
decisió (com en moltes d’altres que
vam prendre posteriorment), la qual,
d’alguna manera, també contribuïa a
crear un vincle més estret entre la sala i
la Facultat de Belles Arts, que feia temps
que volíem desenvolupar. Amb el seu
llum verd, al mes de juliol i durant part
de l’agost, Dani i jo vam donar forma al
nou programa amb la col·laboració de
Noemí Duran, doctoranda a la Facultat
de Belles Arts i codocent de l’assignatura
amb mi durant el curs 2009-2010. I
aquí és on considero que va tenir lloc
el veritable procés tutorial, que va
esdevenir més aviat un aprenentatge
apassionant a tres bandes abans que
no pas una orientació unidireccional i
dirigida. Al setembre, després d’haver
creuat els referents i propostes de
Dani amb el programa inicial, teníem
nou equip docent, nou temari, nova
bibliografia, nova seqüència pedagògica
i, és clar, nous alumnes.
Acte III: el projecte
Aquesta etapa és segurament la més
atípica del procés. En principi no estava
previst que, a més de tutora, jo també
fos una de les docents del context de
realització de la pràctica pedagògica
del projecte. Però allà ens trobàvem
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tots tres, asseguts en el cercle de
cadires on ens reuníem cada dilluns i
dimarts amb els vora 50 alumnes −50!
Com ens ho faríem amb la tutoria de
projectes?− que assistien a l’assignatura,
més algun oient de cursos anteriors que
“repetia”. Les primeres setmanes van
ser una mena de versió comprimida del
que solia ser l’assignatura en prèvies
edicions i van servir d’escalfament per
al grup a l’hora de parlar de les imatges
i de les representacions en general en
els termes de diverses perspectives
teòriques (semiòtica, piscoanàlisi, anàlisi
del discurs i pràctiques de recepció i
consum). Però en entrar al bloc relatiu
a les representacions de la història i la
complexitat dels processos de memòria
i testimoniatge, ens vam trobar tots
transitant per un territori desconegut.
Dani va assumir la docència de les sis
sessions corresponents a aquest tema,
plantejant als estudiants una seqüència
de problemàtiques i exemples de
representació de la memòria i la història
que els van obrir àmbits nous i els van
despertar un interès que es feia evident
en les seves intervencions a classe.
Això es devia en part a la càrrega
ètica i “humana” que percebien en
moltes de les propostes, i sovint ens
trobàvem amb la necessitat de matisar

algunes interpretacions ingènues i de
bona voluntat, per retornar el debat
a les polítiques de la representació i a
una argumentació més fonamentada
teòricament, procés no gens fàcil
d’acompanyar com a docent sense
desacreditar les nocions inicials del
grup. Tot i així, era evident que en
l’alumnat creixia el compromís i l’interès
per l’assignatura.
La darrera etapa de realització de
projectes era la que plantejava més
interrogants i alhora la que més
apassionant es prometia. Personalment
(i crec que Dani i Noemí compartien
el meu sentiment) no tenia ni idea
del que podia sortir de tot plegat; es
tractava realment d’un procés obert que
depenia dels interessos de l’alumnat i de
la capacitat de tots plegats de recollir
l’esperit de la proposta tot canviant-ne la
lletra tants cops com fos necessari. Aquí
és important precisar que si el projecte
s’hagués dut a terme en una assignatura
d’història, com estava previst inicialment,
l’orientació temàtica proposada per
Dani −vinculada a esdeveniments fruit
de les dictadures i totalitarismes del
segon terç del segle xx ençà− s’hauria
pogut respectar més; però en tractar-se
d’una matèria relativa a la representació
en general, ja havíem negociat que
SALA D’A RT JOVE 2009
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era necessari obrir les propostes de
projectes per part del grup a qualsevol
tipus de temàtica propera a l’eix principal
de memòria, història i testimoni, i fer
èmfasi, en canvi, en les polítiques de
representació que despleguessin en els
seus processos. El que no imaginàvem
era fins a quin punt aquesta obertura
s’hauria d’expandir.
En traspassar la responsabilitat de la
definició de projectes al grup i renunciar
a definir una temàtica específica,
érem coherents amb els objectius
pedagògics que compartíem, però
alhora ens comprometíem a respondre
als interessos i derives de l’alumnat,
que podien tenir més o menys a veure
amb els contingut de la primera part
de l’assignatura. I, efectivament, les
propostes que es van anar concretant
gradualment van superar les nostres
previsions amb escreix: des de la
medicalització de la memòria i els
processos cognitius, passant per la
construcció de la infantesa en les
fotografies de l’àlbum familiar, les
transformacions de l’antiga Igualada
industrial, les representacions del
desallotjament dels estudiants tancats al
rectorat de la Universitat de Barcelona
en protesta contra la implantació del Pla
Bolonya, el plantejament d’interrogants
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sobre els processos i l’experiència
de la memòria, o la relació entre
memòria i identitat individuals, fins a la
construcció de la diferència i l’alteritat
en la trajectòria personal. No resultava
fàcil ajudar a l’orientació de projectes
que suposaven recerques conceptuals i
resolucions materials tan diferents. Tot
i que érem tres persones a tutoritzar
els grups, els alumnes van haver de
desenvolupar una notable autonomia
de treball i presa de decisions que, a
la llarga, s’ha demostrat com un dels
grans aprenentatges del procés. D’altra
banda, si nosaltres havíem previst
uns projectes més aviat concretats
en narratives sobre el suport que fos,
tampoc predeterminat pel programa,
de nou aquesta dimensió va esclatar
en un seguit de materialitzacions que
anaven des del vídeo a la instal·lació.
Un nou desafiament de tutorització
que per a nosaltres va suposar una
possibilitat d’aprenentatge inesperada,
ja que ens feia anar més enllà del rol
tradicionalment assignat al docent
d’aquesta assignatura.4
Amb aquest desenvolupament, cada
cop estava més clar que era necessari
concloure amb un esdeveniment
públic que mostrés el treball fet
col·lectivament, així com el context des
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del qual havia emergit. Finalment ens
vam decantar pel format exposició i
publicació que la sala ja empra per als
projectes de la modalitat de producció.
En aquesta negociació vam rebre el
suport de Txuma i Oriol, que, amb
força flexibilitat i dins dels recursos,
temps i espais disponibles per part
de la sala, van buscar un període
d’exposició i un petit pressupost de
producció amb els quals assumir un
canvi en la naturalesa del projecte
que ningú no havia pogut preveure
en un principi. Això per a nosaltres
va ser una porta oberta a pensar amb
els alumnes l’exposició mateixa com a
objecte d’aprenentatge, i així van sorgir
d’entre la classe per pròpia incitava els
grups dedicats a la conceptualització
de l’exposició o comissariat, l’edició
de la publicació i el desenvolupament
d’activitats educatives amb públics. Vist
globalment, el projecte prenia ara, si és
que no l’havia tingut des del principi,
un caire cada cop menys “simulatori”,
com solen ser habitualment els treballs
acadèmics, i esdevenia un projecte
real, inserit en les formes de producció
cultural contemporànies i relacionat
amb agents reals de fora de la facultat,
amb els qual s’establia un compromís
d’implicació gairebé professional pel

que fa a l’exigència.
Però els temps de la producció i de les
assignatures acadèmiques no són els
mateixos. Ja havíem acabat el calendari
oficial de classes al desembre de 2009 i
els grups estaven en disposició d’entregar
un pla de desenvolupament de la
proposta, fonamentat teòricament, i una
primera definició de concreció material.
Però com mantenir la vinculació i el sentit
de projecte general un cop acabada
l’assignatura? En aquest punt va ser clau
el gir simbòlic de fer algunes tutories
i visites independents a la mateixa
Sala d’Art Jove i la implicació tutorial
de Txuma i Oriol, que van reprendre
l’acompanyament de l’equip comissarial
i editorial. Però, sobretot, és el grau de
compromís i d’interès que cada alumne
ha adquirit respecte al seu projecte i al
grup el que ha fet que en el moment
que estic escrivint aquest text (febrer de
2010) tothom estigui treballant encara
i no estigui previst aturar-se fins ben bé
mitjans de març, tres mesos després
d’haver acabat oficialment l’assignatura.
Això, que en principi és el somni de tot
docent (també el meu), no és, però,
quelcom que hàgim de romantitzar. No
podem oblidar que també suposa una
extensió del treball, tant de l’alumnat, com
nostre, com, probablement, del personal
SALA D’A RT JOVE 2009
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de la sala, més enllà del que potser seria
raonable. Dani ha dedicat a l’assignatura
gairebé tantes hores com jo mateixa, que
sóc docent contractada de la universitat
i cobro per aquesta feina; Noemí ha fet
molt més que acompanyar la docència,
tutoritzant projectes fins i tot a distància
estant de baixa; Oriol i Txuma han
esdevingut tutors externs en la darrera fase
de comissariat i publicació. La confluència
apassionada d’un tema, una forma de
treballar i uns companys i companyes de
viatge, tot i ser enormement estimulant,
no ens pot fer oblidar que aquest caràcter
incontrolable, complex i excessiu del
projectes d’educació és també una
dificultat i una via d’autoexplotació encara
que sigui de gust.
Teló
Aquesta es l’última edició d’Interpretació
de la imatge. La implantació del Pla

Bolonya a la Facultat de Belles Arts
en el curs 2010-2011 transformarà
completament el pla d’estudis en
pocs anys. A banda de consideracions
generals sobre el que implica aquest
canvi pel que fa la missió i autonomia
de la universitat, caldrà veure quines
oportunitats formatives s’obren per
a l’estudiant de Belles Arts. Si podrà
participar en una preparació crítica i
alhora útil per desenvolupar la seva tasca
en un món cada cop més complex, o
si en trobarà amb un seguit de cursets
“fast food” que no pot vincular entre si
de manera significativa ho sabrem ben
aviat. El que està clar per la meva banda
és que aquesta experiència em dóna
eines per pensar com jo mateixa puc
contribuir de manera modesta a fer que
aquesta balança es decanti per la crítica
i l’aprenentatge significatiu, tant per a mi
com per als meus alumnes.

1. Aquí també cal afegir que els projectes que es presentaven a diverses modalitats, incloent-hi l’educativa
(però no només en aquest cas), sovint no assolien la mateixa complexitat en totes elles i de fet, tot i que era una
possibilitat contemplada dins de la convocatòria, només es va escollir una modalitat de cada projecte triat.
2. Una dificultat que la resta de modalitats no pateixen de manera tant accentuada.
3. Al llargs de tots aquests anys, diversos docents hem col·laborat en aquesta assignatura i hem contribuït a
definir-ne els continguts. Fernando Hernández i, especialment, Isaac Marrero i Judit Vidiella han estat clau en
aquest sentit.
4. Cal aclarir que Interpretació de la imatge és una assignatura de les considerades “teòriques” a la facultat i
que, per aquest motiu, no es preveuen activitats, espais ni recursos de producció.
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Page 6

▼

A conversation with
Eugeni Villalbí, Secretary
for Youth (II)

The first few pages of a catalogue usually feature
an introduction to the initiative by a politician at
the head of the institution behind it. In this case,
the Sala d’Art Jove team asked Eugeni Villalbí,
Secretary for Youth, to use this space to hold a
conversation and offer a detailed assessment of
the project. First and foremost we would first like
to thank him for his cooperation.
The Sala d’Art Jove book for 2009 contains
excerpts from the conversation dealing with
possible future developments at the space.
member of the management
team at Sala d’Art Jove
Txuma Sánchez, member of the management
team at Sala d’Art Jove
Marta Vilardell, head of culture at Secretaria de
Joventut
Eugeni Villalbí, Secretary for Youth
Oriol Fontdevila,

Oriol Fontdevila: Something that’s pending

this year and which we have to work on over the
new few days is drawing up a new strategic plan
for continuing the project. Until now we’ve been
rolling out the 2005 strategic plan, but now we
think we’ve got all the mileage out of it and we
should look again at some parts of the project
and open up new fronts for making progress.
So we’d like to know how you see the space
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developing over the next five years and what
you’d ask us to include in this plan.
Eugeni Villalbí: First of all I’d ask you for very
ambitious things, even though in the current
economic downturn commitments are more
difficult to make. Political commitments
ultimately imply a financial commitment and
that’s always been very clear to me: a political
commitment has repercussions on the budget.
The current situation isn’t easy, although I think
the future of the project at Sala d’Art Jove has to
mean continuing with the education and training
project, as well as a greater impulse for exterior
work, by continuing to create ties with agents
who can boost development.
Marta Vilardell: The space really doesn’t have

a future unless it is linked to other agents, either
with universities and art schools, which provide
many of the artists who then exhibit here, artistic
production spaces or CoNCA. It probably
doesn’t make any sense today to have an art
space run by the public administration that
doesn’t have any ties to CoNCA. And even
more so in the case of youth, since youth policies
can’t exist in isolation.
Txuma Sánchez: We in the management team
think that at some time we’ll have to make
progress in shaping the space, both physically
and conceptually. In fact, we think we’re already
working as if the space were a small art centre.
Although we only have modest facilities, we
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pushed past the limits of a purely exhibitory
function some time ago. We have production
lines for projects, activities, low-cost publications,
collaborations with different institutions…
OF: At the end of the day, we’re talking about

consolidating the space as a facility. A structure
that helps stabilise this series of dynamics which
we think should make up a comprehensive
service in relation to artistic practice and youth.
We want the current networked approach
to continue, but at the same time we have to
strengthen the space.
EV: It’s true that the space we have today is a
block on developing the project. Nevertheless,
would new, bigger, more central ground-floor
premises directly offer us anything more? I
see the physical part as the final part of the
development. It’s practically the same when we
talk about helping put young people on their
own feet. In the end we’re talking about housing,
because having a house is physically putting
young people on their own feet. But for young
people to leave home, they need many more
things. They need good training and a good
job; offering them support for housing isn’t
any good at all. In your case it’s about having a
consolidated project and promotion.
OF: By facilities, though, we also mean

management structure, which we ought
to strengthen and increase its capacity for
negotiation.

EV: There need to be strong spaces, knowing
that if you get up from the table saying ‘No’,
you’ll carry on working. One of the key questions
for future growth at the Sala d’Art Jove is the
need to forge ties with the city government,
the City Council’s Institute for Culture and the
Youth Department. Although I think the project
should remain a Catalonia-wide project and a
youth project and should therefore be led by the
Secretariat for Youth. If we aren’t significant as
a project and institution in relation to others, we
run the risk of losing weight and our own profile.
That’s why it’s important to define a strategic
plan and help the project mature.
TS: In fact, in terms of presenting ourselves to the

ICUB, I think it would be very different doing it
now compared to two or three years ago. Just
look at where the project for this space has got to
and that’s all to our credit.
EV: As far as I’m concerned, I think the first step
is to strengthen the ties we’ve forged recently
and gradually link ourselves to new partners to
strengthen the project. Once we hit the ceiling,
then we’ll have to think about changing the
space. To tackle this, though, it’s very important
to be sure we have the resources to run a physical
space, as well as managing a cultural centre with
the characteristics we’ve outlined. But everything
has its own path. I think we can get there if
we consolidate and strengthen all these ties.
You’ll feel like an ant permanently in front of an
elephant, but we’ll be one hell of an ant!
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▼

A conversation with tere badia,
celia del diego, domènec and
carme romero

To look back at the 2009 activities, we decided
to invite people linked to the Hangar and
Can Xalant production centres, since this
year we started to collaborate regularly with
both of them through people also linked to
the tutoring processes. We tried to establish a
vision of the space as a whole and we assessed
the possibilities for future development. The
discussion helped reveal some of the points that
could currently be improved at these facilities.
TERE BADIA, technical director of Hangar
DOMÈNEC, artist, member of the management

team at Can Xalant, jury member and tutor in
2009
CARME ROMERO, head of production at Hangar
CÈLIA DEL DIEGO, independent curator, assistant
manager at Galeria Toni Tàpies, jury member
and tutor in 2009
Txuma SÀnchez, member of the management
team at Sala d’Art Jove
Oriol Fontdevila, member of the management
team at Sala d’Art Jove

situation for young artists and the collaboration
with Hangar and Can Xalant, a network we
started in 2009.
Txuma SÀnchez: We also want to tell you which
changes we’re thinking of introducing for next
year and, as we did this morning with Martí
Anson and Mery Cuesta, we’d like you to say
how you view the model for the space.
CÈLIA DEL DIEGO: As jury members we worked
hard to find the balance between the different
points of view of the agents that make it up:
artists, theorists and educators. We all tried
to ensure our own personal interests didn’t
interfere in the selection in order to be receptive
to all kinds of proposals and assess them based
on criteria of quality. We included ideas from
outside the art scene in the selection, such as the
projects from the Lamalavista collective or Marc
Navarro. One of the criteria we bore in mind for
the calls for research entries was that it shouldn’t
be about research linked to university courses,
since these already have their own circuit and in
this case the idea was to make the most of the
role of the tutor offered by the space. In general,
I think we consciously backed risk.
CARME ROMERO: How many entries were there?

Oriol Fontdevila: We’d like to look back at

2009 with you to assess whether the changes
we introduced were the right ones, as well as
discussing the lines of work we currently have
open. We’d also like to talk about the current
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TS: This year, about 200. The previous year,

around 180.
DOMÈNEC: After agreeing on some projects
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to select, we found it hard to decide on the
remaining ones. In the end, we chose projects
that might not at first sight seem very interesting,
but we thought they had the potential to be so.
It was a conscious choice, because I think you
have to be very rigorous: the Sala d’Art Jove
represents something important in our context
and we had to measure up to the project. You
might not like to hear it, but I think the space is
creating a standard.
OF: We see the proposal as help for producing

and promoting projects; we don’t have any
intention of setting a trend.
TS: The last three juries, 2008, 2009 and 2010,

talked about the idea of giving fewer prizes and
offering more resources to the best projects.
Now we’re at a moment in time when we might
have to rethink the call for entries itself.
D: In the end I’m happy with the projects that

came out; I don’t regret anything. When I was
young, the referent was the Artesà de Gràcia,
where a critical mass formed and marked the
criteria in a given context. When I mean is that
this situation implies a responsibility.
OF: In 2009 we introduced a change in approach

for the call for entries. We decided to remove the
difference between projects for the exhibition
space and those we called ‘offsite’. Instead we
created three new forms: producing publications,
research and education. We concentrated

resources in these three areas, which have always
been present in the projects created in the
space. The call for entries also makes it easier for
artists to move between forms, in accordance
with the needs of the project, i.e. doing research
that is then exhibited and published. Although
lots of projects were presented with this kind of
movement, no one on the jury has yet chosen a
project that encompasses more than one form.
CD: I think that as a public institution, there is
the responsibility to try to share the budget
between the maximum number of people. Some
artists are already selected in more than one
call, so maybe you don’t need to select different
projects by them.
OF: But the idea is that if there is a good project,

it can be made in different forms. It is also true
that we have received dossiers where you can
see that the project stretches out to encompass
actions in the framework of all forms. The jury’s
job is to see which parts make sense and which
are weaker.
TS: We have also had proposals that have got

backing from other institutions, which let them
carry out the project beyond its initial scope, as
with Itziar Zorita.
D: Itziar’s production process at Can Xalant

was very enriching. Instead of doing only the
video, in the end she also created a piece for the
place, expressly aimed at the neighbours who
SALA D’A RT JOVE 2009
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had taken part in her project. This work wasn’t
exhibited in Barcelona, although the seed is her
work at the space.

OF: Producing Itziar’s work was complicated,

OF: When we established the collaboration with

because it went beyond recording the video.
She was helped at all times by the tutor, the
Can Xalant team and us – we even went to the
meeting with neighbours.

the production centres, we never imagined we’d
get results as good as this.

TS: The initial idea was to consider a kind of

TERE BADIA: How do the tutorials work? Do

double tutorial in relation to each project: a
theoretical follow-up from the space and another
more technical one from the centres.

the tutors accompany the work process at the
production centres or do they only work from
the space?

D: Two months of tutorial? In my case we worked

TS: We still haven’t found a working protocol with

for six months. We started in April and the
exhibition was in October.

the centres. Domènec was Itziar’s tutor and since
he was linked to Can Xalant, there was a very
fluid relationship. We had problems with one of
the projects at Hangar and Carme had to see
the project through.
CR:Well, the tutor, Chus Martínez, had had a

baby and she couldn’t come. Although it didn’t
work out in the end, I think you have very rich
human potential in artists and tutors and this
could lead to good projects.
TS: Since the production time is short, because

there are usually two to three months between
when the tutor starts to work with the artists
until the exhibition, you need to have flexible
planning. With Itziar everything went smoothly,
but if there’s a problem, as with Hangar, we have
practically no reaction time. We want to follow
the artist, but we never want to interfere.
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think getting young artists to train here is very
useful for their future.

D: But some of these artists are very clear about

CD: In my tutor group there were artists with
minimal experience and others who found it
difficult to verbalise and formalise their ideas. I
think that trying to strike a balance between one
and the other is one the jobs of the tutors. I would
have liked to have one of the selected artists at
this roundtable to find out their point of view as
well. One of the comments made to me was that
although they have tutors at university, the way
of working at the space was very different, more
open. The negotiation between the artists was
one of the points I found most interesting.

OF: Cèlia’s group had just graduated or were still

TS: It’s true that exhibitions programmed for the

end of the year generally have more time for
production and there is therefore more time for
tutorials. As far as relationships with the centres
are concerned, we found it difficult to combine
day-to-day management of the space with
meetings with the centres. This year we tried to
rationalise the collaboration and at the start of the
year we gave you a list of artists who needed your
support, what material they needed, a timetable
for using the spaces, etc. To some extent we are
working on the double tutorial bit by bit.
D: What interested me about the whole tutorial

process weren’t the technical questions, but
the thought process for the projects. I think the
discussions helped us all grow. I don’t think you’ll
find the shared curating process with artists
articulated as clearly at any other institution. I

D: I didn’t treat them as students, but as a group

of artists who were preparing an exhibition. I
couldn’t direct them, because at the end of the
day they’re responsible for the exhibition. This
unusual form of curating where everyone is
involved is an enriching process.
CD: You need affinities between artists and
projects in order to work, but you shouldn’t
force a discourse. I decided not to write a single
text introducing the artists in my tutor group,
but together we sought out common interests
between the different projects. They designed
the exhibit leaflet themselves. I thought it was a
good exercise. In fact I also got them to redo their
statement. Perhaps with these kinds of calls for
entries we’re forcing artists to make declarations of
intent, I think it’s a useful practice in the long term.

their work, even though they might be very young.

doing their degree; on the other hand, those in
your group, Domènec, were older.
TB: Something else that interests me is whether

the projects changed a lot from when they were
initially presented to the exhibition.
CD: One of the artists came up with a series of
technical questions about the project, but her
work was the same as what she presented when
she applied. The others, though, developed the
idea in their dossier by opening up new paths.
Nevertheless, they all needed a fair amount
of time to plan the images and texts to use to
communicate the project in the publication. The
most interesting thing about this process is the
role they played themselves: at the start I gave
them texts, advice, but they immediately began
to share information amongst themselves.
TB: Did you, Domènec, also work with the whole

group, through collective work sessions?
D: Yes. With my group all the artists carried out

projects with social involvement, with collaborative
dynamics with individuals and groups. Debating
the ethical work implications with this human
material was very fruitful. Talking about return and
exchange is basic, and these kinds of discussions
were then reflected in the works.
SALA D’A RT JOVE 2009
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OF: I’d like to ask you at the production centres

what you got from the collaboration with the
space. For us it is really important. It enabled us
to take a qualitative leap, since we can offer an
extra service to artists.
CR: Artists watch how the space evolves with

interest and we think this collaboration forms
part of our job. For us it also represents being
able to help young artists take a qualitative leap,
so we are fully involved.
CD: I imagine that the centres are also pleased
that artists get to know them and return to them
to produce their projects.
TB: At a production centre you’ve got the chance

to assess the work and solve it in different ways.
Hangar is a place for production, but by working
there you open up new lines in an artist’s work.
D: What interested me most about the Sala d’Art

Jove is the process of involvement from when
you join the jury to the exhibitions, and from
being responsible for selection to being a tutor.
This formula doesn’t exist anywhere else that I
know of. But I’d like to extend this involvement.
I don’t know if we could find a way of following
up the whole year’s activities, rather than just the
specific months of the tutorial.
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reinforce the group dynamics and even help the
different groups mix. This was a huge loss, but
luckily in 2010 we’ve managed to recover part of
the programme.

CD: The artists in the group experimented a lot
before finally settling on their project. I get the
feeling that this generation of artists doesn’t want
to show the trial-and-error process in public.

success, but in reality it’s not that simple.

TB: I’m interested in the dynamics in the group of

TS:

I agree. There’s the feeling that there’s only
one way of being an artist, that there’s a tactic for
achieving recognition.

CD: At the galleries we appreciate these spaces.
They carry out interesting selection and
recognition tasks. Sometimes, from the space
you’ve asked me how you could work with the
galleries, although I think you already are. I think
that on the one hand it’s good that the circuit
works, but it falsifies reality, because there aren’t
that many galleries and it’s not often that an artist
can experience their work from such an early age.

artists, a process we don’t find anywhere else.
OF: We know that creating these dynamics

represents a lot of effort for the tutors and artists
and we daren’t ask for more, bearing in mind
what we can give in exchange from the space.
CD: I don’t think you should worry so much about
this effort, because when we accept work for the
Sala d’Art Jove we already know we don’t charge
much for the hours we put in, but we think it’s
worth it.

CD: I think the space is the place to experiment
and make mistakes. Now young artists have
different spaces to show their work (Sala d’Art
Jove, Can Felipa, Sant Andreu Contemporani,
Barcelona Producció) and in a very short space of
time they can build a career that appears to lead
to legitimisation and recognition. My thought is
that there’s nothing after this closed circuit and if
they don't make the most of experience in these
spaces for taking risks, they then stagnate.

TS: But we don’t just mean in an economic sense,

but also as a group, because we’re a small team
and we cannot take on more work. And although
we’re talking now about recovering the activities,
there have been times when we haven’t had
enough hours for everything we had planned.

OF: There’s definitely a circuit: being selected for

D: The Sala d’Art Jove interests me because it

D: Perhaps we should do some educating and

accepts open proposals and helps artists’ work
evolve. I’m interested in seeing the work process
from an open statement to its final form.

explain that there isn’t a single formula for
success or getting a good job.

the space wins you points for getting into Sant
Andreu Contemporani and vice versa. Within
this circuit, exposing at Barcelona Producció is
seen as the path to success.

CD: This circuit has trained a series of artists –
TS: In 2009 we had to cut back resources which

TB: That’s why it’s interesting they can work at

meant we had to cancel the activities we did
at each exhibition. These activities served to

the production centres and get advice on the
different ways to shape their ideas.
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I’m thinking of Efrén Álvarez, Ignacio Uriarte,
Daniel Jacoby, Fran Meana – who now exhibit in
galleries. It might look like there’s an easy path to

OF: They’re platforms for raising visibility; they’re

small but they play an important role.

OF: Students at the Fine Art Department told

me that students now follow Daniel Jacoby,
whereas four years ago the benchmark was
David Bestué and Marc Vives. It’s strange that
someone under thirty can be your reference as
an artist, but that’s the current situation.

GLOBALKIOSK
Page 22

▼

In pursuit of the goal of organising “a
programme of exhibitions held in an
ephemeral kiosk and a cycle of permanent
activities”, the arrival of GlobalKiosk at the
Sala d’Art Jove radically increased the number
SALA D’A RT JOVE 2009
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of activities and dramatically accelerated the
work rate. In response to the assessment of
the project carried out by several students at
the Fine Art Department at the University of
Barcelona, the management team said that
GlobalKiosk had revealed the limits of the
Sala d’Art Jove, and probably the limits of
personal abilities as well.
The project was carried out within the
framework of a call for curating projects, which
is no longer held, since it was directly linked to
a project currently on hold, the “Xarxa Nacional
d'Art Jove”. GlobalKiosk at the Sala d’Art
Jove was to be the presentation of a prototype
exhibition that would then travel to different
towns and cities in Catalonia and rethink the
activities in relation to each of the contexts.
With the project limited to a single scale,
however, we weren’t able to revise or probably
improve it. In addition, we are currently waiting
to restart the call for young curators.
Page 24

▼

the Global kiosk
Art, life

At a time when public space is shared less and
less, when art productions are more and more
spectacular and filtered by the market and when
spaces specialise to the extent that people
who don’t know each other never meet, an art
exhibition should be a small utopia, a place
unsuited for real life that creates the conditions
202
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for individual or collective imagination. An
exhibition can reveal secrets, represent what
we don’t know or invent new ways of showing
what we know. As well as creating the conditions
for a poetic space for thought, we aim to
promote a place where symbolism structures
our community, a parallel reality that spurs us
on to conquer the last remaining free corners of
our deterministic society, and invest in chance
encounters and favour fate. My question is
how we occupy a space. And how the space
occupies us, moulds us, makes us interact.
How a given, imposed, codified, privatised
space becomes a space open to our individual
and collective appropriation. One hypothesis:
space is not pre-existing data, but is built as
we penetrate it mentally, physically, plastically,
choreographically. To test it out, we would do
well to put to one side Paul Virilio’s theory of
the virtual lobby, which proclaimed the end of
movement in a life dominated by virtual spaces
and relationships. What interests us here is the
real construction of a tangible space to support
artistic and everyday experiences.
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gradually being superseded, the remaining
eighty Barcelona kiosks jumble up different uses
and people. Shops or former caretaker’s offices,
these particular kiosks – not to be confused
with the self-standing newsstands found on La
Rambla and other streets – are the relics of a
past time when eating, sleeping, loving were
linked to selling, buying, chatting to neighbours,
walking along the street, meeting someone
new. Outsiders and strangers were integrated
in the private sphere. A public implant in a
private organism. GlobalKiosk, with its own kiosk,
virtually annexes an organic system of kiosks
spread throughout Barcelona, Madrid and other
cities worldwide, with multiple micro-companies
within the global neighbourhood. The exhibition
takes the shape of the global kiosk, featuring
intimate actions in contradiction to the public
space, in friction with it. A kiosk represents a
minimum unit of life and activity. GlobalKiosk
aims to bring art closer to life, a contemplative
showcase and a practical experimentation room,
a small show in front of public activities.
The kiosk as a common denominator

The intimate city

A case study: Barcelona. The private life of the
city continues to ooze outwards. It still hasn’t kept
the features of its intimacy in boxes locked with
seven keys, like Paris or London. Architectural
proof of this reality can be found in the numerous
staircase kiosks in the city neighbourhoods –
unusual ground-floor spaces that mix private
and public, inside and outside spaces. Now

This exhibition can be viewed from the street,
from the public pathway at Carrer Calàbria
147. The outside walls of the kiosk advertise
or display the works on exhibit. By making the
most of the multifaceted nature of the Sala d’Art
Jove space and the fact that it forms part of a
network of offices of the Secretaria de Joventut
de la Generalitat, we have used the space for
additional exhibition activities and worked

with architect Jordina Sangrà to create a 13-m2
cardboard kiosk in the central walkway linking
Carrer Calàbria and Carrer Rocafort. Four artists
alternate every fortnight: whilst one is presenting
their work in the kiosk, the other encourages
people to take part in a social or cultural activity
in the space. Four exhibition initiatives – plastic,
anthropological, musical and proto-cinematic –
offer us an answer in the form of a new question.
How can we get a space to identify with its real,
imaginary, animal or poetic inhabitants? By
using their own specific means, each one talks
about the dissonance between their intimate
understanding of reality and a context of a
normative system in the social body.
patricia ciriani

Page 39

▼

If GlobalKiosk wasn’t an easy exhibition, we
should also say that the entire team carrying
out the project felt under increased pressure
because three students from the Fine Art
Department at the University of Barcelona,
specifically from the Master’s Course in Visual
Arts and Education, were simultaneously
carrying out ethnographic research in the
context of the space. These students, Pepito
Morán, Marc Pallarès and Joana Maria Rego,
were being tutored by Carla Padró.
Carla, can you give us your assessment of the
research work carried out on the Sala d’Art Jove?
Three students from the Master’s Course in Art
SALA D’A RT JOVE 2009
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Education decided on a constructionist focus. Marc
Pallarès, Pepito Casado and Joana Rego prepared
a research project in video format on how different
voices were created and how they crisscrossed in
organising the exhibition GlobalKiosk. Their aim
was to record different moments (organisation,
exhibition and participation) to document
a curating process. They helped reveal the
complexity of the exhibition and its scope, which
wasn’t completely achieved.

publications linked to each of the exhibitions,
a format that would also publicise them and
extend the different artistic proposals beyond
the exhibition format. The artists agreed that
these newspapers wouldn’t be distributed
through the usual channels; instead, 6000
printed newspapers would be sent to all
secondary schools in Catalonia. The team of
artists also considered how to communicate
their creative ideas to teenagers and secondary
students.
Page 46

l’aire que respiro
Page 42

▼

Daniel Chust Peters didn’t think that Ivo
Mesquita’s recent decision to practically empty
the 28th São Paulo Biennale of artworks was a
particularly radical act. As head of the tutoring
process for the first group of artists from the
2009 call for entries, he set out to challenge
the habits of cultural consumption, albeit not
by half-emptying the exhibition space, but
by emptying what he saw as most important
for distributing art today: the channel of
communication. His idea involved not using
the Sala d’Art Jove’s mailing list to send
information linked to the exhibition L’aire que
respiro [The Air I Breathe].
The 2009 activities also started with the
new idea of preparing newspaper-format
204
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▼

ANNEGIEN VAN DOORN

From: annegienvandoorn@gmail.com
27 years old. I’m from Vissingen (Holland) and I
live in Amsterdam. Graduated in Photography
(St. Joost Academy for Art and Design, Breda)
and MA Artistic Productions and Research
(Universitat de Barcelona). I’m single, atheist
and non-political.
“This project is a collection of my e-mails,
related to the process of my establishment in
Barcelona. The e-mails I have sent from the
moment I decided to look for a postgraduate
programme (May 2006) have been written on
70x100 cm paper.”
Are you ok with an interview through e-mail? It
will condition the interview.
Yes, I have no problem in communicating in this
way.
And in Spanish?

It is ok. In the last few years I’ve spoken more
Spanish than Dutch, so I am used to it.
If language and the means of communication
influence the identity of a person, which
Annegien is answering? Do we have multiple
identities?
I believe identity is a mutable concept. Identity
changes and evolves through life. On the other
side, I don’t think my identity is multiple in a given
period of time, but it does show different sides of
my identity according to the context, the place
I’m in, the language I speak, the person I speak
with, etc.
I don’t speak Dutch. Will I never meet the
Dutch Annegien?
Language is not the only thing constituting
an identity. If you came to the Netherlands
and spent some time with me and my friends
you’ll be able to meet the Dutch Annegien. If
something changes when I’m in my country is
the feeling of security, the confidence given by
knowing a territory and its code (its conventions).
Do you think today different means of
communication (e-mails, sms, messenger,
chats) alter our identity or build another one?
They don’t change someone’s identity
but give you enough freedom to re-invent
yourself.
Internet social Networks make us more
apathetic?
No, contrary to this I believe they facilitate
communication and social interaction with
people we could not interact with in the
physical world.

How many e-mails have you collected for Sala
d’Art Jove?
962.
During which period?
May 2006 to September 2008.
The moment you decided that all the e-mails
you send and receive will be part of the project
From:anegienvandoorn@gmail.com did you
change the way you communicated with others
and the way you write?
Rectification: only the mails connected to the
people who are related to my stay in Barcelona
are part of the exhibition, the emails I sent to
my friends and family in The Netherlands have
not been included. Making this project has
not change the way I communicate but I have
to confess that from the moment I decided to
collect all the e-mails I twice decided not to send
some irrelevant e-mail and use skype or another
chat to send links to a website for example.
Do you think you are influencing the script or
narrative or your work, no matter how absurd it
looks like?
No. To be honest I had the first idea for this
project in May 2008, after one year and a half of
living in Barcelona, so the majority of emails were
written before I decided to exhibit them, and so
there was no chance for any conscious changes
in my communication.
I visited Miguel Orcal’s studio in Barcelona
and Raül Roncero’s in Mataró, however the
low budget of Sala d’Art Jove has not allowed
me to visit you in Amsterdam, but I hope I can
come some other time. Anyway, can you tell me
SALA D’A RT JOVE 2009
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how is the space in which you work – if I’m not
mistaken, it is like a building housing studios for
artists, it is public-.
Yes, it is a big 5 floor building with studios/offices.
It is occupied by a 40% of artists and a 60% of
creative companies. It is not yet open to the public,
but a bar/restaurant will be built in the 4th floor and
there will be an exhibition space in the 5th.
I got the pictures of you studio in my e-mail,
it has a good view. What’s the name of the
Cathedral you can see from the window?
Westerkerk.
In the pictures one can see how you have fitted
it out, it looks comfortable and as if it had a
better temperature than other studios, which
are usually colder. Do you think you could
have worked with worst conditions? I am asking
because of the many hours you spend almost
still, handwriting…
Yes, the study is quite “gezellig” which is a typical
Ducth word difficult to translate. We use it when
we want to express that one is comfortable with
a certain space or situation. The truth is that I
spend more time in the study than in my own
house, so it has become an extension of my
home, as well as a extension of my own person.
And your back, does it hurt?
Sometimes.
How many meters did you write?
Horizontally 56’7 m 100 high, that’s about 56’7 m2.
RAÜL RONCERO

Evolucions: Fotogramas
21 years old, I am Catalan, my father is from
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Extremadura and my mother from Palencia.
I live in Mataró and I am studying Fine
Arts (Universitat de Barcelona) and CAP
(Certificate for Pedagogic Aptitude). I’m single,
atheist and lefty.
“The continuous repetition of these prototypes
by media can generate certain trends and roles
in society, shaping the creation of identity in
people. Evolucions: Fotogramas shows us a
process of constant change of these prototypes
during the sixty-three years of history of this
cinema magazine.”
Would you have plastic surgery?
No.
Wouldn’t you change your eye colour? Some
girls do their noses to have them like Nicole
Kidman’s or their lips to look like Angelina Jolie.
What do you think about it?
I think I would never change my eye colour, it
would be like letting some part of myself go.
Regarding plastic surgery, I think everybody is
free to do as they like with their body, if they are
ready to face the consequences these changes
can have.
If plastic surgery changes my face into George
Clooney’s, will my identity change?
I think so, your new face can change your habits
and actions in relation to society.
For my self esteem I need to look at the mirror
and see the person I want to be, not the person I
am. Do you think it is a good thing to be able to
construct one’s own identity? Do you think it is a
phenomena caused by media pressure or by an
individual desire?
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I think the construction of our identity is a social
process in which many factors are involved, we
adopt some of them and neglect others. I think
this process is an individual’s desire, but at the
same time, media pressure can become a very
important factor.
I have always thought that Vogue presents a
model of very pretty women because it is the
ideal the consumer aspires to and not because it
is an imposition of the magazine. What do you
think about it?
Without a doubt, if Vogue uses these models
is because they know these are the ones their
readers will identify with. The question we could
ask, however, is what has made these readers
wish to become like these models? I think that the
union of a great variety of stimuli can generate
these desire: tradition, economy, geographic
situation, history and media for example.
Do you think it is a coincidence or else it is
intentional that some Hollywood films, for
example, promote a certain kind of teenager,
as well as a determinate lifestyle, habits, young
people model or race?
I think it is intentional. In the same way that
magazine covers have models which will seduce
possible clients, actors and histories from the
Hollywood factory are this way because people
want them to be.
Do you think they are strategies to absorb and
alienate other cultures under the power of a
political system?
There is no doubt of the participation of
Hollywood in the process of globalisation we are

experiencing. It is probably part of a big political
system, as this industry generates a lot of money
and specially, their films have great visibility in
the whole world. This helps the existence of a
lot of interests at different levels in this industry,
economical, ideological and political.
Does Fotogramas magazine let you use their
covers?
Yes, from the moment I contacted them by
e-mail they have been receptive to the project.
In fact they have let me use the whole archive
with the magazine covers. I am very thankful for
their help; I specially want to thank the director
Toni Ullen and Sebas Redondo, head of the
documentation department.
Who owns the copyright of the images, the
models, the magazine or the actors and
actresses?
It depends on the image. For example, images in
the front covers are almost considered
“public” and their use is more open. It is different
for other images, as they depend on the person
who owns the copyright.
How many images have you collected to
make the 2 videos of your project Evolucions:
Fotogramas?
I have used 2166 covers, 1985 from the magazine
and 181 from supplements of the same
magazine.
Which ideal of a man or woman presents the
magazine Fotogramas from the 40s to our
present days?
It is incredible to see the changes of the front
covers depending on the times. Among them
SALA D’A RT JOVE 2009
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we can see the perfect stars of Hollywood films
of the 50s, the main actresses of “destape” or the
current “perfect” celebrities that are working in
the industry nowadays.
You spend a lot of time in front of a computer
screen. Do your eyes hurt?
A little bit to be honest, but more than pain
I feel them tired.
I ask you the same I have asked Annegien Van
Doorn and Miguel Orcal: do you have a good
chair? Does your back hurt?
Even if I do have a good chair my back hurts,
specially my shoulders and neck.
I really enjoyed my visit to your studio in Can
Xalant in Mataró. What do I have to do to have
a studio in this centre?
When there is a free studio, there is a public
official announcement open to every artist
or collective. You need to present a dossier
explaining your curriculum and the projects
you have made or are in process. A jury decides
which artists can use the studios. The next
official announcement will be at the end of 2009
and my studio will then be free, so if you like it so
much be on the look and prepare a good dossier.
MIGUEL ORCAL

El otro ser. Imaginario y realidad del robot en la
cultura contemporánea
30 years old. I’m from Lima (Perú) and I live in
Barcelona, in the Gràcia district. I have studied
Fine Arts at Universidad Pontificia Católica de
Perú and at Universitat de Barcelona. I’m single,
without sons.
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“In this project I will mainly work with the image
of the “robot” in contemporary culture, creating
an archive of “robot” images in the last 70 years.
This archive will be reproduced through pencil
drawing in a Din-A4 format, inspired by scientific
illustrations used in 17th and 18th century
archives. Drawing allows me to even the images,
turning them basic and simple and creating an
homogeneous whole.”
You have been collecting robots for a while
now. How many do you have?
Since I had the idea of the Project 10 months
ago, more or less, until now I have 420 images.
Which is the oldest one?
The oldest one is Golem, I think about it as some
kind of proto-robot.
Who created it?
It’s an image from the film The Golem by Paul
Wegener, in 1920.
Most robots are androids?
In fiction yes. Authors tend to prefer humanoid
robots (androids) so the spectator can identify
with them.
When do you think we will be at the service of
robots?
I don’t think this will really happen, at least not as
it is shown in films such as Terminator or Matrix,
but we cannot know what the future will be like.
But do you think we at least live with them.
In a certain way we do, yes. Our society depends
on machines and computers.
I would love to have an assistant robot who
would work for me at the studio. Do you know
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of any robot that can make art?
I don’t think it can really be considered art, but
there exist some industrial robot arms which are
able to create reproductions of any image by
holding a pen.
In a diversity society, are robots also included?
There will be a moment when it will be different
to distinguish human beings from robots;
they will be part of our lives and will have their
own rights, their artificial intelligences will be
developed to a point where having a robot as
our best friend or even as a lover won’t be that
strange. But I am also conscious that there will
be many people with phobias towards these new
and synthetic beings.
Do cyborgs exist in real life?
Not in the level we see in fiction, but there are
people with cybernetic implants which allow
them to listen or work with a computer just
with their minds; there is also the case of the
Australian artist Sterlac who implants robot
pieces in his own body.
Usually fiction images of robots are distributed
through massive media channels, contrary
to your work which consists on copying them
with a pencil one by one. What can you tell me
about this attitude?
Transforming these images in drawings I make
them my own, they go from being just a simple
image of a robot to being a unique and special
piece, and at the same time I make them more
homogeneous.
Why don’t you use more modern techniques
like drawing with Photoshop?

At the beginning of the project I did a lineal
drawing of the images on a graphic board but I
was more attracted to drawing with a pencil, it
becomes a craft, which created an interesting
contradiction with the topic.
Do you think there has ever been a link
between technocracy, represented by the
image of robots, and the power of media and
communication?
There will come a time when robots will be sold
on TV, they will have their own market like cars or
mobile phones, and having the last model will be
a symbol of status.
What’s the relationship between your drawings
and the scientific drawings of the 17th and 19th
centuries?
The job of a scientific illustrator started with his
journeys looking for different species. In a similar
way I also carry out a search through the internet,
comic books or cinema. The final reason of these
drawings was not to show how “beautiful” certain
species were, but to create an archive.
Are you comfortable in your studio?
It has the right space to concentrate, and I am
lucky to have it at home.
Do you have a good chair and a good table
(you spend long hours drawing, almost without
changing your posture)?
I have an office chair and a big table at the right high.
In your case there is a lot of will implied in
the step that goes from having an idea to
actually carrying it out, drawing 120 robots
is a lot of work. It reminds me of the project
From:annegienvandorn@gmail.com by
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Annegien, who has decided to handwrite all
her e-mails from her two years in Barcelona.
It means long hours of systematic work at the
studio. What do you think about it?
In the end the act of drawing becomes something
mechanical which gives me time to think about
anything, the weather, what to eat, my next project,
etc. Sometimes I sing while I listen to music.
I cannot help to relate your work with Fernando
Bryce, who’s also an artist from Peruvian origin.
What can you tell me about it?
I am very interested in his way of organising
documents and transform them through ink
drawing, but I feel he puts more emphasis on
written documents rather than images, and in my
case it is the other way round.
Page 61

▼

Daniel Chust Peters’ project to distribute the
newspapers for L’aire que respiro to secondary
schools was welcomed by the artists exhibiting
at the space. We on the management team
told them we would only agree to make this
change in the communication system if in
exchange they would support us in designing
work sessions with schools if we received
requests to visit the exhibition.
Although we distributed a huge number of
newspapers, we received very few requests
to visit the exhibition. The artists, though,
threw themselves into the process and the
debates sparked with teachers and students
were very interesting for all involved. Below
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we talk to the two teachers who brought their
baccalaureate art students to the space, Anna
Estany, from Celestí Ballera secondary school
in Granollers, and Abel del Castillo, from
Vinyet secondary school in Sitges.
Anna, during the session with your students at
the Sala d’Art Jove they talked to the artists and
the management team about subjects linked
to contemporary artistic practice. How do you
rate this initiative? And do you think they found
it useful?
You’re also very welcome to put any questions
you might have to us or the exhibition artists.
ANNA ESTANY: As a teacher and artist, I want students

to understand what we call contemporary art. You
can’t explain or teach it: you need own experience,
seeing how an idea takes shape in a project.
During the process you learn and understand the
value of art work. And this means you assess any
other artwork using not only visual parameters.
Students find it difficult at first, since they have
predetermined ideas, but when they speak to artists
and see their work, they start to undergo a change
and become aware of what art means.
Our experience at the Sala d’Art Jove was very
valuable and we are grateful you thought of inviting
schools and colleges. I think it was a great idea to
get young students involved right from the start.
Students learn how to appreciate the work by the
three artists, but I should say they had seen Luz
Broto’s controversial work at Sant Corneli as part of
the Art vigent cycle I curated. I would like to have
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seen some form of exchange, rather than just a single
visit; they could have played a more active role.

materials produced. domèsticació involved
considerable juggling and quick reactions.
Page 66

domèsticació
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▼

Daniela Ortiz de Zevallos

Espacio Privado
2' screening and 70x100 cm drawings

▼

Far from cementing a corporate design for
the Sala d’Art Jove, in 2009 the newspaperformat publications reduced the chances of
communicating a brand linked to the space.
For this exhibition, we decided to print an
IKEA-type logo, with the space’s presence in
the newspaper reduced to what appeared to be
an advert for an exhibition called domèsticació
[domestication] on the back page of the
publication. Rather than directly referring to
art projects, the idea developed by the group
of artists through the publication was to
research and come up with documents on the
discourses linked to the exhibition.
A month before the opening, one of the artists
had to withdraw from the preparatory process
and the exhibition for personal reasons. To
substitute her work, the management team
decided to present the two publishing projects
we were also producing at the time by Daniel
Jacoby and Mireia C Saladrigues. The team
of Conrado Pittari and Adrià Rodríguez also
invited an artist, who finally asked for his name
to be removed from all the communication

The project presents an analysis of the scenes
proposed as a context for producing pornographic
material using computer drawing and 3D
animation. Espacio Privado [Private Space] is
developed from the recording of the film Juego de
pareja, a production by Ann y Marc produccions
for Canal Plus. The production team chooses a
location and adapts it for use in filming, adding
everyday items like an armchair, a bed and a table.
They also select a woman, a man, certain poses
and movements and defined roles. The analysis of
the spaces presented in the film allows us to begin
a study of the contexts used by the porn industry
to perform the sexual act. To this effect, the
production selected is characterised by presenting
spaces and situations of a domestic nature, a very
widespread trend in heterosexual porn.
The drawings offer a simplified representation of
the spaces, a reading that aims to be objective
as regards both the context and content, while
the 3D animation, a simplified reconstruction of
one of the locations, is presented together with
an audio recording informing us about the laws
and regulations governing the production and
distribution of pornographic material.
SALA D’A RT JOVE 2009
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Conrado Pittari Volcán and
Adrià Rodríguez de Alòs-Moner

Casa teva, el teu regne (DOMO)
2009
Four IKEA pictures of 118x78 cm, 100x100
cm, 56x56 cm and 140x55 cm and five
photolithographs of 60x50 cm each.
For this project, the artists purchased the
four bestselling IKEA pictures in the Iberian
Peninsula, transported them to the Government
of Catalonia's Sala d'Art Jove and hung them
together with the billing information each of them
represented for the company, conducting not only
a physical displacement but also a conceptual one,
from the sphere of large department stores to an
exhibition space for contemporary art.
They also created five photolithographs of the
faces of the best known IKEA designers as framed
portraits, while the portrait of the most famous
designer, Maria Vinka, is made available for visitors
to hang at home.
These two interventions explore how IKEA
codifies the home, domestic space, family life
and pictorial language itself. They inquire into
what happens when these serialised pictures and
portraits are placed in a critical context.
Cèlia del Diego
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After the exhibition at the Sala d’Art Jove,
Conrado and Adrià created the exhibition
Domèsticació II, borrowing the title from the
212

SALA D’A RT JOVE 2009

exhibition at the space. They made their way
into a block of flats and replaced two pictures
in the communal areas with two pictures of
IKEA designers. Below is a conversation with
one of the residents, Esther:
-Hi. Good Afternoon. In June, we hung a picture
on the hall wall. Now it’s not there. Do you know
what happened to it?
-I’ve no idea.
-Did you see it? Did you notice it? It was a picture
of a woman with sunglasses which we hung in the
place of the landscape painting which was there.
Have you got any idea who might have taken it or
anyone who might know anything about it? Has it
been thrown away?
-Well, yes. I think it was thrown away. Have you looked
downstairs? Maybe it’s the one on the first floor…
-And do you know who took it down?
-Of course I know, but I’m not going to tell you.
Look downstairs, perhaps it’s that one.
-OK
Whilst Adrià waited with Esther, Conrado went
downstairs and found a picture leaning against the
wall on the floor. It wasn’t Asa Gray.
-No, that’s not it!
-We’re Fine Art students and we’re working on
a project for the university. We’re interested in
knowing what happened to the picture for the
project. We don’t care if it’s been thrown away; we
just want to know what happened.
-OK, what happened is that we took it down,
because we didn’t like it. We like to keep this
communal space neat and tidy and clean, and when
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some stranger comes along and messes around with
other people’s things, it’s a bit odd, you know?
-Obviously.
-So, I’m sorry, but that’s what happened.
-Would you like us to return the old landscape
painting?
-No, that one was horrible.
-OK.
-What’s your name?
-Esther.
-We’re Conrado and Adrià.
-Where are you studying?
-At the Fine Art Department at the University of
Barcelona. At the end of September, there’s an
exhibition with some of the material. If you want to go…
-I’m not sure I’ll be here, but thanks anyway.
-OK. Bye!
-Bye!

Tjasa Kancler, Alba Mayol Curci and Itziar
Zorita’s projects aimed to shape processes
with the collaboration and negotiation of
the artists with different social agents, with
this methodology seen as a possibility for
putting forward alternatives in relation to
producing representations. At the same time,
the dynamics in each case tried to produce
collective reflections on media constructions
(Hit-to-Kill), constructions of memory
(Anamnesi/cartografies) [Anamnesi/
Cartographies] and the discourses in political
institutions (Camaradas, ciudadanos,
hermanos y hermanas) [Comrades, Citizens,
Brothers and Sisters].
Domènec, head of the tutorial process,
eloquently introduced the exhibition with
the stories of three episodes in the recent
history where the political manipulation
of representation led to processes that
deliberately falsified reality.

agitació i propaganda
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Agitation and Propaganda

▼

Although we’d already decided not to form
groups of projects with related subjects for
that year – to ensure that the artists in each
group would be available to get involved in
the tutorial process - Agitació i propaganda
[Agitation and Propaganda] was the 2009
exhibition which created most interactions
between the projects involved.

▼

With Agitació i propaganda (Agitation and
Propaganda), we present three new projects
whose common point is raising reflection about
the representation of military and political
conflicts as well as the political idiosyncrasy of the
representation itself.
Agitació i propaganda departs from the assumption
that art and politics are inseparable elements
and that it is in their convergence that both the
SALA D’A RT JOVE 2009
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aesthetics of the political system (the rhetoric of
power, political propaganda and so forth) and the
recognition that any type of representation is also
formulated through a political intentionality arise.
In this sense, the different projects brought
together in Agitació i propaganda also carry an
implicit reflection on their own politics, finding the
possibility to pose alternatives as regards both the
production process and the representation itself in
the development of dynamics of collaboration and
social participation.
Tjaša Kancler

Hit-to-kill
This video documentary project about the
deployment of the United States anti-missile
shield in Europe places emphasis on the political
and strategic components of the locations and
also inquires into concepts like security, democracy,
disinformation, propaganda and resistance. The
project is part of a series of works by the artist
called www.p-a-r-a-d-i-g-m-a.net. It is an archive
that is created and managed collaboratively and
which aims to produce a critical reading of the
media manipulation produced in connection with
current military conflicts.
Itziar Zorita

Camaradas, ciudadanos, hermanos y hermanas
This video project on political rhetoric involved
carrying out collaborative work with a youth
group in Mataró to dramatise some fragments
of the major political discourses that marked the
history of the 20th century. To this effect, the artist
214
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proposed the preparation of a single text shaped
by the rhetorical features of different political
discourses, with the intention of highlighting the
formulas for capturing and generating enthusiasm
that are used in this sphere. With the collaboration
of the Can Xalant Centre for Creation and
Contemporary Thought in Mataró and the Pla
d’en Boet Neighborhood Association, also in
Mataró, a theatre workshop addressed at the
city's youth was organised, and its aim was to
produce this videographic work while at the same
time making this framework for reflection on the
representation of politics available to participants.
Alba Mayol

Anamnesi/Cartografies
This project about recovering historical memory
was conducted in collaboration with the survivors
of the Lleva del 41, known as the Lleva del Biberó
(literally the 'Baby-Bottle Levy'), mobilised in 1938
during the Spanish Civil War. The project starts
with questioning the forms of representation with
which historical events are narrated to move on
to the reconstruction of a case related with the
Spanish Civil War. To this effect, the artist worked
together with the survivors in order to undertake
an exercise in drawing maps of the battlefront,
which in this case are constructed according to the
logic of individual memory and personal narratives.
Page 94
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Production of Itziar Zorita’s project,
Camaradas, ciudadanos, hermanos y

hermanas [Comrades, Citizens, Brothers and
Sisters] let Can Xalant plan their first work
in collaboration with the neighbourhood
association in the neighbourhood of the
centre, Pla d’en Boet, in Mataró. Together with
the association and the art centre, a group
of young people was formed and a drama
workshop designed to underpin the project.
The following question was put to the heads of
both organisations, Pep Dardanyà, director of
Can Xalant, and Quim Navarro, president of
the Associació de Veïns Pla d’en Boet:
After working with Itziar Zorita, you’ve continued
to set up collaborations between you both. We’d
like to know how you rate producing projects and
carrying out activities together. Or in other words,
what benefits have you found as an art centre
working with a neighbourhood association and
vice versa? You’re also very welcome to put any
questions you might have to us or Itziar.

excellent results this relationship can produce. It’s
mutually beneficial: for the artists, who find the
necessary collaboration to carry out their projects;
for the centre, which pursues its goal of creating
positive interactions between different institutions
and associations; and for the association, which is
empowered by taking part in excellent projects.
quim navarro: Can Xalant isn’t a cultural centre
for a specific area, which means its relationship
with neighbours is on a project-by-project basis.
Collaborative work with art projects such as
these is important at the time, but since they
aren’t linked to other projects, over time they
remain just that. What neighbours need are
projects with a follow-up to reinforce training
and participation with the art centre’s world.
But that’s not Can Xalant’s role, but more for a
cultural and social centre that brought together
all our neighbours’ cultural and artistic needs.

pep dardanyà: Can Xalant Centre for Creation

and Contemporary Thought in Mataró is a place
for experimentation and innovation in the area of
visual arts. You could say it’s a laboratory where
artists and other cultural agents can produce their
projects. Of the main aims is to offer artists the
chance to work with institutions and associations in
the neighbourhood and the rest of the town. Many
of the projects we carry out here have asked for this
approach and this has led to a strong relationship
with the Pla d’en Boet neighbourhood association.
Itziar Zorita’s project is a good example of the

la trama celeste
Page 98
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The projects in La trama celeste [The Heavenly
Story] are all aimed at the art context with a
somewhat defiant approach.
Guim Camps questioned the system for public
financing of art with the slogan Si guanyo,
m’ho gasto en loteria [If I Win, I’ll Spend It
SALA D’A RT JOVE 2009
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on the Lottery]. Without the artist knowing
beforehand, this project would be produced at
the space and a large part of the budget for this
production would come from the income the
Catalan government receives from the Catalan
lottery. Once the project had been selected, the
money Guim spent on the lottery in a certain
sense closed the circle by returning the money
to the government through another route.
Zeyno Pekünlü worked on an internet
adaptation of a game she’d previously produced
as board game, El juego de ser artista de la
periferia [The Game of Being a Peripheral
Artist], which recounted the ups and downs of
producing art and also questioned some of the
clichés linked to this field. The game is available
on the website http://artistryourself.com/.
Finally, under the name of Deb’Art 1/2, the
Lamalavista collective, made up of students and
graduates in audiovisual communication, carried
out a process questioning different agents
linked to contemporary creation, specifically the
same agents who were involved in the projects
at the space throughout 2009.
The programme of exhibitions in 2009 came
to a close with a critical look at the area of art
production itself.
Page 100
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RULES OF THE GAME
Guim Camps

If I win, I’ll spend it on the lottery
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1. Players pay into their own bank account the
money from the Art Jove Competition.
2. For 61 days, a month before and a month after
the exhibition in the gallery on Carrer Calàbria,
players must spend the competition money
every day (750 Euros, which works out at 12
Euros per day).
3. A weekly investment plan is drawn up: every
day, players play trio, the daily lottery, except for
Wednesday and Friday, when they will play 6/49.
4. If they win, or if they get their money back on
any lottery ticket, the amount will be reinvested
in more lottery tickets.
5. The winner is the player that acquires the
commitment to spend any money received
through the lottery in buying more lottery tickets.
Requirements

Players must be 18 years and above in order to
play the games of Loteria de Catalunya and
younger than 30 to participate in the Sala d’Art
Jove competition.
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3. It is true that winning does take place, not
directly, but in the collection of the lottery funds
used for different social problems: “The benefits
of Loto Catalunya are fully destined by law to the
Department of Social Action and Citizenship, in
order to cover different programmes and actions
of a social nature, such as day centres, residences
and protected lodgings for the elderly, assistance
and work centres for disabled persons, support
and shelter for battered women and assistance
centres for other needy groups.” –[extracted
from the official website of the Regional
Government of Catalonia or Generalitat de
Catalunya]. As Roger Caillois says: “The lottery
displaces riches, but does not create new ones”.
And in this case the displacement is barely
noticeable, given that the money from the Art
Jove competition comes from the Department
of Social Action and Citizenship and returns to it
via the lottery.
4. So, the aim could be classed as “being altruistic”,
given that if all Catalans benefit if we play this
lottery. As the slogan goes: “Play it, we all win.”

Aims

1. To carry out an investment which, at the mercy of
luck, if it turns out well, will be reinvested again in luck.
2. End up where you started (but more tired);
i.e., to draw an afunctional route that becomes a
useless chore that is subject and gives itself up to
chance. Design, carry out and achieve nothing
transcendental, and nothing of any importance.
Only to walk blindly towards an aim that is
perceptibly stupid, as is investing luck in more
luck. NO WINS.
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Zeyno Pekünlü

El juego de ser un artista de la periferia
1. Enter the game’s website http://artistryourself.com
2. A webpage will emerge, the explanation of a
situation which might happen in an emerging
artist’s life and two resolutions to the situation.
3. Once one of the options has been decided,
clicking the button is going to send you to

another page to see the next situation.
4. Continue until you reach the end.
5. If you are not content with the end result you can
start from the beginning, making new decisions.
Page 109
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The lamalavista collective’s work was one
of the most peculiar experiments in the
2009 programme. Made up of audiovisual
communication students and graduates, their
project involved carrying out a series of pieces
on the ways of narrating contemporary art
practices. However, they were never sure of
their place in the framework of the Sala d’Art
Jove and in relation to the artists taking part.
How do you rate the project you carried out
and the entire process of interaction with the
collaborators at the Sala d’Art Jove?
lamalavista: It was a very interesting process. For
us it was our first foray into the art world. It’s true
that at the time, especially at the start, we felt a little
out of place, intruders in an artistic environment.
We even questioned why you chose our project.
But we also have to say that finally we felt very
comfortable with the participants and our project.
We think our work exemplifies the process, that is,
as you watch our videos you can see how our vision
evolves from a sombre approach that consecrates
art to final experimentation. In the final video, we
decided to leave formal knowledge to one side
and enjoy the presence of artists and a journey with
Quim and Zeyno.
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projectes d’edició
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In 2009 we introduced a major change to the
Art Jove call for entries. The category we’d
previously called “offsite projects” (projectes
deslocalitzats) was subdivided into
three more specific sections: art education
projects, research projects, and publishing
projects.
In recent years, artists at the Sala d’Art Jove
have been asking for resources to publish
printed material. They weren’t seeking
to produce catalogues, but publications
in different formats which could set out
different kinds of relationships with the
creative processes, either helping carry
them out, as in the case of Oriol Vilanova’s
La vie est dans la rue [Life is in the Street]
in 2008, or playing an auxiliary role in
relation to some part of the process, as with
Joan Saló’s monumental sculpture guide,
Escultura en moviment [Sculpture in
Movement] in 2007.
In 2008 the possibility of offering a category
for publishing projects led us to produce
two very different publications: Daniel
Jacoby’s project Pronòstic del temps per
al 20 de febrer dels propers 100 anys
[Weather Forecast for 20 February for the
next 100 Years], with the publication of a
calendar made at Mollet del Vallès with the
support of the Museu Abelló; and Mireia
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C Saladrigues’ El poder de la convocatòria
[The Power of the Call for Entries], which
contained all the artist’s conversations with
residents in Terrassa to carry out the project.
In addition, the complex nature of both
productions meant the backing from the
space had to be supplemented with other
sources, with Cru taking responsibility for
publishing the first project, and setting up
a joint publishing and the Ajuntament de
Terrassa for the second one.
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MIREIA C. SALADRIGUES

Pdtpe20dfelp100a
Daniel Jacoby’s work is all about an impossible
search: an objective and dehumanised
relationship with everyday surroundings. It
centres on obsessively creating methods for
trying out other possibilities for classifying reality.
This dynamic spurns the supposed functionality
of things (a book, film, newspaper, piece of music,
etc.) in favour of offering a merely informative
and accumulative reading of our surroundings.
For L’Aparador, Daniel Jacoby presents
Pdtpe20dfelp100a, a new production in
keeping with his alternative processes for the
methodological systemisation of everyday life.
A fresh attempt to objectively interpret reality, in
this case centred on the notion of time.
David Armengol

Curator of the cycle Obsessions at L’Aparador, Museu Abelló,
Mollet del Vallés

▼

The Bisdixit and Node studios were
responsible for designing the two books
created for the 2009 projects. Produced
in Figueres-Barcelona and Berlin-Oslo,
respectively, they are now both benchmarks
in the field of producing artist’s books, which
have enjoyed renewed interest in recent years.

CAPACITAT DE CONVOCATÒRIA DEL

bisdixit: Humans have been writing and

PROJECTE QUE ESTÀS VEIENT” (WHAT

designing books for centuries. In fact, some
people think that the book, as we know it now,
hasn’t got much life left in it. We know exactly
what they are, how they are made and what they
are for. From a designer’s point of view, a book
has very few secrets left to reveal.
Art is something else. Man’s intellectual and
spiritual companion since humans developed
the capacity to think, art still hasn’t been defined
in a way that satisfies everyone. You can’t pin it
down from a technical or, less still, a functional
perspective.
Designing artist’s books is therefore an
contradictory exercise. For us it’s an important
opportunity to capture an intellectual concept
in a physical format. Giving shape to an artist’s
book means being aware right from the start
that it’s a projection of the work on a specialised
format. It calls for trust by the artist and empathy
by the designer.
The artwork, conceived to be interpreted in a
direct dialogue with the spectator, becomes
an intermediate format, a kind of limbo in the

YOU ARE LOOKING AT IS THE POTENTIAL
OF THE OPEN CALL FOR THE PROJECT)

DANIEL JACOBY
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El poder de la concocatòria
El Poder de la Convocatòria [The Power
of the Open Call] looks at how an artistic
project seeks to involve those who are on the
receiving end of the work. It also studies the
reasons why people do, or do not, take part in
the dynamics of interaction.
To carry out this research, the letters making
up the sentence “AQUESTA HA ESTAT LA

were cut out of bread. It was important that
the material should be commonly available,
and not durable. Each letter was then sent to
a person chosen at random from the phone
book, asking the recipient to bring the letter
to the EspaiDos exhibition space at the Sala
Muncunill in Terrassa so that the sentence
could be reconstructed. A dozen of the sixtyfour letters sent out were returned.
The main goal of the project was to
interview the twenty-five people who finally
came along to the exhibition hall with their
letter as well as the twenty-seven who did
not. The interviews were used to compile
people’s opinions, find out what they do in
their free time, and gather other personal
information.
This publication contains the conversations
that we had, along with some conceptual maps
that demonstrate the public's response.
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form of paper pages to communicate with the
reader. There’s no room for neutralities; quite
the opposite: there needs to be an exercise in
interpretation to ensure the page isn’t simply a
format for the art in question. You have to work
to express the work or the artist’s thesis through
the paper.
Printed artworks turn their back on light, space…
You shouldn’t curtail their expressive capacity in
pursuit of some supposed necessary neutrality.
Designing art books becomes a somewhat risky
exercise, but then isn't art itself an intellectual
risk-taking exercise par excellence? When an
artist’s book is deprived of all expressive capacity,
it becomes a catalogue. When it comes to
designing, you simply have to make clear whether
we’re talking about one thing or the other.

ENGLISH TEXT

started publishing their own publications, using
cheap production and distribution methods.
Those magazines, artist books and readers
are driving the "DIY aesthetics" that currently
seem to have become fashionable. Production
methods like the Risograph (a high-speed digital
printing system, so production of one page is very
cheap) are an inherent part of many students’ and
designers’ work life. Through blogs and websites,
production means and design aesthetics spread
within very short periods of time.
On the one hand, we have the feeling that
there are too many low-key publications
being produced; on the other, this pleasant
development, including many new art book
fairs and fantastic bookshops, has attracted
considerable interest in the world of publishing
and art book production.

node: Our studio has been working with art-

related books since 2003 for a variety of different
countries and occasions. Those publications do
function as exhibition catalogues, in a classic
sense, displaying a printed ‘list’ of what is being
shown in an art show or as artist books, wherein
art projects are realised in the form of a book. The
latter are usually produced in a small edition and
with minimal financial resources.
Exhibition catalogues nowadays are most of the
time overseen by a curator, and are becoming
more comprehensive, often not even displaying
works on show; they are meant to have a life of
their own. Artist books are being developed in
close collaboration with the artists.
In recent years many designers and artists have
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Among the new categories for the 2009
call for entries, in the case of research
there was a desire to deal with an aspect of
art production that all too often remains
untouched, since it lacks visibility. The Sala
d’Art Jove wanted the new call for entries
to offer a more comprehensive approach
to carrying out creative projects and create

resources in relation to each of the different
phases.
We could also consider our initiative as a
small-scale adaptation of grants for artistic
creation from the Entitat Autònoma de
Difusió Cultural and the Consell Nacional
de la Cultura i de les Arts, which distinguish
the process of research as a prior step
to carrying out the project. However, in
the case of the Sala d’Art Jove, awarding
research grants would have a more direct
link to certain aspects of production, as
revealed by the complementary production
of a publication and activity in relation to
one of the selected projects, Alberto Altés
and Marta Serra’s Performing Public Space,
and using the pages of the catalogue to
exhibit results in the case of the other, Marc
Navarro’s Per què tallar? Una genealogia
del paper plegat [Why Cut? A Family Tree
of Folded Paper].
The idiosyncratic nature of the projects led
us to conceive the research as something
that might be far more complex than
simply a previous step. It could be useful to
consider some thoughts from the seminar Al
voltant de la recerca artística [On Artistic
Research] held in early 2010 at the MACBA,
which compared the surge in use of this
parameter with considering artistic practice
as a process for producing knowledge. Given
this complex situation, we asked Montse
Romaní, head of tutorials related to this field
in 2009 to give her point of view below.
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Performing Public Space

Hybrid Collaborative Art Practices in the
Contemporary Public Space
Alberto Altés Arlandis
and Marta Serra Permanyer

Do you see a capacity for transforming the
city, its spaces or the use we make of them
in artistic practice? Which public spaces do
you use most day to day? Is there hope for the
Santa Esperança public laundry? Do you think
that Somanyprojects’ action has served to
reactivate this space and awaken it in the town’s
collective imaginary? Do you know of any other
public space particular to women? What does
the perspective of an artist offer us that an
architect’s doesn’t consider when intervening in
a space? What does a collaborative art practice
consist of? Can an intervention of this type
lead to some type of agencement on the part of
the community? Would it be viable to consider
more alternative uses of water such as public
baths? How do you assess artistic practice as a
work methodology for participatory urbanism
projects? Would you be in favour of other
activities being undertaken in public laundries
besides washing clothing and the promotion
of tourism? Are we very far off on the part of
politicians from designing the cities where we
want to live based on the needs of the citizens
themselves? Do you have any questions for us?
Do you have any questions for yourself?
SALA D’A RT JOVE 2009
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Performing Public Space is a multiple voice: an
artist from Missouri, a university professor, an
architect, a city councillor for urban planning,
a city councillor for culture, some curators, an
art educator and researcher, five women who
still do laundry at a public laundry, a family, a
couple of doctoral students and all those who
have not been included here. It is also a series of
acknowledgements.
It is redefining and constructing the public space
from a multidisciplinary view of the common
space, art and daily life. Perhaps it is a hybrid
collaborative art practice that highlights actions,
initiatives, proposals and recognitions around
a very specific and distinctive space like the
thermal water laundries.
The initiative is based on the observation of the
intervention of the artist Somanyprojects during
the 2008 edition of the Mostra Independent d’Art
Urbà de Caldes de Montbui [Independent Urban
Art Exhibition of Caldes de Montbui], Barcelona.
The performative capacity of this intervention
together with others like that of Atsuko Arai
allows artistic practices to be related with the
production dynamics of public space and social
and urban processes of transformation. As such
they are practices that are implemented more as
political tools than as artistic objects that result in
an aesthetic experience.
The investigation turns to a cooperative process
of creation and reflection in which the different
actors or agents are located; they are positioned in
the context and reveal their individual experiences
through interviews. These different ways of
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perceiving the same case are compiled in Mirades:
espais i veus [Perspectives: Spaces and Voices], and
they share the act of rethinking public laundries as
public spaces with new common uses.
The role of the researchers is merged with that
of the interviewed collaborators in the form
of narrative. Each of their lived experiences,
their subjectivity, is recognised as a source
of knowledge from which to unite and link
reflections on, uncertainties about and the
possibilities and memories of the public
laundries. These peripheral landscapes are
introduced through the transcription of these
voices, these conversations that took place, this
word shared in the research process.
Everything that cannot be transcribed is volatile:
the atmosphere of a space, the sensation, the
intonation of someone or their silences, their prior
anxiety. Beyond the written word, attention is paid
to everything that conditions their subjectivity,
their social context and the hierarchical
relationships that exist between all of us and them.
Presenting the ten interviews conducted allows a
guiding thread to be established and for a story
created from the overlapping of different lives and
spaces to be read.
All of this work as a whole is made visible through
a publication in the shape of a newspaper titled
Rethinking Public Space. Altres espais públics:
comunitat, pràctiques artisticocol·laboratives
híbrides i reactivació urbana [Rethinking Public
Space. Other Public Spaces: Communities,
Hybrid Collaborative Art Practices and Urban
Regeneration], which is disseminated among the
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spheres involved: local, artistic and academic.
At the same time, it serves to emphasise
the explosive character of collaborative
artistic action, which begins new processes of
appropriation, dissent and the construction
of propositional imaginaries which propose
formulas for urban regeneration beyond the
charged memory of these spaces, such as
holding round tables. This brings together all
of the participants and provides a space for
discussion about the contrasts exposed, thus
confronting viewpoints that would otherwise
never have been faced. In tandem, nearly nonexistent local connections are made stronger.
What is public space?
“Public space is a mix of something that belongs
to the people with changing rules controlled
by a collective idea. There is a flexibility and
conversation that exists between the people
using space and the existing rules that can be
challenged to encourage creative use of areas
that have fallen into ‘no man’s land’. That grey
area is the place where many people find a public
space in which to communicate their ideas to
society... it is a magical estuary where need
floods into dogma.”
(Charity Blansit, artist. Sun, 15 Nov 2009 16:00:00h,
Missouri, United States)

“A space where you can be, whether open or
closed, natural or constructed, public or private,
but to which you are allowed access. For me
it could be a path, a forest, or it could also be
a public space, a museum, which is a private,

municipal building but which you can enter, act
in... A bar would possibly also have the function
of a public space. They are spaces for meeting,
connecting, like a forum, an agora, or like the
Roman thermae, which were spaces where the
people interacted and made exchanges.”
(Anna Monleón, archaeologist. Tue, 10 Nov 2009
19:00:00h, Caldes de Montbui)

“For an architect, architecture is a very special
functional art: it delimits the space so we can live
in it and creates a framework for our lives, public
and private. As to the lived space... as it is defined
by De Certeau, it is the battleground between the
spatial practices responsible for the restructuring
of the conditions of life and the different modes of
individual reappropriation. In this battle between
what is organised, structured and designed and
how the people reappropriate these spaces or
exercise resistance is where the game is.”
(José Ángel Sanz, architect. Thu, 12 Nov 2009 16:30:00h,
Sant Cugat del Vallès)

“To start off, I don’t think it can be said that the
public space is a singular space. What interests
me is the notion of ‘policies of public space’, i.e.,
that we cannot speak of a single public space but
must rather speak of multiple public spheres, as
has already been done by many feminist thinkers.
This means that it is not a place of consensus
but a place of dissidence or difference, and that
it is in addition a place intersected by power
relationships and as such a place that will never
be neutral.”
(Javier Rodrigo, educator. Thu, 11 Dec 2009 20:35:00h,
Barcelona)
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“The public space must be an open space, of
freedom and cohabitation, where the people
feel comfortable. It must be resized and
proportioned to human scale, being hospitable
and easy to use. It is a space of cohabitation
where all of the people in a community can
be found, bearing in mind that we are in a
Mediterranean context where the street life is
much more intense. It isn’t a space belonging to
anyone and free, where anything goes, but to the
contrary: it is everyone’s, and this means it must
be respected to ensure it can be used and to
protect it, and if necessary, its heritage value.”
(Pep Gaspar, city councillor for culture. Tue, 10 Nov 2009
19:00:00h, Caldes de Montbui)

“I think more about who occupies it more than
about what occupies it, taking into account the
people who inhabit the spaces because they are
its users. I would like to think of the public space
as a public sphere, a space where things happen
and where things are allowed to happen, a space
of experiences.”

a plaza... C.F.: Where there are celebrations
and conversation. A park. J.O.: Up the road,
down the road. The public laundry, the
gardens. C.F.: The square behind the church,
for example, which is a place you can’t imagine
how many people go to, and it’s not in such
great condition. J.P.: The people go and come
out to look there. It’s a place you can see
everything from.”
(María Cruz Ortiz, Juana Pérez, Carme Francàs, Josepa
Olona, Irina Monterde, women from the public laundry.
Wed, 11 Nov 2009 17:00:00h, Caldes de Montbui)

“It is the space all of us should be able to enjoy
in the best conditions. We have to make sure it
can be pleasant, safe and adapted to the needs
of today’s society. Fifty years ago, the needs of
public space were different; now we experience
it more as a place to escape for freeing ourselves
from the stress we undergo.”
(Josep Coral, city councillor for urban planning Sun, 11 Nov
2009 11:00:00h, Caldes de Montbui)

“It is basically the space that we use every day,
a daily space like an extension of home, the
space we use to take the children to school, to
go shopping... We use it quite a bit, the public
space, both on foot and on bicycle.”

“I understand the public space essentially
as a lived space, a space for sociability and
connection. Its model would surely be taken
from what we imagine the agora to have been, or
the space of the Medieval European plaza, and
then from much more situational moments in
the history of the European city, but also of the
towns—a communal space, essentially.”

(Ignasi López and Xènia Gaspar, residents of the old

(José Luis Oyón, professor at the Department of Urbanism

centre. Sun, 15 Nov 2009 18:00:00h, Caldes de Montbui)

and Regional Planning of the UPC. Sun, 11 Nov 2009

“I.M.: A place where there are a lot of people,
where you can find a lot of people. Before the
public laundry was a public space. M.C.: Also

11:00:00h, Sant Cugat del Vallès)

(Helena Pièlies and Vicenç Ferreres, Miau curators. Sun, 15
Nov 2009 17:00:00h, Caldes de Montbui)
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performingpublicspace@gmail.com)
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Life, the practices and relationships that take
place in the space, the people, the people that
inhabit this space are sometimes able to imagine,
engender and produce still another type of
space, or rather a multiplicity of “other spaces”
that provide the “locus” for “other” desires, needs,
ideas, transitions, “happenings”, changes, actions
and processes that would not find their place in
another way: a sort of space that is invisible but
fully lived.
The most important characteristic of these
“other” liminal spaces is, more than the possibility
that they are home to a type of resistance that is
static and enclosed within them, their potential
to be used and reappropriated in such a way that
they develop regardless of any control through
spontaneous (or perhaps curiously planned)
actions by different groups and individuals,
with different objectives and intentions that
escape those particular to the hegemonic order,
and most importantly they frequently have
unexpected effects and results that are thus
difficult to control and neutralise. These spaces
can be transformed into spaces for collaboration
in which individuals and groups come together
and discover potentials and values that are
perhaps hidden, not only of the space itself
but of their own situated knowledges and
experiences. Through the sudden discovery of
these potentials and the meeting of their bearers
with a space equally full of potential, a landscape
incredibly rich in possibilities unfolds.
The task, then, is to recodify all of these
potentials and possibilities with the aim of

starting different processes of collaboration,
finding and identifying the differential space,
discovering its potential, encouraging the
encounters, connections and “sharings” and
developing them towards one or more collective
projects that should ultimately aspire to
complete a sort of expansive action against the
omnipresent, alienating, mutant and apparently
uncontested forms of power and control: a sort
of action towards life.
The recodification of potentials and the
detonation of processes sometimes requires
careful and silent steps, or even that the final
objectives or intentions are camouflaged, hidden
or disguised as something else, embracing
tactics or techniques that avoid overly defined or
clear positions, “principled” positions, tactics that
redraw the objectives and actions as something
apparently inoffensive, thus pulling more and
more people and groups towards collaboration
and the fabric of a more and more complex
network of relationships and connections that,
starting with daily happenings and issues, evolve
towards more genuine and essential “issues to
be concerned about” to end up challenging the
most rigid structures and institutions of power.
Sometimes it is necessary to live behind a pirate’s
mask, with perfect knowledge of their tricks, skills
and attributes, and to appropriate them with
other ends.
Perhaps this is the case with the interventions in
the old public laundries of Caldes de Montbui,
driven by a group of friends/curators from
the local art exhibition who, sensitive to the
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delicate situation of one end of the historic
district bordering the river and the agricultural
environment, proposed this sphere of
intervention for the artists selected in the 2008
and 2009 editions.
What is produced is a transformation of the
latent space into something else, something
more, through the incorporation of certain
energies, generated from the interaction
between the curators, the art exhibition, the
artists, their corresponding perspectives and
the particular and inherent characteristics and
potentials of the space itself.
The combination of all of these energies makes
a transition from the original latent space to
something else possible: a different and more
attractive interspace that recovers its public
status as a space for discussion, as a space to
be discussed, as a space that is no longer either
excluded or included... A space that is attractive
once more, a space that lives once more... A space
that the community wants to inhabit once again. A
space in which interaction is once again possible.
The process of transformation could be called a
“hybrid collaborative art practice”: an intensified
system for meeting, interacting and exchanging
that goes beyond the experience of the artistic
happening. A neighbourhood reunion, a
community bath, the reopening of an abandoned
public space, an artistic performance, a discussion
and a conversation (or more) take place in the
same space at the same time.
All of this interaction and exchange also has other
“secondary effects” or by-products, extending
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to the spheres of what is social and public. The
effects of this intense system of encounters and
relationships go beyond the limits of the space
itself in such a way that it could be said that the
interspace is capable of interfering with and
affecting the actor-network relationships.
Radical political activism could then later be
camouflaged as some variety of these hybrid
practices and be developed progressively, not
just in a liminal “third space”—which could in fact
be the “locus” of conspiration and incubation—
but also in the very essence of urban life, thus
becoming an alternative and effective way of
actively producing the space and ultimately
shaping the city.
Page 145

▼

Why Cut?
MARC NAVARRO

Grupo Zaragozano is one of the first, if not the
first, European origami organisations. In Per què
tallar? Una genealogia del paper plegat [Why Cut?
A Family Tree of Folded Paper], some episodes
of its history serve as an excuse for making a
first approach to the “fold” as an aesthetic and
discursive object. The aim of the investigation
was not to legitimise “another” art but to explore
its specificity more in depth, consciously
circumventing any rhetoric about the distinction
between art and material culture and taking
for granted the points of contact and friction
between both categorisations.

When we speak of origami, we mean a
technique of representation. When we speak of
a fold, we mean the organisation of the material.
Per què tallar? is a pretext for assessing what
factors have contributed to the standardisation
of an aesthetic and the ongoing fascination
for this technique; an inquiry into the spaces,
people and objects that made this pastime a
strange science, an improbable avant-garde,
throughout the 20th century.
About a year ago, I went to Saragossa to meet
some of the origamists that still come together
weekly at Café Lavante, a legendary locale in the
heart of the city. Meeting with them was crucial
to resolving many unknowns, straightening out
objectives and finding out what might provide
salvation from the speculative work that had
begun a few months prior.
In the presence of these experienced origamists,
my questions were revealed as insubstantial
issues. Any attempt to redirect the interview
towards when, how or why was squelched by
an eloquent demonstration of high origami, by
an intermittent and extensive presentation of
complex figures in JPG format. My personal
reading of the story had certainly been selective,
and all of my questions revolved around a more
or less agreed-upon legend.
The repeated meetings in this same cafe now
seemed to have no more importance than the
perpetuation of an inherited tradition: folding
twenty, thirty or perhaps more pieces of paper,
and—in the majority of cases—unfolding
them when finished, without giving them any

importance. It’s a radically processual approach
that triumphs over the technical perfection of
these constructions, an apt view of the original
precepts of an organisation that pragmatically
contaminated the civic and cultural spaces of
a city.
In the back of the cafe, a small display case
preserving a select collection of figures was put
in at some point, a small tribute to some of the
paper folding enthusiasts that participated in this
meeting. I thought of another display cabinet,
the one that houses part of the origami legacy
of Eduardo Gálvez, a professor at the University
of Saragossa, found in the Pedro Cerbuna
Residence Hall since the 1920s. These are two
examples of pseudo-heritage preservation that
appeal to the documentary function of these
necessarily fragile objects.
In its inherent productivity, origami is a debate
between object and experience, and in all
probability the growing consciousness of this
polarity is the factor that has decisively conditioned
its anecdotal and contradictory history.
The legend says that Miguel de Unamuno
visited the World’s Fair of 1898 in Paris. The
legend also explains that aside from displaying
a natural family from Angola at this fair with a
markedly colonial spirit and quite aside from
Gustave Eiffel, an attraction with little visual
impact roused the admiration of the public. The
World’s Fair of 1898 also saw the presentation in
‘civilised’ society of origami, the Eastern version
of what in France were called cocottes and in
Spain papirolas.
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It was clear that origami had advanced on the
global level, albeit in an irregular way, and that
it had begun to acquire a certain autonomous
value beyond its traditional pedagogical use.
A few years later, Unamuno published the
brief but intense Apuntes para un tratado
de cocotología [Notes for a Treatise on
Cocotology] as part of the epilogue of
his novel Amor and pedagogia [Love and
Pedagogy], an essay that establishes the
theoretical scientific basis of origami and
redefines it from a transcendental standpoint.
The University of Salamanca where he was a
professor provided the ideal context for testing
this new and to a certain extent elitist approach
to a popular art. As students, Ligia Montoya and
Vicente Solórzano shared this same passion for
paper folding, and after emigrating to Argentina
(coinciding with the outbreak of the Spanish Civil
War) they became the official representatives
of this new school of origami from the other side
of the Atlantic, two fundamental figures for the
development of Grupo Zaragozano.
We cannot talk about Grupo Zaragozano
without talking about Eduardo Gálvez, professor
of physics and chemistry and the instigator of
activities and meetings that would accompany a
process of regulation and new awareness.
Although the organisation would at first operate
as a university “club”, in 1954 the meetings
were moved to the city’s cafes, facilitating the
affiliation of new members. This opening-up will
be crucial to the rapid definition of a small but
heterogeneous group combining intellectuals,
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doctors and the odd priest. In what was still
a post-war context, the importance of these
first supporters will be key for rebuilding from
the atmosphere of general crisis and defeat.
This catalysing function will become clear
with the appearance of two new groups in
Madrid and Valladolid with which free-flowing
communication will be maintained.
Throughout the 1960s, they established contact
with foreign folders such as Akira Yoshizawa
and Lillian Oppenheimer. They organised at
least four exhibitions at the Cerbuna Residence
Hall, and it was the moment for the most
ambitious projects ever undertaken. These
were also the most prolific years—the group
declared authorship of over eighty original
figures. The level of organisation they have
achieved is comparable to organisations with
a similar history, like the Origami Center of
New York founded in 1958 and later the British
Origami Society founded in 1967. They have
undoubtedly become a group of reference on
the international origami scene, a diverse scene
that simultaneously works on the conceptual
synthesis of a technique, but also on designing
new figures: the firm response to a neglected
desire for substantiation.
Vicente Solórzano returned to Spain in 1958
with the aim of finding a publisher for his book
Tratado de papiroflexia zoomórfica (Treatise on
Zoomorphic Origami), an ambitious work that
includes over two thousand drawings and which
the author conceived in a desire to totalise. With
this systematic translation exercise, Solórzano

ENGLISH TEXT

not only provides a response to a hypothetical
“geometrical origin of the subject” but brings us
to the limit of origami’s iconographic intention.
The book was finally published in Valladolid,
and Solórzano reaffirmed his prestige as an
origamist. Conscious of the important role
he could fulfil in a more than consolidated
origami context, he resumed contact with
Grupo Zaragozano and shortly thereafter met
Eduardo Gálvez.
One of the characteristic traits of this first
group in Saragossa was the strong feeling of
belonging shared by all of its members, a feature
that gave the group strength from the start but
that at times seemed to condition its influence.
Although the relationship between Solórzano
and the group had been good from the
beginning, his special interest in Gálvez would
raise the suspicion of its followers, who saw a
threat to the stability and cohesion of the group
in this approach. Ligia Montoya, fellow exile
and the connection with the group in America,
accused the famous folder of using some of her
creations for his recently published book and
including them as his own. Moreover, the Burgos
native’s temperament would not help him gain
the trust of Gálvez’ acolytes either.
The final split would occur shortly thereafter,
motivated by the use of an unorthodox origami
technique: Solórzano used the folding cut, and
that represented a crime from the intransigent
perspective of the professor and his followers—
why cut?
In 1988, when the group had long ago disbanded

and Eduardo Gálvez had passed away, this
question would take on renewed meaning.
In the prologue to El libro de las pajaritas de papel
[The Book of Paper Birds], the first book from
Grupo Riglos, Ramón Jiménez asks, “Why
cut, when we find all the paths of the universe
traced on the flat surface of a piece of paper?”
Reformulating this question which in some way
frames the decline and end of the old group
in Saragossa serves to begin a new and short
episode of the same story, this time from a
psychedelic viewpoint.
Grupo Zaragozano’s radicalism in considering
its work accentuated a hermetic situation
which Solórzano unconsciously made clear
in his treatise. Basing the practice of origami
in mimesis meant exhausting technique and
condemning experimentation in favour of a
sterile idea of perfection. At the same time,
the increasing standardisation and cataloguing
delimited the scope of an art that worked
from strict coordinates of representation.
Although Grupo Riglos’ proposal is clearly
continuist, we can see an incipient desire in its
texts to downplay the object represented and
emphasise the process. It is a reversal of the
canon of paper folding that will lead to the loss
of any real referent. If in Tratado de papiroflexia
zoomórfica the construction process was an
attempt to understand the internal logic of
the subject, now the fold ceases to have an
analytical and/or descriptive aim and is selfdefined as equivalent to a gesture. The fold is
the object.
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Page 152

▼

Notes on the Cultural Shift
in Artistic Research
montse romaní

When the Sala d'Art Jove asked me to participate
in this publication in relation with my job as
tutor of the two research projects selected in
the 2008 call for project proposals, it seemed to
me suggestive enough for exploring a bit more
what we understand as research in the visual arts.
It is not my intention to trace a genealogy of
the concept of "research", although I will try to
approach the factors that make artistic research
a key component of the so-called knowledge
society, as well as the difficulties, contradictions
and considerations that we agents and creators
encounter in making it effective.
Artistic Research: a Constructionist View
of Knowledge
We could define artistic research as a modality
that combines researching with artistic practice,
thus breaking down the traditional separation of
two categories considered independent for the
sake of a process of a symbiotic nature in which
theory lends itself to be modified in practice and
practice draws from theory. Consequently, research
adapted to practice opens the methodological field
of the task of researching to dissolve the barriers
between language, experience and action. This
manifestation (which some have described as a new
discipline) reaffirms and broadens the discursive
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character developed by the practices that fall
within the dematerialisation of art and projects new
potentialities between research and practice.
One of the aspects that characterises immaterial
discursive practices is the critical exploration of
the social, political and economic relationships
that frame the visual arts in the cultural paradigm
shaped by post-Fordist economies. In this sense,
the complex politics of knowledge associated
with a culture grounded in forms of biopolitical
governmentality have not left the art world
excluded. In opposition to this dominant model,
rooted in the values particular to scientific
knowledge, the singular knowledge that can
be contributed by artistic practice (at least, the
one I will try to reflect in this text) is based on
processes of subjectivisation and socialisation (of
the individual) that jumpstart collective forms and
modes of cooperation and exchange (still to be
defined if necessary).
Thanks to the influence of the theoretical thought
of cultural criticism and the feminist, queer and
postcolonial epistemologies among others, a
set of artistic projects and experiences have
taken place that have responded to the complex
relationships between education, technology and
work: three spheres central to the recomposition
of the knowledge economy. Aware of the danger
that this economic model could subjugate the
notions of "research", "self-managed pedagogies"
and "knowledge production" to the criteria and
demands of neoliberal politics, these projects
have tested specific methodologies (qualitative,
ethnographic, participatory co-research) through
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tools (interviews, surveys, visual diagrams,
microstories, collective files, etc.) that can be
adopted as possible elements for empowerment1
by different groups and individuals with the aim of
producing a critical social fabric. These modes of
doing shift the traditional relationships of power
and authority between the object of research
and the subject through which a common work
is researched to an experiential "us" capable of
transforming both the social aspect that conditions
it and its own personal attitude.
The proximity of these artistic manifestations
to the concept of "learning and/or knowing by
doing" developed by critical pedagogies is not a
coincidence. It is a concept that gained strength
in the 1970s in which the combination of technical
and theoretical knowledge with "lesser" knowledge
made a critical appeal to the Enlightenment
model of the human and social sciences. "Learning
by doing" emphasises the process of research
itself, asking what and who, when and how, in the
measure that the research experience takes place.
That said, this last point would lead us to consider
what should be the forms, conditions and circuits
for the transfer of collectively produced artistic
knowledge. The increasing outsourcing by (public)
administrations and service companies linked to
traditional common goods like culture, education
and research has changed the scenario for the
production and acquisition of common goods.
The intangible nature of common goods and
their use have fully entered the economic system,
reducing the common good to the category of
private and material good. In response to the

process of primitive accumulation that the political
economy applies to culture, the particularity of
artistic research cannot but participate in the
alternatives offered by free culture which, far from
hijacking the knowledge of the proprietary logic
of copyright, advocates returning it to the service
of what is common. It is ultimately about restoring
the value and use of artistic and cultural production
to activate a process of communication that is
open and in constant transmission.
Structural Adjustments
Although immaterial artistic processes (through
discursive and processual means) have been
key for recognising the contribution of art as
a decisive factor in generating and promoting
socially innovative practices, some of their
traits have wound up integrated (and made
profitable) in the construction of a narrative
tied to creativity as a strategy of transnational
capital. The research component of art,
then, is considered an indispensable key to
both innovative knowledge policies and the
promotion of a new "creative class".
We find a concrete example for describing this
phenomenon in the notion of the think tank.2
Adapted to the sphere of culture and the arts,
the think tank has brought the idea of culture as
a laboratory to the table for generating concepts,
strategies, tools and environments of creation
that allow creators, together with other actors,
to develop innovative ideas applying techniques
and methods like flexibility, decentralisation,
interdisciplinary communication and networking,
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today fully introduced in corporate work structures.
Despite the symbolic and material profitability
that the alliance between the company (private
and public) and some types of cultural think
tank have acquired, above all with regards to the
art-technology binomial, the evaluation criteria
for processes and results seem inclined to favour
utility and profitability over cultural and collective
value. In accordance with these guidelines, the
relationship of knowledges produced in the
quintessential institutional art spaces has been
progressively subjected to policies that operate
following a similar logic, in which values based on
collaboration and quality coexist with those of a
qualitative and speculative nature with the aim of
shaping a culture of consensus.
It is no anecdote to recall that the Bologna Process
was promoted thanks to research conducted by the
Centre for Higher Education, a think tank founded
in 1995 by the Bertelsmann Foundation and led
by the communication media multinational of the
same name interested in creating new markets
for cultural consumption. The mediatisation
of concepts like "creativity", "innovation" and
"entrepreneurial spirit" seems, then, to form part
of a well-orchestrated phenomenon from the
corridors of power to produce young talents
that emerge from universities with the ability to
stimulate the competitiveness of the market.
In this sense, it is interesting to note how some
universities encourage students in advanced study
programmes to create autonomous research
groups in order to capture the intellectual capital
gains (arising from the learning shared among the
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members of the group) they transfer to different
external circuits and organised networks.
The transformations being experienced by the
academic sphere in recent years in the race to
achieve the dictates set by the Bologna Process
highlight a set of changes prompted by a gradual
standardisation of the system and greater
administrative control, further aggravated by the
current economic crisis which has made itself felt
through the progressive structural privatisation of
education. The demonstrations called by students
and teachers around the world are quite an
eloquent window into the direct and/or collateral
effects that the educational reform has begun to
have on their future, to the point that educational
institutions will be obliged to adapt their students
and staff to a life of insecurity.
In the framework of the current financial crisis,
these trends will also without a doubt mark
a structural readjustment in the operation of
cultural institutions in the coming years. We will
not envisage any possibilities, but we will point
to a recent example that could well transfer to
our context. The massive cuts experienced by
the Institute of Contemporary Arts in London
last year (the Institute receives funds from
private sponsors and public assistance) and the
consequent negative effects on programming
and staff, among others, gave way to the creation
of a think tank (a priori constructionist) that
under the name Reading Room brings together
curators, thinkers and artists linked with institutional
criticism and the anticapitalist movement to
programme content for a year with practically
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no compensation. Designed as a temporal
space for research and communal exchange,
Reading Room aims to be an "experiment in
deinstitutionalisation", i.e., a space for rethinking
the future of cultural institutions in times of
crisis. Despite the expectations an "experiment"
like this seems to anticipate, it leaves no-one
indifferent to the fact that the ICA is being
converted in the short term into the home of
radical thinking and artistic research. The victim
of the economy's speculative effects after years
of attracting generous private support (and here
we should consider the compensation that the
Institute organised for its benefactors), it remains
to be seen whether the artistic production of
critical thought will end up being the necessary
added value for restoring the ICA as a legend of
the British avant-garde, now that the spectacle of
culture is falling into recession.3
In Catalonia, public cultural institutions have
broadened their support for research in
recent years as a value to boost in the context
of creation, and clear proof of this is the
progressive increase in artistic production centres
throughout the territory. While research has
been implemented in many of these centres and
the administrations themselves, favouring the
number of projects underway for developing new
tools, languages and critical discourses, it is still
too early to see the effects and consequences of
R&D&I support policies in the sector of the visual
arts and, by extension, in society as a whole—but
not for revealing ineffective and ambivalent
management with regards to the provision of

resources, the interlocutory and intermediary
capacity with and between agents and the
visibilisation of projects providing a public service
that merit public financing.
Below I would like to briefly mention some
factors that should be taken into account for
evaluating the singularity of the artistic research
that I have dealt with until now, as well as some
pitfalls that should be adjusted to ensure the
quality of up-to-date and transparent cultural
policies.
Oversight: One of the problems that most
affects research projects lies in the dynamics
regulating the submission time limits in calls for
proposals which are subject to the administrative
agenda that governs public economic
management—an agenda that is all too often
subordinated to homogenising distribution
criteria and inattentive to the specificities of
the beneficiaries that produce culture that
end up being smothered by the oversight and
bureaucracy that is exerted over them.
Time and space: A key aspect of research work
is developing communicating vessels between
artistic practice and disciplines, territories and
spheres as diverse as science, technology
and humanism. This involves giving it an
extradisciplinary purport so that the knowledge
produced can be expressed in a variety of
public spheres. The porous and flexible logic
that characterises intersectoral research work
requires, then, a disposition that is permeable
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to the extended or expanded periods of time it
falls within and, in consequence, a fitting of the
clauses governing the calls for aid appropriate to
the singularity of artistic research and the effects
that define it.
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of the 20th century promoted from neoliberal positions.
It refers to organisations or research institutions that
prepare analysis or recommendations aimed at military,
political or social companies with the aim of influencing
public opinion.
3. J. J. Charlesworth: “Crisis at the ICA: Ekow Eshun’s

Evaluation and monitoring: The evaluation
and subsequent monitoring of research projects,
once public (or private) resources have been
distributed (and even while they are in the process
of being carried out), should be a required
task to contribute to improving research and
communicating it. On the other hand, if we
consider researching based on a networking
interface, it is very probable that the results (not
always clearly defined or closed off) move away
from conventional formats for dissemination
(exhibition, publication, seminar, etc.) because
of the use of more comprehensive mechanisms
that relate multiple nodes and formats with
multiple aims. This is the only way in which we can
understand research as a source of knowledge
capable of generating other knowledge. Lastly,
a policy of evaluation will require specific quality
indicators that measure the impact of artistic
research in order to achieve the proper level of
validation and validity in the context of cultural,
scientific, technological and social development.
1. A process through which people strengthen their
capacities for confidence, vision and leadership as a
social group to promote positive changes in their living
situations.
2. A term which originated in the U.S. in the second half
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Experiment in Deinstitutionalisation”. Published in the
online magazine Metamute on 10 February 2010: http://
www.metamute.org/en/content/crisis_at_the_ica_ekow_
eshun_s_experiment_in_deinstitutionalisation

projecte d’educació
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by the subject Interpreting the Visual Image,
taught by the project tutor, Aida Sánchez de
Serdio, at the Fine Art Department at the
University of Barcelona.
This is how we came to plan to exhibition
Classes de memòria [Memory Classes] put
on at the Sala d’Art Jove in March 2010 as the
result of manipulating the process Daniel Garcia
planned to carry out with a single case study.
It also turned the dynamic on its head, since
by involving a collaboration with a centre at a
strictly educational level, the exhibition attracted
a series of new creative projects promoted by
nine groups of students at the department.
Page 166
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With both the publishing and research projects
in 2009 we were somewhat overwhelmed,
in the first case in terms of the budget and
the need to find partners for publishing and
in the second case in terms of the different
facets finally taken by the projects. With the
educational project this became an even more
serious issue at all levels.
The following texts offer points of view of all
those involved and describe the ups and downs
and opportunities that arose throughout the
process. This led us from Dani Garcia’s Nuestro
testigo favorito [Our Favourite Witness],
which examined the problem of representing
historic memory by looking at the case of Enric
Marco, to design a far wider process joined

memory Classes
DANIEL GARCÍA

Today, any reading of the past that aims to
go above and beyond nostalgia needs to see
absences not as the goal, but as the starting
point. Whether as members of society as a
whole or of a family, we try to give meaning to
the remains left by others. This project came
about at a specific moment in connection with
the possibility of sharing this process with other
people and finding a way of doing so that would
let us rethink ourselves and others.
Memory Classes is the name of a group
exhibition that looks at the role we get memory,
fiction and images to play in representations
of the past. It falls within the framework of the

educational project I presented at the 2009 call
for entries at the Sala d’Art Jove and which has
been carried out during the course with Fine
Art students at the University of Barcelona.
Now that the end is in sight, it makes sense to
reconstruct its path in the light of the present in
order to understand its final meaning.
From a creative project
to an educational project
The word ‘project’ suggests a prior plan which is
then carried out as planned. This doesn’t usually
happen in practice, and it certainly didn’t in this
case, which can only be understood as a long,
discontinuous process. Initially designed as a
personal creative project on the oral transmission
of history, specifically a video piece which
would then lead to a series of workshops with
secondary students, the project Nuestro testigo
favorito [Our Favourite Witness] gradually
became something unexpected through a
collaboration with the Sala d’Art Jove and the
tutoring process.
On paper, Nuestro testigo favorito was a twoheaded monster which still bore the failed
filming of a previous documentary. It was still
based on the figure of Enric Marco, a Holocaust
survivor who had been exposed as somewhat of
a fraud. His case had caused social consternation
as it questions a whole series of established
mechanisms. Together with a small group of
collaborators we tried to examine some of the
aspects that led to this crisis based on Enric’s
stories and experience. However, working with
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real people, with a past and a future, turned
out to be more complex than it first appeared.
I couldn’t bear the cost this was going to
lead to and finally the lack of understanding
between Enric and me meant production on the
documentary ground to a halt. Following this
previous experience, the new project I presented
at the space included running several workshops
inspired by on a video based on Enric Marco’s
public appearances. I hardly need say that the
workshops were practically an add-on to the
creative project. After three theoretical sessions
on the art and politics of memory, the idea was
to invite participants to create their own personal
narratives in the final two sessions.
Until his fall from grace, Marco was the perfect
witness, both for the media and institutions.
When I met him and his world, I started to look at
the past as a vast battlefield, where the present
is forged, where we construct ourselves through
the stories of our lives. It still made sense then
to transfer this debate to schools and teachers,
who are ultimately responsible for picking up
the baton and passing it on to their students. At
the same time, aware that this transfer is never
direct or one-way, designing a workshop with
secondary students meant asking not only the
initial question “How do we talk about history?”,
but also “How do we want to be told stories?”.
With entry to the Sala d’Art Jove, which in my
case led to considerable commitment and trust
in these early stages, contact was made with a
tutor, Aida Sánchez de Serdio, responsible for
overseeing the whole process. Working with
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Aida meant starting to take a basic word on
board: negotiation. Negotiating with different
agents was foreseeable to a point, but in Nuestro
testigo favorito it was seen more as a step to
go through in a prior phase than a permanent
attitude for understanding collaboration. With a
third person added to the work team, the trend
was even more about creating a return journey
flexible enough to incorporate new factors.
Nuestro testigo favorito comprised a series of
workshops of five sessions where I simply passed
on some questions, suggested models and
invited participants to reproduce them. I think
the following extract from the first exchange of
emails is illustrative of that time:
“I think we need to work more on the educational
sequence you’re suggesting, because I don’t
think it contains the same complex argument
that underpins your project. Above all because
you can’t see that the participants, as well as
building their memories, are also able to question
this very exercise. This isn’t an easy reflective
exercise, but we could try to think of ways of
suggesting it.”
The process of tutorials went along this wideranging path for several months, although this
doesn’t mean I took a straight, well-signed road.
Along the way, the project lost its name – and
remained nameless for several months without
causing any great problems – and lost the
meaning of taking shape as a video. I decided
to work with fewer students for a longer period
of time and dropped the idea that it had to be
geared towards the same teachers and schools
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Marco had worked with. They didn’t seem to
have anything like a ‘pedagogical trauma’. In
fact, for several months there wasn’t a school to
carry it out. For some time it was a more a latent
impulse than anything else. Perhaps this very
predisposition to travel lightly let the project
survive and grow.
It’s certainly true that this was the first time the
Sala d’Art Jove had dealt with the category of
educational project, but without a doubt the
difficulty in finding schools interested in this kind
of initiative speaks volumes of the lack of ties
linking cultural and educational institutions. The
incompatibility of their respective timetables is
one of the consequences. Thanks to the Sala
d’Art Jove’s flexibility in extending the project
until 2010, we were able to work with a more
realistic timeframe. However, this extension
meant we lost the opportunity to share space
and time at the space with projects in different
categories with which we could have sparked
interesting interactions.
In terms of the personal contact with schools, it
wouldn’t be fair to generalise by saying I detected
a lack of interest in the teachers I met. The
impression I got was that their working conditions
didn’t offer them enough assurance and support
for them to commit themselves over the long
period of time I required. Finally, when the project
found a teacher, there weren’t enough students
willing to do the research work with the History
teacher. I suppose this could also be interpreted
more widely using statistics, but I prefer to leave
it at that. In practice, it meant a confluence with

an unexpected educational context, namely the
university, through a subject that Aida taught
together with Noemí Duran at the Fine Art
Department at the University of Barcelona.
From an educational project
to a creative project
The programme for the subject Interpreting
the Visual Image, features my name and,
alongside, my responsibility: teaching support
and tutorials. This made me somewhat uneasy,
a bit afraid and offered plenty of scope for
action. I think that for most students I became a
kind of third teacher, especially after I started to
give the odd class myself. This wasn’t always the
case. When I wasn’t marking essays or taking
part in class, my role was also exclusively as an
observer.
In reality, both my role and participants’ roles
were transitory. I think that this constant need to
relocate in the group is one of the most valuable
aspects in the experience. Comments such as
“Well, I don’t know anything about that” or “The
thing is I’ve never done that” stopped being
blocks and became engines for action. This did
lead to some friction and didn’t always manage
to raise awareness of limits to make progress.
There’s still the final assessment phase with the
students to come, but I’d like to think they’ve had
the same experience.
With this shift, the subject also underwent
changes to fit the project. Its original contents
were shrunk into a section that only took up
the first third of the course. Here, Aida and
SALA D’A RT JOVE 2009

237

ENGLISH TEXT

Noemí tried to expand the debate on visual
representations with students through different
theoretical perspectives. In the second section,
my idea was to do something analogous with
representations of the past, especially with case
studies from documentary film. How this would
cover contemporary art, a field outside my
experience, remained a mystery. This first phase
wouldn’t have been possible without the chance
of working in a three-person teaching team.
In class, one of the difficulties turned out to be
getting other voices involved, both students and
Noemí and Aida. I still see learning to listen and
create dialogue with contributions from others as
something pending.
I think that setting out your certainties in
front of a group of strangers is interesting to
say the least. Reactions to clips from films
by Claude Lanzmann and Harum Farocki
and documentaries on Enric Marco could
sometimes be frustrating simply because they
didn’t confirm my beliefs. The connections
I saw between them and the reference texts
weren’t always shared and you had to be aware
of new connections that appeared in class.
At other times, aspects I saw as secondary
sparked more interest than those I’d tried to
stress. To make all this a useful exercise, I’d
need to revisit these places, both knowledge
and the past through a new prism, but we’re
not always ready for this. The time factor
is also important in the process of building
knowledge as planned. For examples, we
warned that the weight of absence as a ‘black
238

SALA D’A RT JOVE 2009

hole’ in representation had had such an impact
on some students that there wasn’t much
room for anything else. This wasn’t the desired
effect, but seen from the present it seems at
least a necessary first step for taking more.
Following this first phase, by setting ourselves
the final goal of a group exhibition, we
planned research based on a series of subjects
the students were to choose themselves. The
work was organised in groups and the three
teachers became tutors of the final projects.
This meant going beyond the subject framed
by the subject in an unknown direction. This
might have been the most delicate and yet
also the most fascinating moment in the
entire process. By extending the project to
new agents with independence and decisionmaking power, our control over the whole
became weaker. This was helped enormously
by the decision to create a team of students
to deal with the function or curating to
coordinate the rest of their colleagues in
terms of conceptualising, publishing and
documenting the exhibition. Participants
made the project their own to differing
extents and in this shared space the gaps
closed between ourselves. This is where the
frameworks and limits of collaboration were
shaped on a daily basis.
One of the limits was set by the wide range
of different subjects selected by the groups.
Initially we were worried about how to move
from the major subjects that had dominated
the previous sessions (the Holocaust, the
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disappeared in Argentina, the Civil War, etc.)
to subjects we could tackle under the available
working conditions and time. By bringing
the questions of representing the past closer
to students’ own experience, there was a
general shift of the conflict between history
and memory as a centre to a more precise
examination of memory. In these explorations
of the fragility of human memory there was
the risk of losing sight of the aestheticalpolitical effects that this complexity produces
in the collective memory. At the same time,
this same shift opened up the possibility for
the project to mutate and expand in multiple
directions. By using the common thread of
memory to face family, political, medical,
personal and social dimensions, I think this
created a complex, fragmentary approach
to a subject as wide-ranging as relationships
between the past and present. Both for the
people who took part in the project and those
who recently arrived, it would be a good idea
to rethink it to give fresh meaning to it as a
whole from the sum of its parts. The planned
activities for the exhibition can only try to
expand this inconclusive definition of our past.
Only then can the project continue to expand.
In this way, the project also became a
challenge for the teaching team, since
it encompassed such different areas. At
the same time, combining the first and
second sections of the subject and hoping
students would carry out the same process
of transfer to their own research is another

major challenge. Some artistic or theoretical
references seen previously in class have often
become useful tools for solving specific
problems. Generally that’s not enough
– each and every one of the participants
had to continue going beyond the subject
to contribute to the concept and shape of
the final projects. The weekly tutorials with
students, together with the dialogue created
in the Virtual Campus forums, played a key
role, but not the only one. Both inside and
outside class, the independence taken on by
each work group was the determining factor
for active, cooperation-based learning.
All this becomes a very enriching experience
in terms of personal relationships. In the new
meeting spaces formed over the months,
commitment translated into closer ties.
Sharing a creative and learning process – and
now it’s not easy to separate them – was made
possible thanks to the personal commitment
of participants. Given that participation was
voluntary, there was an incredibly positive
response to the responsibility of organising
an exhibition outside the university sphere
– one that exceeded all our expectations.
Above and beyond the tangible results of
the exhibition, the effort has borne fruit
that should be assessed by everyone at the
opportune moment.
It’s worth stressing the importance of
the most confused and seemingly least
productive moments. Only then can we
understand how the project moved along
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a path that turned out to be closely linked
to the initial interest in questioning certain
ways of thinking and doing. In the excitement
of some sessions, the work on the limits
between remembering and imagining
had inevitable effects on the categories
of personal and social. Taking decisions
became even more difficult when we found
ourselves on ‘known’ ground inhabited by
known people. It’s in the uncertain movement
towards what remains hazy where we can
track the permeability between creation and
learning, the individual and the collective. It’s
always an incomplete movement, an impure
but necessary gesture.
Page 182
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Positions in the educational
field: transfers and negotiations
between art and teaching.

Or a work in three acts on unexpected things
that happen when we venture into no man’s
land and dare to teach what we don’t know
under conditions out of our control.
aida sánchez de serdio martín

This text aims to offer some thoughts on the
call for educational projects at the Catalan
government’s Sala d’Art Jove, held for the first
time in 2009. I am writing as a member of the jury
for this edition, as tutor of the selected educational
project and as head of the training context where,
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as a result of a whole series of vicissitudes, the
project was finally carried out. Wearing these
many hats helped me see the many different
complexities and possibilities in these kinds of
processes from several angles and implications, like
successive theatre acts and scene changes.
Act I: The Jury
The Sala d’Art Jove’s decision to open up
its call for entries to include publishing,
research and educational projects is explicit
evidence of the groundbreaking nature
of contemporary art practices. The space
had already proven its interest in evolving,
ephemeral, discursive, outsourced projects,
but this turning point revealed the wide range
of creative possibilities and artistic positions
found in the present moment. It also questioned
traditional conceptions of art as strictly linked
to an individual or collective plan for producing
more or less independent artworks. If we look
specifically at educational projects, the challenge
is even more noticeable, since although art has
forged fluid ties with publishing and research, the
teaching and art worlds have been somewhat
tense travelling companions. There are several
reasons for this. For example, education is often
seen as a place for reproduction and discipline
rather than questioning and creativity. In addition,
certain mythologising conceptions of art hold
that it is impossible to teach, since it requires
the special, innate talents of the artist. Above
and beyond these conceptual debates, there
are major structural and institutional differences
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between the two spheres: their very different
training paths, their discourses and practices, the
kind of subject they produce, the administrative
procedures that govern them, their timeframes,
etc. all make it difficult to forge ties and set up
collaborations. Nevertheless, recently we’ve
seen institutions and artistic practices take a new
‘pedagogical turn’, whereby formal or traditional
educational contexts are considered inadequate
for carrying out critical and transforming
processes for constructing subjectivity.
Institutionalised places for reproduction and
indoctrination – schools – face the artistic
sphere (with their corresponding agents: artists,
curators, museums, etc.) as a stronghold for
transgressive and radical approaches. Naturally,
this posture appears to ignore the fact that
the art world is also highly institutionalised,
reproductive and indoctrinating. We could
suggest that the Sala d’Art Jove’s initiative falls
within this current in claiming teaching as a space
that can be occupied by art, but with the key
difference that instead of setting itself up as a
privileged space for radical pedagogy, it opens
the doors to explicit collaboration with a wide
range of educational organisations. That’s why
this experience offers us a chance to explore
wide-ranging possibilities and complexities of
relationships between art and education. Finally,
as a reference for artists at a training or first
consolidation phase, it is important that the Sala
d’Art Jove offers a transforming model for artists
and other options for carrying out projects.
In terms of the jury, the different members had

the chance to revise all the projects presented,
regardless of their category and candidates could
also present projects that could become more
than one. This decision, which might appear
merely organisational, expresses the initiative’s
intrinsic hybrid and interdisciplinary character.
During the (long) meeting where we discussed
the projects, we all wanted to give our opinion
on all of them, respecting everyone’s individual
competences. In this way, the jury became
an exchange of positions (not necessarily
consensus) and at the end of the day a learning
process for the members.
As far as the projects presented in the educational
category are concerned (either as an additional
development or a single category) in general they
found it difficult to define what a pedagogical
process involved. This dimension was often
reduced to a brief statement of undefined future
activities with children or, in the best-case scenario,
in running tightly led graphical or visual production
workshops. These could of course become oneoff situations at the space, but if they occurred
too frequently, they would suggest candidates’
lack of training and familiarity with education – an
understandable situation if we bear in mind the
practical nonexistence of materials linked to
teaching in their training and the aforementioned
preconceptions.1 Within this context, the selected
project by Daniel García had a clearly educational
character, with teaching not simply an add-on,
but the central material on the complexities of
representing memory, history and oral accounts,
based on the controversial case of Enric Marco.
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Act II: Tutorials
The tutorials started in an unusual fashion, because
I was abroad for six months. The first exchanges
were lengthy emails in which we shared our first
impressions of how the project could take shape.
Seen from the present day, this means we now
have documentation of this discussion phase
and can look back at it now that the process has
concluded. One of the things we had to negotiate
was the fact that my main job for the previous
ten years had been my university teaching at
the Fine Art Department at the University of
Barcelona. But I wasn’t sure I should play the same
role as in my university tutorials – at the end of
the day Dani wasn’t my student, but what is now
called an up-and-coming artist at the first phase
of consolidation. Since in addition there were no
precedents at the space for tutorials for educational
projects, together we had to define the most fruitful
relationship for us. I soon realised that, more than
theoretical conceptualisation (which was already
sound), what was needed in addition to tutorials
was defining the teaching process.
That was where we were when I returned from
London in mid-April 2009 and we still hadn’t
found the educational context for carrying out the
project. Dani had some existing contacts, but the
timetable was getting tight, because schools had
to plan their activities in advance for the next term.
The most likely options started to fade and no
other teachers came forward to accept the idea.
I should also say that it was an interdisciplinary
project based on visual or artistic production
but which also reached its maximum potential in
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related educational areas such as history. It wasn’t
easy to explain or fit together.
From this phase we can draw intuitions rather than
conclusions on the lack of tradition in schools and
colleges in forging collaborative ties with cultural
institutions, or on the complexity of promoting
educational projects from the space without any
contacts with educational contexts.2 If we want to
learn from this first experience, in the future we
should bear in mind that collaborative relationships
aren’t forged overnight (and, from what we saw,
from one term to the next). As the category of
educational project takes shape at the Sala d’Art
Jove, we should set up a network of relatively
established collaborative centres to work on a joint
programme of aims to frame constructively frame
long-term projects, rather than on a one-off basis.
We were sure that we had to overcome the
hurdle one way or another because it was already
June and time was running out. Looking over the
possibilities on offer, it was clear that the closest
educational context were university subjects,
specifically Interpreting Images looked like the
best bet, not only in terms of contents, but also
timetable, which was fixed in December and
would fit best with the space’s deadlines. Since
2004-2005 this second-year Fine Art subject had
become a space where teachers and students
shared thoughts and debates on the constructed
nature of representation, the effects on truth
and the political consequences and, finally, the
interpretive and theoretical strategies to give
meaning to the uses and effects of images in
our social context.3 It was therefore impossible
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to link the subject’s conceptual foundations to
the specific form in Dani’s project and instead
of offering students a conventional theoretical
work, open the door to carrying out production
projects on history, memory and accounts. The
coordinators at the space, Oriol Fondevila and
Txuma Sánchez, supported this decision (and
many others we took later), which also helped
forge closer ties between the space and the Fine
Art Department we’d been working on for some
time. With the green light given, in July and part of
August, Dani and I shaped the new collaborative
programme with Noemí Duran, a PhD student
at the Fine Art Department and co-teacher on
the subject with me for 2009-2010. This is where
the real tutorial process took place, which became
enriching learning for the three of us, rather than
a unidirectional, led orientation. In September,
after matching all Dani’s references and proposals
with the initial programme, we had a new teaching
team, new subjects, a new bibliography, new
teaching sequence and new students.
Act III: The Project
This stage was definitely the most atypical one in
the whole process. At the start I wasn’t envisaged
to be one of the teachers in the context for carrying
out the educational practice, as well as a tutor. But
there we were the three of us, sat in a circle of chairs
where we met every Monday and Tuesday with
some 50 students (How on earth would we manage
the tutorials with 50 students!), plus some additional
ones who were repeating the previous year. The
first few weeks were a kind of compressed version

of past editions and helped warm the group up to
talk about images and representations in general
and different theoretical perspectives (semiotics,
psychoanalysis, discursive analysis and practices of
reception and consumption). But when we started
the section on representations of history and the
complexity of processes of memory and accounts,
we found ourselves in unknown territory.
Dani taught the six sessions on this subject and
offered students a sequence of problems and
examples of representing memory and history that
opened up new areas and sparked an interest that
revealed itself in their contributions in class. Much of
this was due to the ethical and human side to many
of the ideas and we often found we had to add
nuances to some initial interpretations to steer the
debate to the policies of representation and more
solid theoretical arguments – not an easy process
for a teacher without discrediting the group’s initial
notions. Nevertheless, it was clear that the students
were becoming more committed to and interested
in the subject.4
The final stage of carrying out the projects raised
most questions and promised to be the most
exciting. Personally (and I think Dani and Noemí
would agree) I had no idea of what would come
from all this – it really was an open process that
depended on the students’ interests and our
collective ability to capture the spirit of the idea by
changing the lines as many times as necessary. It’s
important here to add that if the project had been
carried out in a history area as initially envisaged,
we could have stuck to Dani’s subjects – linked to
events from the dictatorships and totalitarianisms
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from the second third of the 20th century – more
clearly, but since it was a subject concerning
representation in general, we had agreed that it
was necessary to open the group up to proposals
for projects in any subject close to the central
theme of memory, history and accounts and stress
the politics of representation in their processes.
What we hadn’t imagined was the extent to which
the opening had to be expanded.
By transferring the responsibility for defining
projects to the group and not defining a specific
subject matter, we were coherent with the
teaching goals we shared, but we were committed
to responding to the students’ interests and
paths, which might not have that much to do
with the content of the first part of the subject.
And, indeed, the proposals we agreed exceeded
our wildest expectations: the medicalisation of
memory and cognitive processes, constructing
childhood in family photo albums, transforming
the former industrial Igualada, representations
of evicting students who had locked themselves
inside the university in protest against the Bologna
process, raising questions on the processes
and experience of memory, or the relationship
between memory and individual identity and
the construction of difference and otherness
in personal development. It wasn’t easy to help
guide projects with very different conceptual
research and material shapes. Although there
were three tutors for the groups, the students had
to develop considerable independence and take
decisions which in the long term proved to be
one of the major things learnt from the process.
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In addition, if we had envisaged projects centred
more on narratives in whatever format, once again
this dimension led to a series of materialisations
ranging from video to installation. This was a
fresh tutoring challenge for us which offered an
unexpected learning possibility, since it made us
go further than the traditional role for teaching
this subject.
With this development, it was increasingly clear
that we had to finish with a public event to
show the collective work, as well as the context
from which it arose. Finally we decided on the
exhibition and publication format used by the
space for production projects. In this negotiation
we were supported by Txuma and Oriol, who with
considerable flexibility and within the available
resources, time and space found a exhibition
period and small production budget to bring
about a previously unplanned change in the
nature of the project. For us this was an open door
to thinking with students about the exhibition
as an object for learning and the class came up
themselves with the groups for conceptualising
the exhibition or curating process, preparing the
publication and carrying out educational activities
with different publics. Overall, the project now
– if it didn’t already from the start – took on a
less ‘simultaneous’ edge, as is usually found with
academic work, and become a real project framed
by contemporary forms of cultural production
and linked to real agents outside the department
to establish a committed relationship with almost
professional demands.
But production and academic subjects have

ENGLISH TEXT

different timeframes. We had already reached the
end of the official calendar of classes in December
2009 and the groups were ready to hand in a
theoretically-based development plan and a first
definition of material. But how could we keep the
link and meaning of the general project once the
subject finished? Here the symbolic turn taken in
some tutorials and independent visits to the Sala
d’Art Jove were key, as were Txuma and Oriol’s
tutorials, who assisted the curating and publishing
team. But above all it is each and every student’s
commitment to and interest in the project and
the group that means that as I write this (February
2010) we are still working and we don’t intend
to finish until mid-March, three months after the
subject officially finished.
What was at the start every teacher’s dream
(including my own) shouldn’t be romanticised.
We shouldn’t forget that this is probably an
unreasonable extension to the work by students,
ourselves and probably staff at the space. Dani has
spent almost as many hours on the subject as me
and I’m employed by the university and paid for
it; Noemí has done far more than simply assist my
teaching, by tutoring even distance projects when
she was on leave; Oriol and Txuma have become
external tutors in the final curating and publishing
phase. The enriching confluence of subjects, a
lively way of working and rewarding travelling
companions, although all extremely stimulating,
shouldn’t make us forget that the uncontrollable,
complex, excessive character of educational
projects is also a difficulty and a path for selfexploration even if it is also enjoyable.

Curtain
This is the last edition of Interpreting Images. The
introduction of the Bologna process at the Fine
Art Department in 2010-2011 will completely
change the syllabus in a few short years. Alongside
general considerations on what this change
means in terms of the university’s mission and
independence, we will have to wait and see which
training and education opportunities Fine Art
students will have. Will they be able to take part in
a critical, useful preparation for carrying out their
role in an increasingly complex world or will they
simply be offered a series of unrelated fast-food
courses? What is clear is that this experience
has equipped me with tools to think how I can
make a modest contribution towards critical and
meaningful learning for both me and my students.
1. We should also add that the projects presented in
different categories, including (but not exclusively)
educational, often failed to achieve the same
complexity and in fact although this possibility was
included in the call for entries, only one category was
chosen for each selected project.
2. One difficulty not suffered as much by the other categories.
3. Over the course of these years, several teachers have
worked on this subject and helped define its contents.
Fernando Hernández and especially Isaac Marrero and
Judit Vidiella played a key role.
4. Interpreting Images is considered to be a theoretical
subject and does not therefore comprise activities, spaces
or resources for production.
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