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SEGUEIXI 
ELS RASTRES

COM SI 
FOS MIOP

ART JOVE 2006 – 2016



En primer lloc, volem agrair la col·laboració de 
tots els artistes, mediadors, tutors, institucions, 
escoles, universitats i agents culturals de tota 
mena que han participat en el projecte de 
la Sala d’Art Jove al llarg d’aquests 10 anys. 
Gràcies a ells i a les seves aportacions s’han 
pogut establir noves maneres de treballar la 
creació emergent al nostre país. I ara, volem 
reviure aquesta evolució aprofitant el desè 
aniversari de la Sala d’Art Jove.

Però Segueixi els rastres com si fos miop no 
vol ser, només, una exposició commemorativa. 
Vol servir també per posar en valor el canvi de 
model propiciat per la Sala d’Art Jove. Un canvi 
que ha permès redefinir les polítiques de suport 
a la creació emergent, amb la incorporació 
d’una aposta molt clara per la formació, la 
innovació i −sobretot− l’experimentació. 

Res de tot això no hagués estat possible sense 
el treball en xarxa i la territorialitat, que han 
estat dos dels trets distintius del projecte de la 
Sala d’Art Jove des del seu mateix inici. Perquè 
sabem que som molts els que creiem en la 
creació emergent del nostre país. I sabem, 
també, que som molts els qui donem suport 
als i les joves creadors i mirem d’ajudar-los 
en el camí de la professionalització. Som, en 
definitiva, una baula més d’una llarga cadena. 

També volem destacar la voluntat i l’esforç 
dels responsables de la Sala d’Art Jove per 
repensar i reinventar contínuament el projecte, 
per tal d’adaptar-lo a la constant evolució de 
les necessitats i les inquietuds dels i les joves 
creadors. Aquesta ha estat una de les claus 
perquè la Sala d’Art Jove, malgrat totes les 
dificultats que han caracteritzat la darrera 

dècada, s’hagi pogut consolidar com un espai 
de referència en l’àmbit de l’art emergent. 
I que, per això mateix, hagi rebut diversos 
reconeixements i premis del propi sector. 
De fet, dur aquesta mostra en un espai tan 
singular per les polítiques culturals del nostre 
país com l’Arts Santa Mònica és, també, 
una forma de reconeixement a la trajectòria 
d’aquests deu anys. 

Apuntar, per acabar, que Segueixi els 
rastres com si fos miop no permet veure tots 
els projectes que s’han impulsat des de la 
Sala d’Art Jove (i que involucren més de 300 
joves artistes). Però sí que ofereix una mostra 
significativa del llegat d’aquests primers deu 
anys d’història. Així, l’exposició permet seguir 
els rastres de diferents lectures, inquietuds, 
problemàtiques i il·lusions que, de fet, no són 
patrimoni exclusiu de la creació artística sinó, 
més aviat, un reflex de la nostra societat.

Esperem que l’exposició us agradi i, sobretot, 
que us la sentiu pròpia!

Marta Vilalta
Directora general de Joventut

Jaume Reus
Director Arts Santa Mònica
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7 PARANYS, 
INDICIS, 
RASTRES, 
MIOPIA
El 2016 Sala d’Art Jove compleix 10 anys de l’inici d’un 
model de treball que ha estat àmpliament reconegut per 
l’escena artística catalana.1 L’efemèride pot servir per 
donar una certa cobertura a una iniciativa d’exposició com 
Segueixi els rastres com si fos miop. En qualsevol cas, no hi 
ha exposició que no estigui carregada de paranys. 

Parany núm. 1

Una oportunitat com la que ens ha brindat Arts Santa 
Mònica per realitzar una exposició retrospectiva de 
l’equipament no es podia desestimar: gaudir d’un aparador 
tal per promocionar els projectes produïts per Sala d’Art 
Jove en el curs de 10 anys ha de servir per intensificar la 
nostra tasca en la difusió de l’art emergent, fer-ne balanç i 

1. Amb una primera etapa anomenada Sala d’Art Lola Anglada, Sala d’Art Jove és 
un equipament de la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya que promou l’art emergent des 
de 1984. L’any 2005 es va plantejar una actualització important de l’equipament 
instigada per Núria Martínez Vernis i que va comptar amb la col·laboració d’Oriol 
Fontdevila i de l’associació Experimentem amb l’Art. Sala d’Art Jove va començar 
la seva nova etapa l’any 2006; un any més tard, Txuma Sánchez i Marta Vilardell 
en van incorporar a l’equip. Pel que fa a reconeixements públics, la tasca de Sala 
d’Art Jove ha estat premiada en diverses ocasions: el 2011 per l’ACCA, Associació 
de Crítics d’Art de Catalunya, i el 2012 per l’Ajuntament de Barcelona, amb la 
concessió del Premi Ciutat de Barcelona 2011 d’Arts Visuals.
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millorar, així mateix, el posicionament públic del projecte. 
Amb tot, les continuades crisis que s’han produït a 

Catalunya durant aquests anys amb relació als museus 
i els centres d’art contemporani és quelcom que ens ha 
mantingut suspicaços respecte a la possibilitat de guanyar 
visibilitat en el mapa cultural. No som els primers a admetre-
ho: “Pel que fa a la visibilitat, tot és una trampa”,2 i, en 
efecte, l’equip gestor hem reconegut en diferents ocasions 
que el fet d’haver ocupat una posició secundària en l’àmbit 
de les polítiques culturals catalanes pot haver estat fins i tot 
beneficiós pel desenvolupament del programa.3 

No insistirem ara a enumerar els experiments 
institucionals que en el curs dels darrers anys no han 
reeixit a Catalunya. Amb aquestes ratlles tan sols volem 
subratllar que el preu a pagar per situar-se a la perifèria 
de la política cultural també pot ser elevat: en un text 
que hem elaborat recentment per a una publicació dels 
companys de Sant Andreu Contemporani,4 parlàvem sobre 
el fet que, a l’empara de la crisi institucional, espais com 
els nostres haurien passat a funcionar com una espècie 
de maquiladores de la cultura.5 En casos com Sala d’Art 
Jove, però també el mateix Sant Andreu Contemporani 

2. Citació atribuïda a Jacques Lacan a: Phelan, Peggy (1993), Unmarked. The 
Politics of Performance. Routledge. Londres i Nova York, p. 6. Segons Phelan, 
“Visibility is a trap; it summons surveillance and the law; it provokes voyeurism, 
fetishism, the colonialist/imperial appetite for possession”. 
3. La potencialitat de Sala d’Art Jove al marge de les polítiques culturals és 
quelcom que es considera en algunes de les converses i textos que es recullen a 
Sala d’Art Jove. 2010-2011, Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar 
Social i Família, Barcelona, 2012. També a: Fontdevila, Oriol. “Naturaleza 
contradictoria. Algunas instantáneas de la fauna y flora del desierto catalán”, a: 
Eremuak # 0. Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura. Gobierno 
Vasco, 2013.
4. Fontdevila, Oriol. “De l’èxode a la insurgència”, a: Article, núm. 2, Sant Andreu 
Contemporani, Ajuntament de Barcelona, 2016, p. 7-25.
5. S’anomena maquila o maquiladoras a les empreses que se situen en països 
generalment considerats tercermundistes i on les corporacions transnacionals 
poden aconseguir mà d’obra barata i importar les mercaderies sense pagar 
aranzels. George Yúdice va aplicar el terme maquiladora per primer cop al camp 
cultural en el seu cèlebre El recurso a la cultura. Yúdice, George (2002), El recurso 
de la cultura, Gedisa, Barcelona, p. 352-357.

o Can Felipa Arts Visuals, la producció de coneixement i 
valor artístic s’hauria vist acompanyada d’estructures de 
treball flexibles que han estat sostenibles en tant que, en 
nom de l’emergència artística, han sotmès els presumptes 
beneficiaris a condicions considerablement inestables.

La visibilitat, per tant, és una trampa en diferents sentits. 
D’una banda, perquè la història recent demostra que 
incloure’s en el radar de les polítiques culturals no sempre 
és una garantia de millora estructural; d’una altra, perquè 
una exposició de 10 anys de Sala d’Art Jove a l’Arts Santa 
Mònica, tot i l’oportunitat de visibilitat que representa, no 
es pot viure sinó és amb una certa precaució: si bé és 
necessari millorar la presència i el posicionament públic 
del nostre programa, alhora hem de preveure que això 
repercuteixi en la legitimació d’un panorama institucional 
que durant aquest mateix període de temps ha tendit a la 
involució. 

Parany núm. 2 

La possibilitat d’articular una estructura que sigui emergent 
per si mateixa és una inquietud que ha recorregut Sala d’Art 
Jove des de 2006. Mentre que la indústria cultural ha donat 
lloc a una cultura de l’emergència basada en la promoció a 
manera de the Top Ten, des de Sala d’Art Jove hem entès 
l’emergència en un sentit dialèctic pràcticament d’arrel 
marxista: tal i com va entendre Raymond Williams, la cultura 
emergent és aquella que, amb la introducció de nous valors 
i pràctiques, té com a efecte desestabilitzar una cultura 
dominant, amb la possibilitat que això comporti canvis 
socials de manera immediata o a llarg termini.6 

Encara que sembli paradoxal, el sistema de l’art 
habitualment es mostra refractari als processos emergents 
d’aquestes característiques. Més que no pas experimentar 

6. Williams, Raymond (1977), Marxismo y literatura. Las cuarenta, Buenos Aires, 
2009. Un primer desenvolupament d’aquest discurs en relació a Sala d’Art Jove el 
vam realitzar a Fontdevila, Oriol (2010), “L’actualitat de les cultures emergents”, a: 
En cos i ànima. Una dècada d’art emergent. Generalitat de Catalunya. Departament 
de Cultura i Mitjans de Comunicació. Serveis Territorials a Tarragona. 
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en modes de reverberació i de disseminació, les institucions 
artístiques tendeixen a funcionar com a murs de contenció 
del potencial disruptiu de l’art. En aquest sentit, des de 
Sala d’Art Jove hem assumit com a repte acompanyar l’art 
emergent de mediacions igualment insurgents;7 o, més ben 
dit, hem entès que un procés emergent no serà possible 
si no és per mitjà d’establir correspondències entre els 
processos de creació i els de mediació. Les mediacions 
insurgents són, al nostre entendre, aquelles que es deixen 
enredar amb els mateixos processos d’experimentació, de 
manera que faciliten l’articulació de la pràctica artística en 
tant que antagonisme, i que, alhora, permeten mantenir la 
institució com un procés de construcció obert i col·lectiu, 
com un procés en negociació permanent. 

L’educació ha estat una de les vies per on hem introduït 
l’experimentació en aquest sentit: quan l’any 2006 vam 
engegar els primers processos de tutoria orientats a 
acompanyar les produccions dels artistes seleccionats 
amb la convocatòria, en cap cas no aspiràvem a articular 
un sistema merament formatiu.8 Amb les tutories s’ha 
generat a Sala d’Art Jove un entorn continuat pel debat 
i l’experimentació en els modes de produir i de distribuir 
la pràctica artística que no ha deixat de prosperar. 
Actualment, les característiques de la mateixa programació 
d’exposicions i activitats es replantegen segons les 
necessitats i els desitjos dels artistes i els mediadors que 
conformen els equips de treball de l’any corresponent. 

7. En aquest cas ens referim a la noció de mediació insurgent que apunta David 
Harvey: “L’objectiu de la política insurreccional és capturar, reformar o substituir 
les institucions mediadores per poder transformar les regles de traducció de 
l’universal al particular”. Harvey, David (1998), “Espais d’insurrecció”, a: Subcultura 
i Homogeneïtat, Fundació Antoni Tàpies, Barcelona, p. 186.
8. Des dels seus inicis, la programació de la Sala d’Art Jove es construeix a partir 
d’una convocatòria pública adreçada a persones menors de 30 anys. Un dels 
canvis substancials que es va introduir l’any 2006 va ser el d’un programa formatiu 
adreçat als mateixos seleccionats, en què es convidava un seguit de professionals 
de l’àmbit de les arts visuals a acompanyar els processos de producció. De manera 
provisional vam anomenar aquests processos tutories i, tot i que el nom mai no 
ens va arribar a convèncer per la seva ressonància paternalista, s’ha quedat amb 
nosaltres fins al 2014. Des d’aleshores hem tendit a substituir-lo pel concepte 
mediació. 

La nostra intuïció és que l’experimentació no es 
pot limitar a la producció d’un seguit d’objectes o 
representacions identificables com a artístiques, sinó que 
precisament s’ha de garantir als artistes la possibilitat 
d’incidir en els mateixos processos d’articulació de la seva 
pràctica amb la societat. No es tracta, per tant, d’aplicar 
una política cultural determinada a l’art, sinó que, amb 
processos de mediació articulats d’aquesta manera, es 
persegueix catalitzar la visió política que està inscrita en 
les mateixes pràctiques artístiques. Això és, parafrasejant 
les paraules de Jacques Rancière o de Chantal Mouffe, 
la potencialitat de l’art per configurar l’ordre del món i la 
percepció del que és comú.9 

Una altra via per intensificar la incertesa respecte als 
processos de creació i mediació ha estat la multiplicació 
de les col·laboracions. L’intent més contundent va ser 
l’articulació d’una xarxa de col·laboració contínua amb 
entitats juvenils, artístiques i educatives del territori, la qual 
també disposava d’interlocució amb les administracions 
locals i provincials.10 Tot i que l’experiment va ser fallit, 
el reconeixem com a l’embrió del desplegament de 
processos de coproducció que Sala d’Art Jove engegaria 
posteriorment amb museus i centres d’art de tot el territori. 
També s’engeguen de manera sistemàtica processos 
de col·laboració amb centres educatius, entitats i 
organitzacions de perfil divers. Això fins al punt que amb 
programacions recents com ara Avantsala + Fuga (2013), 
Pica i Fuig! (2014) i La gran il·lusió (2015), tant els artistes 
com els mediadors han procedit a desplaçar una part 
important de l’activitat a ubicacions diverses, de manera 

9. Rancière, Jacques (2005), Sobre políticas estéticas, Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona, Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de la Universitat 
de Barcelona, Barcelona i Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). Mouffe, Chantal 
(2007), Prácticas artísticas y democracia agonística, Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona, Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de la Universitat de 
Barcelona, Barcelona i Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
10. Ens referim a la Xarxa Nacional d’Art Jove, un projecte que vam provar de 
desenvolupar en col·laboració amb les cinc coordinacions territorials de l’aleshores 
Secretaria de Joventut, entre els anys 2007 i 2009.
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que han deixat la mateixa sala d’exposicions de Sala d’Art 
Jove pràcticament sense programar. 

Cada una de les col·laboracions ha respost a intencions 
singulars, encara que, de fons, sempre hi ha hagut un 
impuls cap a la hibridació, la disseminació i l’actuació 
intempestiva.11 Ara bé, en el moment que Arts Santa Mònica 
ens convida a realitzar una exposició retrospectiva és quan 
aquest impuls interseca amb una segona força, la qual 
mena cap a la direcció justament contrària: la possibilitat de 
canonitzar propostes artístiques. 

Una exposició de 10 anys de Sala d’Art Jove té el perill 
de tornar-nos a l’efecte de the Top Ten o de shortlist que hem 
defugit en tot moment. Per tant, és així que ens preguntem: 
¿és possible mostrar una selecció de les pràctiques i els 
processos que s’han portat a Sala d’Art Jove els darrers 
10 anys sense caure en el parany d’una narració d’èxit o 
d’un cànon basat en una temptativa dels millors treballs? 
¿En quina mesura la conjuntura d’un aniversari és bona per 
redoblar una vegada més l’impuls experimental?

Indicis

Segueixi els rastres com si fos miop s’aproxima a un seguit 
de tensions que han marcat la pràctica artística de la 
darrera dècada i que han tingut una especial incidència a 
Sala d’Art Jove: la qüestió de la transmedialitat; el debat 
sobre la productivitat; l’anomenat gir educatiu i el treball 
col·laboratiu; la investigació artística, i la tensió entre la 
reflexivitat del discurs i la performativitat. 

La transmedialitat va emergir contra pronòstic. Mentre 
que els entorns digitals i Internet encara es figuraven a 

11. La voluntat de les institucions artístiques i culturals per treballar en xarxa és 
quelcom que a Catalunya s’hauria accelerat durant els anys posteriors a la crisi 
econòmica. Tot i així, per la nostra banda la col·laboració s’ha prefigurat sempre 
com un repte per a la definició institucional. En aquest sentit, tot i les evidents 
limitacions del projecte, hi ha un text que sempre ens ha servit de referència: 
Universidad Nómada (2008): “Prototipos mentales e instituciones monstruo. 
Algunas notas a modo de introducción”, a: Transversal. EIPCP, European Institute 
for Progressive Cultural Policies. En línia: http://eipcp.net/transversal/0508/
universidadnomada/es. 

principis del mil·lenni com una utopia medial i com un punt 
de fuga de la pràctica artística, no va caldre que passés 
gaire temps perquè es dissipés el que es pot considerar 
com el darrer somni productivista. Els mateixos projectes 
que s’han generat a Sala d’Art Jove han tendit a respondre a 
la màxima que Henry Jenkins va formular en contrapartida: 
“Els antics mitjans mai no moren, ni tan sols defalleixen”, en 
tot cas, es desplacen els uns en funció de l’emergència dels 
altres.12 La possibilitat disruptiva de l’art ja no es trobarà, 
per tant, associada a les característiques específiques d’un 
mitjà determinat, sinó que, precisament, aquesta prova de 
resoldre’s en les concatenacions i els espais de trànsit entre 
antics i nous mitjans.

Tot i així, encara que Internet no ha aconseguit establir-
se com a únic mitjà, a la seva empara s’han generat 
pensaments com ara el codi obert i el procomunitarisme, el 
quals han estat considerablement significatius tant dins com 
fora de la xarxa. L’apogeu de plantejaments col·laboratius 
en relació amb la pràctica de l’art es pot explicar, en part, 
atenent a la qüestió digital.13 

Així mateix, l’apreciació de la cultura digital com un 
fenomen immaterial també ha alimentat els debats a l’entorn 
de la investigació i l’educació artística: la raó de ser de 
l’art de principis dels 2000 es consolida com a productor 
de coneixement crític. En aquest sentit, des d’aleshores el 
debat es planteja en relació amb el seu rol respecte de la 
resta de disciplines del coneixement i, així mateix, en relació 
amb les implicacions pel que fa a l’anomenat capitalisme 
cognitiu o postfordisme.14 

12. Jenkins, Henry (2006): Convergence Culture. La cultura de los medios de 
comunicación, Paidós Comunicación, Barcelona, Buenos Aires, Mèxic, 2008. p. 24.
13. El desplaçament de l’art a internet cap a propostes d’acció col·lectiva a 
principis dels 2000 el suggereix Jesús Carrillo al final de: Carrillo, Jesús, (2004), 
Arte en la red, Cátedra, Madrid, p. 221-246. 
14. En l’anuari de 2009, es van publicar dos textos a l’entorn de l’anomenat gir 
educatiu i la investigació artística. Aquests textos ens han servit més d’una vegada 
com a referència per orientar la nostra acció en aquests dos àmbits: “Apunts sobre 
el gir cultural de la recerca artística”, de Montse Romaní, i “Posicions en el camp 
educatiu”, d’Aida Sánchez de Serdio. Sala d’Art Jove 2009, Generalitat de Catalunya, 
Departament d’Acció Social i Ciutadania, Secretaria de Joventut, Barcelona, 2010.



P
A

R
A

N
Y

S
, IN

D
IC

IS
, R

A
S

T
R

E
S

, M
IO

P
IA

 
14

En tot cas, la qüestió discursiva de l’art ha entrat 
fortament en tensió amb la performativitat: una certa 
aproximació pragmàtica i una creixent politització de les 
pràctiques artístiques han portat al fet que es qüestionin 
novament els desajustos entre la criticitat i les possibilitats 
de la praxi. En aquest sentit, si els artistes i els comissaris 
de les generacions anteriors van preconitzar discursos 
procedents del pensament feminista, postcolonial i de 
l’anomenada crítica institucional, en els darrers anys la 
pregunta ha tendit a desplaçar-se sobre les possibilitats 
d’acció i transformació que l’art pot assolir a l’empara de la 
teoria crítica i de les estructures del sistema artístic.15 

Al nostre entendre, en aquest magma de tensions és on 
els artistes prenen posició avui en dia: entre la producció 
discursiva i la capacitació per passar a l’acció; entre la 
criticitat i el col·laboracionisme; entre l’autoreflexivitat i les 
possibilitats que brinden els antics i els nous mitjans per 
disseminar-se en l’entramat social. Tot i així, és agosarat 
circumscriure la pràctica dels més de 300 artistes i agents 
culturals que fins al moment han passat per Sala d’Art Jove 
en unes poques coordenades. I això no merament per una 
qüestió de quantitat: quan es prova d’enfocar i sotmetre les 
pràctiques artístiques a l’anàlisi sempre hi ha alguna cosa 
que s’escapa. 

Rastres

Dels indicis que hem suposat, n’hem articulat cinc 
processos d’investigació per seguir-ne els rastres i resoldre, 
així, el comissariat de l’exposició. Les propostes per portar-
ho a terme s’han formulat a artistes i comissaris que han 
col·laborat amb Sala d’Art Jove durant aquests anys: la 
qüestió de la producció s’ha plantejat com a punt de partida 

15. Segons exposa Dorothea von Hantelmann, la performativitat en l’art es basa 
en una comprensió pragmàtica de l’impacte de l’art. En aquest sentit, més que 
els discursos o els significats que l’art articula, l’interès es desplaça en copsar 
els procediments amb què aquests significats esdevenen rellevants socialment 
o políticament. Hantelmann, Dorothea von (2010), How to Do Things With Art. 
JRP|Ringier & Les presses du réel.

a Pilar Cruz; la investigació artística s’ha proposat a Íngrid Blanco 
i Antonio Gagliano; els discursos i la criticitat a Alex Brahim; la 
pràctica col·laborativa i l’anomenat gir educatiu a Cristian Añó i 
José Antonio Delgado, i la qüestió de la transmedialitat a Martí 
Anson. La fragmentació de l’exposició en línies de comissariat 
diverses té a veure amb la necessitat de multiplicar els marcs 
d’interpretació que apliquem sobre la pràctica artística, però 
també té a veure amb la necessitat de defugir la temptativa de 
cànon. 

Segueixi els rastres com si fos miop procura, doncs, fer un 
exercici de miopia deliberada. D’una banda, l’exposició es pot 
llegir com a representativa de les tensions que travessen l’art de 
la darrera dècada, si bé es fa impossible guanyar perspectiva: 
l’íntima correspondència que guarden els projectes que s’hi 
exposen amb les respectives estructures de producció i de 
mediació dissipa qualsevol fantasia d’un punt de vista autònom 
que pugui situar les pràctiques artístiques al marge de la 
conjuntura de les mateixes xarxes; mentre que d’una altra, si 
bé l’exposició es pot llegir com una síntesi del treball realitzat a 
Sala d’Art Jove, la selecció de projectes segons les especificitats 
de les diferents investigacions fa que la possibilitat d’un cànon 
esdevingui igualment una empresa inviable. 

“Simplement, Segueixi els rastres com si fos miop” és el 
consell que Bruno Latour dóna a l’investigador en ciències 
socials.16 Amb l’anomenada Actor-Networking-Theory (teoria de 
l’actor-xarxa) Latour insta l’investigador a prescindir de l’articulació 
de grans sistemes i a basar el seu treball en l’escrutini minuciós de 
les xarxes amb què es conformen els fenòmens socials. Li demana 
deixar-se desplaçar per les mateixes concatenacions de mitjans i 
mediadors que articulen la realitat i, així mateix, reconèixer-se en 
tant que agent mediador, el qual altera l’objecte d’estudi amb la 
seva mateixa investigació. 

Un procés de treball d’aquestes característiques mena cap a 
una investigació situada i basada en el reconeixement constant 
de la parcialitat del coneixement, el qual es planteja com a 
localitzable, així com determinat pels mateixos instruments 

16. Latour, Bruno (2008), Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor-red, 
Manantial, Buenos Aires. p. 254.
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d’anàlisi que s’empren. Tal i com va considerar Donna 
Haraway, un coneixement encarnat no és pròpiament 
una limitació, sinó que justament és l’única manera de fer 
possible el coneixement. En les seves paraules, “L’única 
manera de trobar una visió més àmplia és estar en un lloc 
en particular”.17 En realitat, per la nostra banda hem pensat 
l’exposició com una possibilitat d’interpretació de l’art dels 
darrers 10 anys a Catalunya a través del cas de Sala d’Art 
Jove, més que no pas com una retrospectiva d’aniversari.

Miopia

Benvolgut/da, Segueixi els rastres com si fos miop. Sospiti 
de les lents de visió que proporciona aquesta exposició, 
dels indicis que s’hi mostren, de les interpretacions que s’hi 
articulen sobre l’art i les seves institucions. Però, sobretot, 
tregui’s les lents i inspeccioni-les, també. En lloc de mirar-hi 
a través, observi de què estan fetes. Descobreixi-les com un 
fet més que no pas com un punt de mira. Així s’intensificarà 
la seva miopia. 

Alhora, no deixi de seguir els rastres i recórrer l’art i les 
seves mediacions com a parts d’un mateix fenomen. No 
hi ha distància possible, la visió no serà clarivident. Però, 
a mesura que segueixi els rastres, notarà que vostè també 
esdevé un mediador d’aquesta xarxa, un nou agent de 
narració i traducció.

Esperem que els projectes que hem aplegat aquí 
intersequin amb el seu itinerari i que vostè els condueixi 
cap a noves direccions. Connecti’ls amb altres realitats, 
atenent a implicacions que potser mai no han passat per la 
ment dels artistes ni dels comissaris. Segueixi els rastres i, a 
mesura que li permetin desplaçar-se, desterritorialitzi’ls una 
vegada més. 

17. Haraway, Donna J. (1995), Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la 
naturaleza, Cátedra, Universitat de València, Instituto de la Mujer. Madrid. p. 339.
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First off, we would like to express our thanks to 
all the artists, mediators, advisors, institutions, 
schools, universities and cultural agents of all 
kinds who have participated in the Sala d’Art 
Jove project over the past 10 years. Because of 
them and their contributions, we have managed 
to forge new working methods for emerging 
creation in our country. Now we would like to 
look back at that evolution, taking advantage of 
the Sala d’Art Jove’s tenth anniversary.

That being said, Follow the trail as though you 
were nearsighted isn’t just intended to be a 
commemorative exhibition. It is also meant to 
emphasize the change in model fostered by the 
Sala d’Art Jove. This change has allowed for 
redefining the policies of support for emerging 
creation, with the incorporation of a clear 
emphasis on education, innovation and, above 
all, experimentation. 

None of it would have been possible without the 
existence of networked efforts and territoriality, 
which have been two of the determining features 
of the Sala d’Art Jove from the beginning. 
We know there are a lot of us who believe in 
emerging creation from this country. And we 
know that there are a lot of us who support 
young creators and are trying to help them 
along the road to professionalization. We are, 
ultimately, one more link in a long chain. 

We would also like to highlight the good will 
and efforts of the managers of the Sala d’Art 
Jove in continually rethinking and reinventing 
the project, in order to adapt it to the constantly 
evolving needs and concerns of young creators. 
This has been one of the keys that has led the 
Sala d’Art Jove, despite the difficulties of the 

past decade, to become consolidated as a 
benchmark space in the sphere of emerging 
art. Also, for that reason, it has been awarded 
recognition and prizes from the sector. 

Arts Santa Mònica, as a center focused on 
creativity, research, and mediation, promotes 
values and attitudes that are in keeping with 
some of the discursive lines forged by the 
curators and creators who have worked with the 
Sala d’Art Jove. This exhibition also represents 
a recognition of all the work they have done over 
the past ten years. 

I would like to point out, that Follow the trail as 
though you were nearsighted is not a showing 
of all the projects that have been promoted by 
the Sala d’Art Jove (which have implicated more 
than 300 young artists). What it does offer is a 
significant sample of the legacy of these first ten 
years of history. As such, the exhibition lets us 
follow the trails of different readings, concerns, 
problems and hopes that, in fact, are not the 
exclusive patrimony of artistic creation; they are 
a reflection of our society as a whole.

We hope you enjoy the exhibition and, above all, 
that you feel like a part of it.

Marta Vilalta
General Director for Youth Affairs  

Jaume Reus
Director of Arts Santa Mònica
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TRAPS, 
CLUES, 
TRAILS, 
NEARSIGH-
TEDNESS
In 2016, it has been ten years since the Sala d’Art Jove 
began implementing a working model that has been widely 
recognized by the Catalan art scene.1 This occasion can 
provide a certain amount of exposure for an exhibition 
initiative like Segueixi els rastres com si fos miop [Follow 
the trail as though you were nearsighted]. At any rate, all 
exhibitions are full of traps. 

Trap No. 1

We couldn’t turn down an opportunity like the one provided 
by Arts Santa Mònica to create a retrospective exhibition 

1. With an initial phase under the name Sala d’Art Lola Anglada, the Sala d’art Jove 
is a facility run by the Public Authority for Youth Matters within the Department of 
Labor, Social Affairs and Families of the Generalitat de Catalunya, which has been 
promoting emerging art since 1984. In 2005, a significant renewal of the facilities 
was proposed, spearheaded by Núria Martínez Vernis, with the collaboration of 
Oriol Fontdevila and the association Experimentem amb L’Art [Let’s Experiment 
with Art]. The Sala d’Art Jove began a new period in 2006; one year later Txuma 
Sánchez and Marta Vilardell joined the team. In terms of public recognition, the 
work done by the Sala d’Art Jove has received prizes on various occasions: in 2011 
by the ACCA, the Catalan Association of Art Critics, and in 2012 by the Barcelona 
City Council, with the awarding of the Visual Arts prizes 2011 Ciutat de Barcelona.

about our facility: being given a showcase to promote the 
projects produced by the Sala d’Art Jove over the course of 
10 years should serve to intensify our work in disseminating 
emerging art, to evaluate our progress and, as a result, 
improve the public positioning of our project. 

All things considered, the continuing crises that have 
occurred in Catalonia during this period affecting museums 
and contemporary art centers have made us suspicious 
about the possibility of increasing our visibility on the cultural 
map. We are not the first to admit it: “As far as visibility goes, 
everything is rigged,”2 and, in fact, the management team has 
recognized, on more than one occasion, that occupying a 
secondary position in the scope of Catalan cultural policy may 
even have been a good thing for the program’s development.3 

We won’t insist on listing the institutional experiments 
that have failed to prosper in Catalonia in recent years. With 
this text, we only hope to emphasize that the price to be 
paid by remaining on the outskirts of cultural policy can also 
be very high: in a piece we wrote recently for a publication 
edited by our friends at Sant Andreu Contemporani,4 we 
talked about the fact that, under the auspices of institutional 
crises, spaces like ours have begun working as a kind of 
cultural maquiladora.5 In cases like the Sala d’Art Jove, but 

2. Quote attributed to Jacques Lacan in: Phelan, Peggy. Unmarked: The Politics of 
Performance. New York: Routledge, 1993, p. 6. According to Phelan, “Visibility is 
a trap; it summons surveillance and the law; it provokes voyeurism, fetishism, the 
colonialist/imperial appetite for possession.” 
3. The potential of the Sala d’Art Jove as set apart from cultural policy is something 
that is discussed in some of the conversations and texts compiled in Sala d’Art Jove. 
2010-2011, Generalitat de Catalunya. Department of Social Welfare and Family, 
Barcelona, 2012. And in: Fontdevila, Oriol. “Naturaleza contradictoria. Algunas 
instantáneas de la fauna y flora del desierto catalán.” In Eremuak # 0. Department of 
Education, Linguistic Policies and Culture. Basque Government, 2013.
4. Fontdevila, Oriol. “De l’èxode a la insurgència.” In Article no. 2, Sant Andreu 
Contemporani. Barcelona City Council, 2016, p. 7-25.
5. Maquilas or maquiladoras are companies located in developing countries 
(generally considered third world) where multinational corporations can find cheap 
labor and import goods without paying customs duties. George Yúdice was the first 
to use the term maquiladora in the cultural sphere in his well-known work El recurso 
de la cultura. Yúdice, George. El recurso de la cultura. Barcelona: Gedisa, 2002, p. 
352-357.
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also Sant Andreu Contemporani or Can Felipa Arts Visuals, 
the production of knowledge and artistic value has been 
accompanied by flexible working structures that have held 
up because, in the name of artistic emergence, they have 
subjected their supposed beneficiaries to considerably 
unstable conditions.

Visibility, therefore, is a trap in different ways. On the 
one hand, because recent history has shown that being on 
the radar of cultural policies is not a guarantee of structural 
improvement; on the other hand, because despite the 
opportunity for visibility that it offers, an exhibition celebrating 
10 years of the Sala d’Art Jove, held at Arts Santa Mònica, 
has to be experienced with a certain amount of precaution: 
although improving the public presence and positioning of 
our program is important, we should guard ourselves against 
producing a legitimizing effect on an institutional landscape 
that has regressed during those 10 years. 

Trap No. 2 

The possibility of articulating a structure that is also 
emerging in itself has been a concern of the Sala d’Art Jove 
since 2006. While the cultural industry has given rise to 
an emerging culture based on promotion in the style of a 
“Top Ten” list, at the Sala d’Art Jove we have understood 
emergence in a dialectical sense, with quasi Marxist roots: 
parallel to the ideas of Raymond Williams, an emerging 
culture introduces new values and practices, the effect 
of which is to destabilize a dominant culture, with the 
possibility of leading to social change either immediately or 
in the long term.6 

Though it may seem paradoxical, the art system 
is often resistant to this type of emerging processes. 
Rather than experimenting with modes of repercussion 

6. Williams, Raymond. Marxism and Literature. Oxford: Oxford University Press, 
1977. An initial development of this discourse with regard to the Sala d’Art Jove 
was posited in: Fontdevila, Oriol (2010), “L’actualitat de les cultures emergents.” In 
En cos i ànima. Una dècada d’art emergent. Generalitat de Catalunya. Department 
of Culture and Media. Tarragona Territorial Services.

and dissemination, artistic institutions tend to work like 
retaining walls with a disruptive potential for the art. In 
that sense, at the Sala d’Art Jove we have taken up the 
challenge of accompanying emerging art with equally 
insurgent mediations;7 in other words, we have understood 
that emerging processes cannot be possible without 
establishing correspondences between the processes of 
creation and the processes of mediation. The way we see 
it, insurgent mediations allow themselves to get tangled up 
in the same processes of experimentation, thus facilitating 
the articulation of artistic practice as an antagonism, while 
at the same time preserving the institution’s position as an 
open and collective process of construction, a permanent 
negotiation. 

Education has been one of the areas in which we have 
introduced experimentation in that sense: when, in 2006, we 
began the first advisory processes, aimed at accompanying 
the work produced by the artists selected during the call, in 
no way was it our intention to articulate a merely educational 
system.8 At the Sala d’Art Jove, the advisory sessions 
have generated an environment for ongoing debate and 
experimentation concerning the methods of producing and 
distributing artistic practice, and the debate has continued 
to thrive. Currently, the characteristics of the programming 
for exhibitions and activities are reevaluated in keeping with 
the needs and desires of the artists and mediators who 
make up the working teams for the year in question. 

7. In this case, we are referring to the idea of insurgent mediation laid out by 
David Harvey: “The target of insurgent politics is to capture, reform, or replace the 
mediating institutions and thereby transform the rules of translation from universality 
to particularity.” Harvey, David. “Spaces of Insurgency.” In Subculture and 
Homogenization. Barcelona: Fundació Antoni Tàpies, 1998.
8. From the beginning, the programming for the Sala d’Art Jove has been put 
together based on a public call for proposals targeted to people under 30 years 
of age. One of the major changes that was introduced in 2006 was offering an 
educational program addressed to the selected participants, where a series of 
professionals from the visual arts world were invited to share in the production 
processes. Provisionally, we called these processes, advisory sessions and, 
although we were never entirely happy with the name because of its paternalistic 
associations, it remained in use until 2014. From that point forward, we have tended 
to replace it with the concept of mediation. 



T
R

A
P

S
, 

C
LU

E
S

, 
T

R
A

IL
S

, 
N

E
A

R
S

IG
H

T
E

D
N

E
S

S
  

27

T
R

A
P

S
, C

LU
E

S
, T

R
A

IL
S

, N
E

A
R

S
IG

H
T

E
D

N
E

S
S

  
26

Our intuition is that experimentation cannot be limited 
to the production of a series of objects or representations 
that can be identified as artistic. On the contrary, we need 
to guarantee that artists are given the possibility to influence 
how their practice relates to society. The idea is not to 
apply a specific set of cultural policies to the art; rather, 
using processes of mediation created as described above, 
the aim is to catalyze the political vision that is inscribed in 
the artistic practices themselves. To paraphrase Jacques 
Rancière or Chantal Mouffe, therein lies art’s potential for 
shaping the world order and the perception of what is 
common to all of us.9

Another way of intensifying the uncertainty regarding 
the processes of creation and mediation has been 
to increase the number of collaborations. The most 
powerful attempt included the creation of a continuous 
collaboration network involving youth-centered, artistic 
and educational associations through the territory, which 
also had a line of communication with the local and 
provincial administrations.10 Although the experiment was 
unsuccessful, it was the embryo for the co-production 
processes subsequently spearheaded by the Sala d’Art Jove 
involving museums and art centers throughout the territory. 
In addition, systematic collaboration processes were also 
set up with schools, associations and organizations of 
many different kinds: to such an extent that, with recent 
programming such as Avantsala + Fuga (2013), Pica i Fuig! 
(2014) and La gran il·lusió (2015), both artists and mediators 
moved a significant amount of their activities to other 
locations, which left the Sala d’Art Jove’s own exhibition 
space with hardly any programming. 

9. Rancière, Jacques. Sobre políticas estéticas. Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona. Barcelona and Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, 2005. Mouffe, Chantal. Prácticas artísticas y democracia 
agonística. Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Barcelona and Bellaterra: 
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2007.
10. The network in question is the Xarxa Nacional d’Art Jove [National Young Art 
Network], which we worked on putting together from 2007 to 2009 in collaboration with 
the five territorial coordinators under what was, at that time, the Secretariat for Youth.

Each of the collaborations has responded to unique 
intentions even though there has always been an underlying 
tendency toward hybridization, dissemination and untimely 
action.11 That being said, when Arts Santa Mònica invited 
us to create a retrospective exhibition, that drive intersected 
with a second force, which pulls in the exact opposite 
direction: the possibility of canonizing artistic proposals. 

An exhibition covering 10 years of the Sala d’Art 
Jove runs the risk of pushing us toward the “Top Ten” 
or “shortlist” effect that we have always tried to avoid. 
Therefore, we ask ourselves: Is it possible to show a 
selection of the practices and processes brought to the Sala 
d’Art Jove in the past 10 years without falling into the trap 
of a success story or a canon based on an attempt to select 
the best work? To what extent is an anniversary a good time 
to double down on our drive for experimentation?

Clues

Follow the trail as though you were nearsighted looks 
at a series of tensions that have characterized artistic 
practice over the past decade, and which have had a 
particular impact on the Sala d’Art Jove: the question of 
transmediality; the debate on productivity; the educational 
turn and collaborative work; artistic research; and the 
tension between the reflexiveness of discourse and 
performativity. 

Transmediality emerged against all odds. Whereas, at 
the beginning of the millenium, digital environments and the 
Internet were still seen as a media utopia and as a line of 
flight for artistic practice, it was not long before what might 

11. The intent among artistic and cultural institutions in Catalonia to collaborate 
in a network is something that advanced rapidly during the years following the 
economic crisis. Nevertheless, for our part, collaboration has always been posited 
as a challenge with implications on the institutional definition. In that sense, 
despite the obvious limitations of the project, there is a text that has always 
been a point of reference for us: Universidad Nómada. “Mental Prototypes and 
Monster Institutions: Some Notes by Way of an Introduction.” In Transversal. EIPCP, 
European Institute for Progressive Cultural Policies, 2008. Online at: http://eipcp.
net/transversal/0508/universidadnomada/en. 
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be called the last productivist dream went up in smoke. The 
projects generated at the Sala d’Art Jove tended to respond 
like the aphorism formulated by Henry Jenkins: “Old media 
never die–and they don’t even necessariily fade away.” 
In any case, some are displaced as others emerge.12 The 
disruptive possibility of art, therefore, is not associated with 
the specific characteristics of a particular medium; rather, 
it tries, precisely, to resolve itself in the links and spaces of 
transfer between old and new media.

Nevertheless, although the Internet hasn’t managed 
to establish itself as the sole medium, it has led to 
the generation of ideas like open code and pro-
communitarianism, which have shown considerable 
significance both on the Net and off it. The rise in 
collaborative approaches in relation to artistic practice can 
be explained, in part, in reference to the digital issue.13 

Likewise, the assessment of digital culture as an 
immaterial phenomenon also fed into the debates 
concerning artistic research and education: in early 2000 the 
purpose of art was consolidated as lying in the production 
of critical understanding. In that sense, from that point 
forward the debate has focused on its role in relation to 
other knowledge disciplines and, as such, in relation to the 
implications for cognitive capitalism or post-Fordism.14

In any case the discursive question in art has entered 
into a tense relationship with performativity: a certain 
pragmatic approach and a growing politicization of artistic 
practices has led to renewed questioning of the imbalance 

12. Jenkins, Henry: Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New 
York: NYU Press, 2008, p. 13.
13. The shift in art on the Internet toward collective action proposals in early 2000 
is suggested by Jesús Carrillo at the end of: Carrillo, Jesús. Arte en la red, Madrid: 
Cátedra, 2004, pp. 221-246. 
14. In the yearbook from 2009, two texts were published that dealt with the so-
called educational turn and artistic research. More than once, those texts have 
served as a point of reference for orienting our work in both those areas: “Apunts 
sobre el gir cultural de la recerca artística,” by Montse Romaní, and “Posicions en 
el camp educatiu,” by Aida Sánchez de Serdio. Sala d’Art Jove 2009. Generalitat 
de Catalunya, Departament of Social Action and Citizenship, Secretariat for Youth. 
Barcelona, 2010.

between critical perspective and the possibilities of praxis. 
In that sense, whereas artists and curators from previous 
generations defended discourses rooted in feminist 
thought, postcolonial thought and institutional criticism, in 
recent years the question has shifted toward the limits of 
art’s possibilities for action and transformation under the 
auspices of critical theory and the structures of the artistic 
system.15 

As we understand it, this magma of tensions is where 
artists must take their stand today: between discursive 
production and the capacity to move into the realm of 
action; between critical perspective and collaborationism; 
between self-reflexiveness and the possibilities provided 
by old and new media for dissemination within the social 
framework. Even so, it would be a reach to limit the practice 
of the more than 300 artists and cultural agents who have 
come through the Sala d’Art Jove to date judging by just 
a few characteristics. And not merely for a question of 
quantity: when we try to establish a focus for an analysis of 
the artistic practices as a whole, there are always outliers. 

Trails

Based on these clues, we have put together five lines of 
investigation; by following their trails we will define the 
curation for the exhibition. The proposals for its execution 
were offered artists and curators who have collaborated 
with the Sala d’Art Jove over the years: the question of 
production was suggested as a jumping off point for 
Pilar Cruz; artistic investigation was proposed to Íngrid 
Blanco and Antonio Gagliano; discourse and the critical 
viewpoint fell to Alex Brahim; collaborative practice and the 
educational turn to Cristian Añó and José Antonio Delgado, 
and the question of transmediality to Martí Anson. Breaking 

15. As stated by Dorothea von Hantelmann, performativity in art is based on a 
pragmatic understanding of the impact of art. In that sense, beyond the discourse or 
the meanings that art articulates, the interest is shifted toward grasping the methods 
by which those meanings become socially or politically relevant. Hantelmann, 
Dorothea von. How to Do Things with Art. Dijon: Les presses du réel, 2010.
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up the exhibition into different lines of curation has to do 
with the need for multiplying the interpretative frameworks 
we apply to artistic practice; but it also ties in with our need 
to break away from defining a canon. 

Follow the trail as though you were nearsighted is an 
attempt at an exercise in deliberate nearsightedness. On 
the one hand, the exhibition can be read as representative 
of the tensions that have permeated art during the past 
decade, it is impossible to establish any kind of perspective: 
the projects included in the exhibition maintain such a close 
correspondence with the structures of production and 
mediation that it removes any illusion of an independent 
point of view that could situate the artistic practices on the 
margins of the circumstances of those networks. On the 
other hand, while the exhibition can be read as a summary 
of the work done in the Sala d’Art Jove, having selected 
the projects according to the specificities of five different 
investigations makes the idea of establishing a canon 
equally impossible. 

Bruno Latour tells researches in the Social Sciences to 
simply follow the trail like someone who is myopic.16With 
his Actor-Network-Theory, Latour encourages researchers 
to leave behind the articulation of overarching systems and 
the base their work on a meticulous examination of the 
networks that make up social phenomena.  He suggests 
they follow the chains of media and mediators that articulate 
reality and, as such, recognize themselves as mediators, 
who alter their object of study through their investigation. 

A working process with these characteristics leads 
toward an investigation founded on a constant recognition 
of the partiality of knowledge, which is posited as situated, 
in addition to being determined by the tools used in its 
analysis. As expressed by Donna Haraway, embodied 
knowledge isn’t a limitation, it’s actually the only way to 
make knowledge possible. As she says, paraphrasing, the 
only way to find a broader vision is to be in a particular 

16. Latour, Bruno. Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network 
Theory. Oxford: Oxford University Press, 2005. 

place.17 For our part, we saw the exhibition as a possibility 
for interpreting art from the past 10 years in Catalonia and 
through the case of the Sala d’Art Jove, rather than as a 
retrospective to celebrate in anniversary.

Nearsightedness

Welcome, Follow the trail as though you were nearsighted. 
Be suspicious of the viewing lenses provided by this 
exhibition, the clues it gives, the interpretations it presents 
regarding art and its institutions. But, above all, take off your 
own lenses and look carefully at them too. Instead of looking 
through them, look at what they’re made of. Discover them 
as one more element, as opposed to a viewpoint. Your 
nearsightedness will be more acute. 

At the same time, keep following the trail and track the 
art and its mediations as part of the same phenomenon. 
There’s no possible distance, the vision won’t be clairvoyant. 
But as you follow the trail, you’ll find yourself becoming 
a mediator in the network, a new agent of narration and 
translation.

We hope that the projects we’ve gathered here 
intersect with your itinerary and that you lead them in new 
directions. Connect them with other realities, attending to 
implications that may never have occurred to the artists 
or the curators. Follow the trail and, as it takes you along, 
deterritorialize it again. 

17. Haraway, Donna J. Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature. 
New York: Routledge, 1991. 
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ANTI-
PROFESSIO-
NALS
El 2006 passen dues coses de vital importància per a la comunitat artística 
catalana aparentment desconnectades entre si. La primera és que la Sala 
d’Art Jove inicia una trajectòria singular de promoció de l’art jove, una línia 
d’actuació en què es fixa com a objectiu la professionalització del sector. 
Aquesta línia és essencial per entendre que aquestes pràctiques artístiques 
són el començament d’una carrera professional que, com a tal, proveirà 
els artistes dels mitjans econòmics suficients per a la seva subsistència 
durant el curs de la seva vida laboral. En aquells moments, la voluntat 
de professionalitzar el sector no és nova en el context barceloní, però la 
insistència d’aplicar aquesta intenció professionalitzadora als paràmetres 
de l’art emergent, en certa manera sí que ho és.

La segona cosa que passa i que acabarà marcant d’una manera ben 
profunda la comunitat artística és que aquell mateix any ja es produeixen 
els primers indicis de la crisi de les hipoteques subpreferencials als Estats 
Units, els primers senyals de la bombolla que esclata a partir de l’any 
2008 i altres factors que acaben afectant la macro i micro economia 
mundial i infectaran la confiança de la ciutadania en el progrés econòmic 
com a línia ascendent i en la creença de la seva capacitat de control 
sobre la seva pròpia vida.

I és així perquè la bretxa que s’obre el 2008 i les conseqüències que 
la majoria de la població estarà obligada a pagar, no només augmenten 
la desigualtat social i la inestabilitat econòmica, sinó que també afebleixen 
encara més la situació ja delicada de la cultura. Deixant de banda les 
conseqüències immediates de les retallades en els pressupostos i en la 
consideració social que afecten el sector, aquest fet s’acabarà veient 
reflectit d’una manera progressiva en el caràcter d’alguns dels projectes 
que es desenvolupen a la Sala a partir d’aquell any, que tenen com a eix 
el món del treball i de la producció de béns i valor, dels fluxos econòmics, 
de la producció artística com a treball i dels diners i el com guanyar-se 
la vida. L’economia en general i la de l’art en particular es reafirmen com 
un eix conceptual a l’entorn del qual s’articulen molts dels discursos de 
l’art emergent.

Durant aquest període de gràcia entre la crisi subpreferencial i la 
crisi econòmica de 2008 ja hi havia projectes d’artistes que reflectien 
el món del treball, com ara el d’Efrén Álvarez i el seu esquema de les 
relacions laborals i socials que regeixen al Centre Comercial 
La Maquinista. Això havia sorgit de la feina que té el mateix artista en una 
de les botigues durant el període nadalenc i per rebaixes. El flux 
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de relacions laborals i l’estructura comercial d’aquest centre és un 
bon punt de partida per reflexionar sobre el pas que es produeix a 
Barcelona de l’economia secundària a la terciària, de l’activitat industrial 
a l’economia de serveis, als terrenys d’una antiga fàbrica de màquines 
situada en un barri obrer que l’únic que ha legat a aquest centre 
comercial és el nom. Un altre projecte que es podria portar a col·lació és 
el de Ruben Grilo i el seu desinterès envers la producció objectual com 
a generadora de valor, l’accent sobre el treball –artístic, però podríem 
ampliar el focus cap a altres àmbits professionals– que representa 
anotar durant dos anys fragments de text, idees, paraules inconnexes, 
pensaments i tasques pendents. Com una picada d’ullet a aquest treball 
preparatori d’una tesi doctoral que consisteix en centenars de post-it i 
anotacions que més tard acaben formant part coherent d’un tot, però 
sense la part del producte final.

Ja el 2009, Annegien van Doorn crea una obra anomenada From: 
annegienvandoorn@gmail.com que consisteix a reescriure a mà i sobre 
paper tots els correus electrònics que rep i envia relatius a la seva estada a 
Barcelona durant els gairebé dos anys que viu aquí. De resultes d’això hi ha 
52 m2 amb 962 correus electrònics reescrits a mà. Aquest gest desmenteix 
la funcionalitat i la utilitat com a eina per a la millora dels processos de 
treball de les tecnologies. La laboriositat del procés de reescriptura posa 
així en valor l’ús del temps com a força de treball i l’habilitat manual com a 
part d’aquesta força de treball, com si fos una nova manera de luditisme en 
un context postindustrial.

Del mateix any és el projecte de Guim Camps, Si guanyo, m’ho gasto 
tot en loteria. Com el seu mateix nom indica, tots els diners atorgats per 
produir l’obra els inverteix a raó de 12€ diaris en Loto Catalunya, i si guanya 
res, ho reinverteix en més loteria. El gran somni obrer, el pic d’intensitat 
màxima del qual es viu cada 22 de desembre en forma de “tapar forats”, 
no és tenir unes condicions justes de treball, sinó deixar de dependre del 
teu sou mensual per a la supervivència gràcies a un cop de sort. En Guim 
explota aquest somni obrer però sense aprofitar-se’n, invertint en una 
loteria els beneficis de la qual financen, entre altres coses, residències de 
tercera edat, centres tutelats, inserció social, i heus aquí que la mateixa 
convocatòria d’art de la Sala d’Art Jove. Donar a conèixer el flux de diners 
que genera la loteria també posa en relleu com en el fons l’Estat del 
benestar depèn força de la sort i de l’atzar.

I continuant amb la producció artística entesa com a flux econòmic, 
un any més tard veiem un treball del col·lectiu ad hoc format per Gloria 
Fernández, Joaquín Reyes, Álvaro Icaza i David F. Mutiloa. Transacción 
va consistir en el canvi de l’import del seu pressupost de producció 
per monedes d’un cèntim que es van escampar en un racó de la sala 
d’exposicions, un espai cobert amb 162 quilos de coure en monedes 
de curs legal, disperses per terra en el sentit més estricte de “llençar els 
diners”. Una moneda d’un cèntim té un valor imperceptible, i d’altra banda 
no pot durar gaire a l’abast d’un públic que no té cap obstacle a l’hora 
d’apropiar-se d’una part del botí. El valor del treball queda, literalment, 
disseminat, devaluat i a l’abast de qui se’l vulgui quedar.

Núria Güell treballava en Epistolario. Ayuda Humanitaria des de 2008 
i va ser seleccionada per a la convocatòria d’edició el 2011. Es tractava del 
que ella defineix com a intercanvi de serveis. Mentre viu a Cuba obre una 
convocatòria pública en què ofereix matrimoni —i per tant entrada legal a 
Europa— al cubà que li escrigui la carta d’amor més bonica. Es tracta d’una 
denúncia de les polítiques migratòries però també d’una crítica a aquesta 

política d’explotació amorosa que exerceixen els turistes del primer món als 
països en vies de desenvolupament. I també evidencia que, més que no pas 
la força del treball, el que tens de valor per intercanviar és, cada cop més, el 
cos i la pròpia subjectivitat.

Des de 2009, Quim Packard i Enric Farrés organitzaven el Grau 
d’assistent d’artista professional, un seguit de tallers que s’apropiaven, 
d’una banda, de la figura de l’aprenent dins d’un sistema de relacions 
laborals que ha estat sobrevivint en diverses versions des de l’edat 
mitjana; d’una altra, del llenguatge corporatiu de les universitats nord-
americanes i les universitats-empresa que actualment han creat la que 
probablement serà la següent bombolla a esclatar: la dels màsters, 
postgraus i formació ultra especialitzada. La publicació que editen 
amb Sala d’Art Jove l’any 2012 es titula “NO et preocupis pel FUTUR, 
ocupa-te’n” i serveix com la propaganda d’un programa d’estudis per 
a la categoria laboral d’assistent d’artista. El projecte posa de manifest 
l’absurd d’una figura que s’ha endeutat per les properes dècades de la 
seva vida amb uns estudis per exercir un treball mal pagat d’etern becari, 
subordinat als lluïments d’un artista consolidat —lloc de treball al que 
naturalment molts aspiren i pocs aconsegueixen—, que exerceix un treball 
creatiu i amb prestigi social.

Sense moure’ns del 2012, Adriana Wallis compra per internet una 
sèrie d’objectes diversos que l’única característica que tenen en comú 
és que estan etiquetats com a “rare et magnifique”, atributs del tot 
subjectius i que atorguen a un objecte un valor de canvi molt superior 
al que tindria un altre de característiques semblants. L’Adriana fon 
aquests objectes i els converteix en lingots, i amb això resumeix també 
com la institució artística converteix el treball i la mercaderia en objecte 
d’especulació elevant-ne el valor de partida i reflexiona sobre la plusvàlua 
del treball artístic.

En la convocatòria de 2013 hi ha diversos treball en la línia que ens 
ocupa. Ciprian Homorodean aporta un manifest brillant sobre què vol dir 
ser artista en tant que treballador. Amb l’estil dels cartells que es poden 
trobar als portals i les faroles, en Ciprian dibuixa una sèrie de 300 cartells 
a mà en què s’ofereix per realitzar qualsevol de les feines remunerades 
per a les quals està capacitat: neteja, informàtica, consulta esotèrica, 
professor d’idiomes, repartidor… I també, artista visual. Amb aquesta 
obra en Ciprian equipara totes aquestes feines amb una mateixa òrbita de 
necessitat: la recerca de mitjans de subsistència no fa distincions entre 
feines més o menys especialitzades o prestigioses. Col·loca al mateix 
nivell la feina menys qualificada, com ara la neteja o el repartiment de 
flyers, juntament amb professions intel·lectualitzades, com ara professor 
o artista. Com que els ofereix la mateixa persona, està posant en relleu 
com totes les feines, fins i tot les més prestigioses, s’han col·locat a un 
mateix nivell, ja que els treballadors passen pels mateixos canals d’accés 
al mercat, sobretot si aquests treballadors estan en una situació de 
desavantatge pel fet de procedir d’altres països. I explica que l’artista és 
un pencaire, algú que ven la seva força de treball a canvi de remuneració 
i ho fa per la necessitat de viure d’aquest treball sense altres fonts 
d’ingressos. Desglamouritza la professió i alguns dels seus tòpics. L’artista 
forma part, al igual de qualsevol altre grup de treballadors, ja sigui poc o 
molt qualificat, d’una classe obrera cada cop més precaritzada. I encara 
més, l’artista descobreix a l’espectador profà el gran secret a crits del món 
de l’art: n’hi ha molt pocs que visquin exclusivament de la seva activitat 
artística sensu stricto.
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Aquesta mateixa estratègia d’esborrament d’estrats en la piràmide 
laboral és la que fa servir Mercè Ubalde amb Núm. 22 per posar el focus 
en els més vulnerables del sistema econòmic. L’artista organitza un taller 
per acomplir la demanda de producció d’una empresa, i disposa com 
a mà d’obra de 10 professionals qualificats. El taller adquireix la forma 
d’una cadena de muntatge il·legal, en el sentit d’economia submergida, 
no regulada i, a més, escassament remunerada. Els treballadors, d’altra 
banda, debaten i reflexionen sobre allò que estan fent, cosa que per 
descomptat seria impensable en una cadena de muntatge real. L’artista 
fa servir la producció de petits objectes en sèrie com una metàfora per 
parlar de la indefinició del mateix sistema laboral del sector artístic, en 
què la lògica de la manca de recursos sistèmica, l’economia submergida, 
l’escassa remuneració i la manca de regulació aboca el subjecte més 
vulnerable a una situació personal i professional delicada i il·legal.

Adrian Melis reflexiona sobre la immensa distància entre el discurs 
polític sobre l’ocupació i la realitat del mercat laboral. The Best Effort 
consisteix a publicar un anunci amb una oferta de treball a l’estranger, 
però si es truca al número de telèfon de l’oferta, els candidats senten la 
gravació d’un discurs del president del govern de l’any anterior en què es 
mostra optimista i entusiasta pel que fa a la creació de llocs de treball. 
Aquesta gravació s’activa també a la sala d’exposicions, d’aquesta manera 
els candidats passen a ser col·laboradors involuntaris de l’obra de l’artista 
i fan palès un fet que es pot extrapolar a les polítiques sobre ocupació. En 
el fons la gran massa treballadora també és col·laboradora involuntària de 
la grandiloqüència dels discursos i dels interessos polítics.

Més enllà d’evidenciar aquests errors del sistema, el documental de 
Luca Rullo Llars de creació és en certa manera propositiu. Acompanya 
tres grups de dones de Ripollet, Badalona i l’Hospitalet de Llobregat, que 
tenen en comú la lluita veïnal i de gènere. D’altra banda, fan un treball també 
dins de l’economia submergida per al qual fan servir habilitats i produeixen 
objectes que dins de la institució artística serien reconeguts com a propis, 
si aquests grups es moguessin en aquesta òrbita. El modus operandi 
d’aquests grups de dones es basa en estratègies de resistència al capital 
mitjançant la col·laboració, l’intercanvi de sabers, la creació de xarxes, les 
relacions horitzontals i l’impuls a la comunitat.

El mateix any María Ruido escriu un text en el catàleg de la Sala 
després d’una taula rodona amb aquests quatre artistes. Damunt de 
la taula rodona es col·loca la qüestió de la pràctica artística com a 
part del sistema econòmic neoliberal. El treball en el sector artístic no 
és un a fora, per més que les característiques d’aquest ens permetin 
observar i assenyalar les dinàmiques del món del treball com si 
fóssim efectivament una consultoria externa. María Ruido parla de la 
precarietat i l’autoexplotació d’artistes. Assenyala, per exemple, la “triple 
jornada”, que consisteix en treball de supervivència, treball domèstic 
i treball artístic, si bé aquest últim s’entén com un no-treball per les 
seves característiques vocacionals i les seves peculiaritats. Aquesta 
vocacionalitat implica l’acceptació d’unes condicions laborals abusives 
–horaris, honoraris, desregulació…– que en qualsevol altre sector ens 
semblarien escandaloses i que impedeixen que el treballador es pugui 
plantejar un mínim projecte de vida. La solució que proposa María Ruido 
passa per assenyalar i desnaturalitzar els processos de legitimació de la 
institució artística, que són els que en gran mesura provoquen aquestes 
condicions laborals. I a partir d’això, treballar als marges i “inventar formes 
contaminades i diferents de ser artistes (conjunturals, esteses, parcials, 

fins i tot obertament antiprofessionals)”1 que, per més que pugui semblar 
paradoxal, ens converteixin realment en treballadors i treballadores de la 
imatge.

És difícil desvincular la producció artística de la resta de sectors 
productius dins d’un context cada cop més avançat de capitalisme cognitiu. 
És a dir, la producció artística s’ha d’entendre com qualsevol altra feina, 
travessada per les mateixes dinàmiques que actualment són vigents en el 
mercat. Però amb una petita diferència: si en general la tendència és cap a 
la flexibilitat laboral, la hiperproductivitat que colonitza fins i tot els temps 
de lleure, l’autoexplotació, l’emprenedoria com a panacea, o la incertesa, el 
món de l’art, per no tenir una regulació i per inèrcies derivades de la seva 
suposada autonomia, és el somni humit del projecte neoliberal.

Potser l’única possibilitat de resistència rau, tal com suggereix María 
Ruido, en ser obertament antiprofessionals.

1. Ruido, María, “After all: Notes sobre la feina, la precarietat i l’autoexplotació dels artistes després d’una 
conversa pública”, a Avantsala + Fuga, Art Jove 2013, pp. 25-27. Generalitat de Catalunya, Barcelona 2013.
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La Maquinista Fiebre del Sábado Noche, Efrén Álvarez , 2007
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Quiero trabajar, Ciprian Homorodean, 2013
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15 OPENLY ANTI- 
PROFESSIONAL
In 2006, two vitally important things happened for the Catalan artistic 
community, which were apparently unconnected. The first was that the Sala 
d’Art Jove began its unique trajectory in the promotion of work by young 
artist, a line of action that aims to professionalize the sector. This approach 
is essential to understanding that these artistic practices are the beginning 
of a professional career, which will therefore provide the artists with sufficient 
economic means to support themselves throughout their working lives. 
The desire to professionalize the sector is not new in the current context in 
Barcelona, but the insistence on applying this professionalizing intent within 
the scope of emerging art is new to some extent.

The second thing that happened in 2006, and that ended up having a 
profound impact on the artistic community, was the emergence of the first 
signs of the subprime mortgage crisis in the United States, the first indications 
of the bubble that would eventually burst in 2008. These and other factors 
ended up affecting the macroeconomic and microeconomic situations on 
a global scale, and infected citizens’ confidence in economic progress as 
continuing growth, and their belief in their ability to control their own lives.

And rightly so, because the gap that opened in 2008 and its 
consequences, paid for by the majority of the population, not only increased 
social inequality and economic instability, they also further weakened the 
already flimsy situation of culture. Aside from the immediate consequences 
of budget cuts and a fall in social regard that affected the sector, the situation 
also ended up being reflected in the character of some of the projects 
developed for the Sala beginning in that year, which focused on the world 
of work and the production of goods and value, economic flows, artistic 
production as work, and money and how to make a living. The economy in 
general, and that of the art world in particular, was cemented as a conceptual 
axis, around which many of the discourses of emerging art have been 
articulated.

In this grace period between the subprime crisis and the economic crisis 
of 2008 there were already artists’ projects that portrayed the world of work, 
like that of Efrén Álvarez and his portrait of the working and social relationships 
that operate in the La Maquinista shopping center. The project originated in a 
job the artist himself held during the Christmas season and sales periods. The 
flow of working relationships and the commercial structure of the shopping 
center are a good starting point for reflecting on the shift that took place in 
Barcelona from a secondary economy to a tertiary economy, from industrial 
activity to a services economy, on the land formerly occupied by a machinery 
factory located in a working-class neighborhood, whose only legacy left in 
the shopping center is the name. Another project worth mentioning is the one 
by Rubén Grilo and its disinterest in the production of objects as a generator 
of value, the focus on work – artistic work, here, but we could broaden the 
focus to other professional spheres – which involved writing down fragments 
of texts ideas, disconnected words, thoughts and to-do lists over a period of 
two years. Like a reference to the preparations for a PhD dissertation, made Ll
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up of hundreds of post-its and notes that finally end up as coherent parts of a 
whole, but in this case without the final product.

In 2009, Annegien van Doorn created a piece called From: 
annegienvandoorn@gmail.com, which consisted of copying by hand, onto 
paper, all of the emails she received and sent regarding her stay in Barcelona 
during the nearly two years she lived there. The result is 52 m2 of 962 
emails rewritten by hand. This gesture refutes the functionality and utility of 
technology as a tool for improving working processes. The laborious nature 
of the copying process demonstrates the value of the use of time and manual 
skill as part of one’s capacity for work, like a new form of Ludditism in a post-
industrial context. 

The project by Guim Camps Si guanyo, m’ho gasto tot en loteria [If I win, 
I will spend it all on lottery tickets] is from that same year. As indicated by the 
name of the piece, all of the money allotted for its production is used to buy 
€12 worth of Loto Catalunya per day. Any amount that is won is reinvested 
in buying more lottery tickets. The great working class dream, which hits its 
peak intensity each year for the Christmas lottery on December 22 with the 
idea of “fixing some leaks”, is not fair working conditions, but leaving behind 
dependence on a monthly salary for survival, through a windfall. Guim exploits 
this working class dream, but without making personal use of it, reinvesting in 
a lottery that uses its profits to finance, among other things, nursing homes, 
children’s group homes, social insertion and, coincidentally, the Sala d’Art 
Jove’s calls for projects. Highlighting the flow of money generated by the 
lottery also emphasizes how, ultimately, the welfare state depends to a large 
extent on luck and chance.

Continuing with the idea of artistic production understood as an economic 
flow, one year later we have a piece by the ad hoc collective formed by Gloria 
Fernández, Joaquín Reyes, Álvaro Icaza y David F. Mutiloa. Transacción 
[Transaction] consisted in exchanging the amount of the production budget for 
one cent coins, which were spread out across a corner of the exhibition space; 
the area was covered with 162 kilograms of legal tender copper coins, strewn 
about the floor, “throwing money away” in the strictest sense. A one cent coin 
has an imperceptible value and, likewise, is unlikely to last long within the 
reach of an audience that is not prevented in any way from appropriating part 
of the loot. The value of the piece is, literally, scattered, devalued, and within 
the grasp of anyone who wants to take it.

Núria Güell has been working on Epistolario. Ayuda Humanitaria since 
2008 and was selected in the publishing category in the 2011 call for projects. 
Her project was what she defined as an exchange of services. While she was 
living in Cuba, she held a public competition in which she offered to marry – 
thereby providing legal entrance to Europe – the man who wrote her the most 
beautiful love letter. It was a condemnation of migratory politics, but also 
a criticism of the politics of relationship exploitation wielded by first-world 
tourists in developing countries. It also showed that, rather than our capacity 
for work, more and more, what carries the most exchange value are our bodies 
and our own subjectivity.

Since 2009, Quim Packard and Enric Farrés have been organizing the 
Degree program to train professional artist’s assistants, a series of workshops 
which appropriate, on the one hand, the figure of the apprentice in a system of 
working relationships that has persisted in different versions since the Middle 
Ages, and, on the other hand, the corporate language of North American 
universities and university-companies that have created what will no doubt 
be the next bubble to burst: master’s degrees, post-graduate programs and 
ultra-specialized education. The publication they edited with Sala d’Art Jove 

in 2012 was called “NO et preocupis pel FUTUR, ocupa-te’n” [“Don’t worry 
about your future, take charge of it”], an advertisement for a study program in 
the job category of artist’s assistant. The project demonstrates the absurdity of 
a figure who goes into debt for decades to come to pay for an education that 
provides access to a poorly paid job as an eternal intern: subordinate to the 
brilliance of a consolidated artist – a position, of course, that many aspire to 
and few attain – who does creative work with social prestige. 

Also in 2012, Adriana Wallis bought a series of diverse objects on the 
internet, the only common characteristic of which was that they were labelled 
as “rare et magnifique”, entirely subjective attributes, which give an object 
an exchange value that is much higher than what another object with similar 
characteristics would have. Adriana melted down the objects and transformed 
them into ingots, summing up how artistic institutions transform work and 
merchandise into an object of speculation by raising their starting value, thus 
reflecting on surplus value in artistic work.

In the call from 2013, there were a number of pieces that operate along 
the lines that interest us here. Ciprian Homorodean contributed a brilliant 
manifesto on what it means to be an artist as a worker. In the style of the flyers 
that can be found hanging in building entryways and on lamp posts, Ciprian 
hand drew a series of 300 flyers offering his services in any of the jobs for 
which he is qualified: cleaning, computer repair, psychic readings, language 
teacher, delivery boy... and also, visual artist. With this piece, Ciprian places 
all of those jobs into a single sphere of necessity: making a living doesn’t 
make distinctions between more or less specialized or prestigious jobs. He 
situates less-qualified jobs – like cleaning or handing out flyers – on the same 
level with intellectualized professions like teaching or art. Because these 
services are offered by the same person, he highlights how all work, even the 
most prestigious jobs, have been placed on the same level, since workers 
use the same channels to access the market, especially if those workers are 
in a situation of disadvantage because they are foreigners. It also posits the 
artist as just another worker, someone who offers his or her labor in exchange 
for pay, and who does so based on the need to make a living off that work, 
given the lack of any other source of income. It strips away the glamour of the 
profession and certain of its stereotypes. Artists, just like any other workers 
– whether highly qualified or unqualified – are part of the same increasingly 
insecure working class. Furthermore, the piece reveals the great secret of the 
art world to the uninitiated spectator: very few artists make a living exclusively 
from their artistic work in the strictest sense.

Mercè Ubalde uses the same strategy of erasing layers in the employment 
pyramid in her piece Núm. 22 [No. 22] in order to focus our attention on 
the most vulnerable people in the economic system. The artist organized 
a workshop to fulfill a company’s production demand, hiring 10 qualified 
professionals to do manual labor. The workshop was organized like an 
illegal assembly line, with an unregulated and poorly paid “under the table” 
setup. The workers debated and reflected on what they were doing, which of 
course would be unfeasible on a real assembly line. The artist used the mass 
production of objects as a metaphor to talk about the lack of definition in the 
employment system in the art world, where the logic of a systemic lack of 
resources, the underground economy, low pay and a lack of regulation makes 
people more vulnerable, in a fragile and illegal personal and professional 
situation.

Adrian Melis reflected on the enormous gap between the political 
discourse on employment and the reality of the job market. The Best Effort 
consisted of publishing a job advertisement for a position abroad, but when 
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candidates called the number, they heard a recording of a speech given by 
the president one year earlier, declaiming optimism and enthusiasm regarding 
the creation of jobs. The recording was also activated in the exhibition space; 
in this way, the candidates were also involuntary collaborators in the artist’s 
piece, demonstrating a situation that can be interpreted as comparable to the 
policies on employment: ultimately, the collective of workers also collaborates 
involuntary in the bombastic rhetoric of speeches and political interests.

Beyond pointing out these failures in the system, the documentary 
by Luca Rullo Llars de creació [Homes for Creation] is also proactive. It 
follows three groups of women from Ripollet, Badalona, and l’Hospitalet de 
Llobregat, who share a common struggle to defend their communities and 
questions of gender. Plus, they work in the underground economy, using 
skills and producing objects which could be recognized as belonging to the 
art world, if their creators were to move in those circles. The modus operandi 
of these groups of women is based on strategies of resisting capital through 
collaboration and the exchange of knowledge, the creation of networks, 
horizontal relationships, and promotion of their communities.

In 2013, María Ruido wrote a text for the catalog of the Sala, after a 
round table with the aforementioned four artists. The round table addressed 
the question of artistic practice as part of the Neoliberal economic system. 
Work in the artistic sector is not isolated, although its characteristics do 
allow for observing and pointing out the dynamics of the working world, from 
the standpoint of a kind of external consultancy. María Ruido wrote about 
the precariousness and self-exploitation among artists. She pointed out, 
for example, the “triple workday”, which consists of work to pay the bills, 
housework, and artistic work, although the latter is understood as non-work 
due to its vocational nature and its specific attributes. This vocational quality 
implies the acceptance of abusive working conditions – working schedules, 
compensation, deregulation, etc. – which we would consider outrageous 
in any other industry, and which prevent workers from being able to plan 
for the future. The solution María Ruido proposes involves revealing and 
denaturalizing the legitimization processes of artistic institutions, which are 
responsible in a large part for generating those working conditions. From 
there, working on the margins and “inventing contaminated and different 
ways of being an artist (temporary, spread out, part-time, or even openly anti-
professional)”,1 which – although it may seem paradoxical, will truly make them 
workers in the image industry.

It is difficult to disassociate artistic production from other productive 
industries in the increasingly advanced context of cognitive-cultural capitalism. 
In other words, artistic production should be understood like any other work, 
underpinned by the same dynamics that currently govern the labor market. 
But with one slight difference: whereas the tendency in general is toward 
job flexibility, hyperproductivity that colonizes even our leisure time, self-
exploitation, entrepreneurship as a panacea, and job uncertainty, the art world 
– because it lacks regulations and carries inertias resulting from its assumed 
autonomy – is already the Neoliberal project’s wet dream. 

Perhaps the only possibility for resistance lies, as María Ruido suggests, 
in being openly anti-professional.

1. Ruido, María, “After all: Notes sobre la feina, la precarietat i l’autoexplotació dels artistes després d’una conversa 
pública.,” in Avantsala + Fuga, Art Jove 2013, Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2013, pp. 25-27.
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COM 
LA LÍNIA 
ES VA FER 
RECTA
En les seves diverses exploracions sobre la història de les línies, l’antropòleg 
Tim Ingold elabora una distinció valuosa en descriure d’una manera oposada els 
traços i els connectors.1 Segons Ingold, els traços estan històricament relacionats 
amb el dinamisme i la improvisació: representen el moviment pur. Els connectors, 
en canvi, són estàtics, enllacen un conjunt de punts ordenats. Els primers tenen 
a veure amb el creixement vital en la passejada; els segons, amb la distribució de 
mercaderies. Posats l’un davant de l’altre escenifiquen l’oposició entre deambular 
i transportar, i evidencien la manera en què la modernitat ha anat bobinant les 
línies de la vida en una successió de punts damunt d’un mapa. Ingold introdueix 
aquesta anàlisi en múltiples àmbits, amb inclusió de la manera en què expliquem 
una història o dissenyem una genealogia.

Sabem, respecte a això últim, que els primers arbres de parentiu, per exemple, 
van néixer literalment de cap per avall. El lent procés pel qual van canviar d’orientació 
va implicar acceptar com a principi que la descendència podia avançar cap amunt 
i nodrir-se de la llum del cel més que no pas de la força de la terra. En aquest nou 
paradigma, els joves podien passar al davant dels seus predecessors i il·luminar el 
futur en un estadi d’altura potencial respecte al passat. Des del riu que es bifurca 
fins a la vida que es ramifica, passant per la realitat global multipantalla o la xarxa 
distribuïda, sabem prou bé que cada disseny conté un filtre per interpretar el que ens 
envolta. Cap metàfora sobreviu buida d’ideologia, per més que es pugui subvertir i 
pugui ser empesa en diverses direccions. Les genealogies científiques també tenen 
unes característiques que les defineixen: se solen acostar més a una constel·lació de 
punts connectats que a un embull de línies vives.

Miopia augmentada

La Sala d’Art Jove va publicar per primer cop la convocatòria per a una modalitat 
d’investigació artística l’any 2009. D’aleshores ençà, han estat seleccionades 15 
propostes, dues de les quals es troben avui en ple procés de desenvolupament. 
La primera constatació que hom fa en recórrer aquests projectes és que els temes 
tractats són molt dissímils i que aquesta heterogeneïtat és idèntica a les solucions 
emprades per empaquetar i compartir l’objecte d’investigació. Seguir la pista d’un 
film perdut, reconstruir antigues exploracions polars, prendre la temperatura de 
l’eufòria i del tedi; interrogar les polítiques que regulen les col·leccions públiques, el 
gènere i l’arxiu, la censura i els teixits metropolitans; sondejar la noció elàstica de 
muntatge o les conseqüències físiques del so. Cadascuna d’aquestes possibilitats 
ha trobat formes específiques de materialitzar-se que inclouen publicacions, 
assajos, instal·lacions, cartografies, performances o converses públiques, i ha 
articulat processos que, en molts casos, es desborden en el temps cap endavant 

1. Ingold, Tim. Líneas, una breve historia, Gedisa, Barcelona, 2015
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5 i cap enrere. En la seva amplitud, constitueixen maneres absolutament distintes 
d’habitar un mateix espai.

Aquesta mena d’explosió de possibilitats està subratllada des del naixement 
mateix de la convocatòria. El catàleg publicat en aquella primera edició de 2009 
subratllava que, tot i incorporar aquesta modalitat seguint el model de subvencions 
que estableixen la investigació com la fase inicial d’un projecte, “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”.2 Sobre aquest 
mateix aspecte insistien Beatriz Escudero, Sonia Fernández Pan, Rosa Lleó, Maria 
de Pfaff i Zaida Trallero uns quants anys més tard3 argumentant una variació 
segons la qual, mentre que la investigació és consubstancial amb projectes inscrits 
en altres modalitats (com ara, edició o educació), molts projectes d’investigació 
són formalitzats com a projectes de creació, cosa que els fa pràcticament 
indiscernibles en sala.

Evidentment, els esforços de la Sala d’Art Jove han estat més orientats a fer 
esdevenir complexa la cultura contemporània que a simplificar-la. Lluny de traçar 
una frontera afilada capaç de separar on comença i acaba la investigació artística, 
s’han dissenyat xarxes profuses de col·laboració, formes de treball en què les línies 
es disparen i assagen entrellaçaments en totes les direccions al mateix temps. Les 
diferents modalitats han tendit a posar-se l’una sobre l’altra. En un assaig escrit 
per a aquella edició de 2009, Montse Romaní remarcava que “el coneixement 
singular que pot aportar la pràctica artística […] 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”.4 Si en aquests deu anys aquestes formes 
i modes s’han anat sedimentant en una mena de cultura pròpia –que excedeix la 
simple promoció de l’art emergent–, hom podria inclinar-se a pensar que la Sala 
d’Art Jove en si mateixa ha embastat un teixit de sabers mentre alimentava el teixit 
cultural de la ciutat. Des d’aquest punt de vista, cap dels seus àmbits, des de la 
seva materialitat més administrativa fins al matís més abstracte, es podria entendre 
per fora de la investigació.

Deambular

Si bé la mateixa idea d’investigació artística de vegades deixa un rastre de 
confusió al seu darrere, alguns dels seus senyals característics apareixen repetits 
amb claredat. Podem dir, per exemple, que hi ha un consens ampli pel que fa 
a reconèixer la seva filiació amb els processos de desmaterialització de l’art a 
partir de la segona meitat del segle xx. També, que hi ha arguments per sospitar 
que, en determinades situacions, sembla simplement oliar el contacte entre 
l’art contemporani i les economies del saber. Molts autors ens alerten sobre els 
modes en què s’absorbeixen valors que antigament eren artístics –la creativitat, la 
flexibilitat o la fantasia de la llibertat personal absoluta– i es transformen avui en 
fonaments d’un model de vida massificat i precari. Participem, en un altre front, 
en discussions sobre la manera en què els esquemes educatius quantifiquen i 
mesuren la productivitat dels processos d’aprenentatge artístic. ¿Com avaluem i 
fem el seguiment del coneixement en art sense caure en suplements textuals? ¿És 
possible avaluar? Finalment, discutim la qüestió contradictòria, plena de matisos, 
que implica reclamar una figura d’artista com a productor legítim de coneixements, 
assalariat i amb drets laborals plens, i entendre l’art com quelcom que no es pot 
capturar, deliberadament opac i resistent, una mena de “revers mateix del treball”.5 
Sens dubte, la noció està embolicada en una agenda de debats complexos. En 
aquella exploració sobre la història de les línies, Tim Ingold esbossava un nou matís 
en proposar una mena de parent llunyà del “saber situat” de Donna Haraway, un 
concepte paradoxalment omnipresent en els circuïts acadèmics internacionals. 

2. Sala d’Art Jove 2009, Catàleg, Barcelona, 2010 

3. Avantsala + Fuga, Art Jove 2013, Catàleg, Barcelona, 2014 

4. Romaní, Montse. “Apunts sobre el gir cultural de la recerca artística”, a Sala d’Art Jove 2009, Catàleg, Barcelona, 2010 

5. Echeverría, Guadalupe. “There is a plenty of room at the bottom”, a En torno a la investigación artística, Contratextos, 
MACBA, Barcelona, 2011 
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7 Argumentant que la seva especificitat és avançar al-llarg-de i no sobre les coses, 
la noció de “inhabitant knowledge” es podria traduir com una mena de coneixement 
del poblador o coneixement nadiu i s’articularia com un conjunt de sabers ondulats, 
embullats al territori. El coneixement nadiu seria aquell que s’organitza en el 
moviment mateix, entre les coses que l’envolten, un filament vital sense principi ni fi.

La nostra aproximació a la investigació artística parteix de la premissa 
que més enllà de les genealogies fetes des de punts i connectors hi ha un 
espai d’exploració. Decidim deambular entre els sabers informals enredats en 
els projectes sense intentar capturar-los. En aquest sentit, hem plantejat una 
metodologia més propera al murmuri de la cultura oral que a l’anàlisi forense dels 
diagrames de pistes: recolzem els dits del peu en “La república dels testimonis”, 
aquell lloc descrit amb horror i fascinació on seria possible detonar el torrent 
emocional del que hem viscut, recuperar aquestes altres “línies d’investigació” 
que també s’acceleren i es regiren quan s’empaqueta el saber.6 Joan Bennassar, 
Marc Navarro, Ariadna Guiteras, Amanda Cuesta, Anna Dot, David Bestué, Eulalia 
Rovira i Adrian Schindler, Jordi Ferreiro i Lucía Egaña van ser convidats aleshores 
a tenir una conversa. Aquelles xerrades després van ser desgravades i abocades 
en un format de pòster mural, de manera que van establir una superfície polifònica 
que pot ser llegida a múltiples velocitats i en diversos sentits. Si bé les converses 
van transcórrer d’una manera oberta, van agafar com a punt de partida uns àmbits 
sorgits de la selecció de tres projectes, inclosos com a ancoratges físics en el 
disseny de l’exposició.

Coreografia, prospecció i plec

Zen Fascist d’Ariadna Guiteras, Futuro Memories de Joan Bennassar i Per què 
tallar? de Marc Navarro, projectes desenvolupats en la modalitat d’investigació de 
la convocatòria, articulen mons sensibles, temporalitats i maneres de fer diferents 
entre si. Com que s’acceleren en moltes direccions estenen efectivament els 
consensos sobre què és (i on i quan podria estar succeint) el saber. Alhora, tenen 
l’habilitat de catalitzar preguntes en una situació de conversa col·lectiva. En aquest 
sentit, cada proposta ha funcionat com a pedra angular d’una trobada on la parla 
no va avançar sobre les obres sinó al-llarg-d’aquestes. Més que no pas un tema 
han estat un filtre per mirar tota la resta. Si, com mencionàvem, el coneixement 
s’integra en el moviment, obrim finalment la porta a una actualització de cadascuna 
de les peces, reprenent el fil de decisions que en el seu moment van perfilar la 
materialitat del treball, la seva relació amb l’espai i els públics.

Per què tallar? explora la història del paper plegat, centrant-se en un conjunt 
d’agrupacions de Saragossa gairebé anònimes que es dediquen a la papiroflèxia. 
Presentat en un inici com un article i adaptat ara a un format tridimensional, el 
projecte indaga les diverses mirades i els diferents posicionaments que pot suscitar 
la pràctica del paper plegat. Què produeix un plec? Què vol dir tallar? És més 
important conservar una figura acabada que millorar col·lectivament el seu procés 
de construcció? A partir de la investigació d’en Marc, vam proposar conversar 
sobre nocions com ara plec i matèria, tradició oral, comunitat de sabers o procés 
pur. Així mateix, ens interessava reflexionar sobre com s’esbossa la genealogia 
d’un camp cultural, que en aquest cas apareix com una mena d’extensió encara 
verge, amb els seus corrents i llegats, les seves petites controvèrsies internes i la 
seva constel·lació de noms propis encara en estat de flotació i sense cristal·litzar. 
Aquestes qüestions han funcionat com a disparadors d’una primera trobada que 
va tenir lloc a la llibreria La Caníbal, en la qual vam participar al costat d’Anna Dot, 
Amanda Cuesta i Marc Navarro.

Zen Fascist va néixer com una performance sobre la reapropiació neoliberal 
de la cultura new age, posant especial èmfasi en la immensa difusió que des de fa 
dècades rep la pràctica del ioga. Si en les seves primeres presentacions la peça 
es desplegava com una demostració i una lectura, ara ha esdevingut una mena 
de classe mestra en què els públics poden participar en les coreografies seguint 

6. Verwoert, Jan. “Saber es sentir, también, tanto si queremos como si no. Sobre el hecho de presenciar lo que se siente y la 
economía de la transferencia”, a En torno a la investigación artística, Contratextos, MACBA, Barcelona, 2011 
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a temps real la seqüència de positures corporals. Des del nostre punt de vista, la 
peça de l’Ariadna llança qüestions relatives als sabers somàtics, les coreografies 
socials, l’educació, la performativitat i el gènere, el benestar com a mercaderia. 
Alhora, posa damunt la taula un vell debat sobre les possibilitats de transferència 
i acumulació quan el que hom té entre mans és un “saber encossat”. Aquest 
reguitzell de qüestions van servir com a disparadors d’una segona trobada al bar 
del Mercat de les Flors on, a banda de amb l’artista, vam conversar al costat de 
Jordi Ferreiro i Lucía Egaña.

La tercera trobada va tenir lloc al voltant de l’antic convent de Santa Mònica, on 
ens vam trobar amb Joan Bennassar, David Bestué, Eulalia Rovira i Adrian Schindler. 
El punt de partida va ser Futuro Memories, projecte de llarga durada que rastreja on 
ha anat a parar la Futuro, un disseny arquitectònic concebut el 1965 pel finès Matti 
Suuronen pel qual s’estableixen els principis d’una casa de vacances moderna, 
utòpica i fàcilment desmuntable. Després de localitzar el destí actual d’algunes 
d’aquestes construccions (desenes que sobreviuen precàriament en diverses 
parts del món), en Joan va construir un model que ara es presenta suspès damunt 
les escales de l’Arts Santa Mònica. Aquesta solució de muntatge —sota sostre i 
remarcant el recorregut ascendent de l’edifici— dispara un conjunt d’interrogants 
que va des dels sistemes de novetats o el mateix pes i magnitud de les expectatives 
fins a les diferents maneres en què s’institucionalitza i naufraga un relat històric. 
Alhora, vam proposar especular sobre les potencialitats d’aquesta mena de caixa 
xinesa d’arquitectures institucionals: el model a escala de la Futuro dins de la 
Sala d’Art Jove que, per la seva banda, es troba desplegada com a maqueta o 
miniatura dins de l’Arts Santa Mònica. En aquest sentit, van sorgir també preguntes 
relacionades amb les polítiques culturals que travessen i organitzen l’experiència 
mateixa de la investigació.

Futuro Mem
or
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ON HOW THE 
LINE WAS 
STRAIGHTENED
In his various explorations of the history of lines, the anthropologist Tim Ingold 
creates a valuable distinction by describing the trace and the connector in opposing 
terms.1 According to Ingold, traces are historically related to dynamism and 
improvisation: they represent pure movement. Connectors, on the other hand, are 
static; they join together a series of ordered points. The former are associated with 
the dynamic growth of the walk; the latter, with the distribution of goods. Contrasted 
in this way, they present the opposition between wandering and transporting and 
show how modernity has been winding up the lines of our lives into a succession of 
points on a map. Ingold introduces this analysis into different fields, including how 
we tell a story or design a genealogy. 

We know, in relation to the latter, that the first family trees, for example, were 
born literally upside down. The slow process that brought about the change in their 
direction implied accepting that descendants could grow upward, feeding off the 
light of the sky rather than the strength of the ground. In this new paradigm, young 
people could leave behind their predecessors, illuminating the future as a stage of 
potential height with respect to the past. From rivers that fork, to living things that 
branch out, through to multi-screen global reality and distributed networks, we are 
well aware that every design contains a filter that interprets our surroundings. It can 
be subverted or nudged in different directions, but there is no metaphor that can 
survive being emptied of an ideology. Scientific genealogies also have their defining 
characteristics: they tend to resemble a constellation of connected points more 
than a tangle of dynamic lines. 

Augmented Nearsightedness

The Sala d’Art Jove published a call for projects in the category of artistic research 
for the first time in 2009. From that time forward, 15 proposals have been selected, 
two of which are currently in the process of development. The first thing that comes 
to mind when reviewing those projects is that the themes they address are very 
dissimilar and that said heterogeneity is common to the solutions that are utilized 
to bundle together and share the completed research. Following the trail of a lost 
film, reconstructing old polar expeditions; measuring the temperature of euphoria 
and tedium, investigating the policies that govern public collections, gender and the 
archive, censorship and metropolitan fabrics; probing the flexible notion of editing 
or the physical consequences of sound. Each of these possibilities have taken on 
specific forms in their realization, including publications, essays, installations, maps, 
performances or public conversations, and they have articulated processes which, 
in many cases, spill over in time toward the present and the past. In their breadth, 
they constitute absolutely different ways of inhabiting the same space. 

This explosion of possibilities is highlighted from the first instance of the call. 
The catalog published that first year, in 2009, pointed out that, despite incorporating 
this new category under a grant model that establishes research as the initial phase 
of a project, “the idiosyncrasy of the projects has led us to understand research as 

1. Ingold, Tim. Lines: A Brief History. New York: Routledge, 2007.



O
N

 H
O

W
 T

H
E

 LIN
E

 W
A

S
 S

T
R

A
IG

H
T

E
N

E
D

 
14

Ze
n 

Fa
sc

ist, 2014

something that can be substantially more complex than a mere first step.”2 Some 
years later, Beatriz Escudero, Sonia Fernández Pan, Rosa Lleó, Maria de Pfaff 
and Zaida Trallero emphasized the same aspect3 by arguing a variation: whereas 
research is an inherent part of projects in other categories (publishing or education, 
for example), many of the projects in the research category ultimately take on the 
form of creation projects, which makes them practically indistinguishable in the 
exhibition space.

Obviously, the efforts of the Sala d’Art Jove have been directed more toward 
adding complexity to contemporary culture rather than simplifying it. Far from 
delineating a sharp border with the capacity to separate where artistic research 
begins and ends, those efforts have designed profuse collaboration networks, ways 
of working where lines reach out and probe interconnections in all directions at the 
same time. The different categories have tended to overlap. In an essay written for 
the call in 2009, Montse Romaní pointed out that “the singular knowledge that can 
be contributed by artistic practice [...] is founded on processes of subjectivization 
and socialization (of the individual), which set in motion forms and manners of 
collective cooperation and exchange.”4 If, during the past ten years, these forms 
and manners have settled into a kind of characteristic culture – which reaches 
beyond the mere promotion of emerging art – one might tend to think that the Sala 
d’Art Jove in itself has woven together a fabric of knowledge as it was nourishing 
the cultural fabric of the city. From this point of view, none of its areas, from the 
most administrative materiality to the most abstract nuances, can be understood 
as falling outside the sphere of research. 

Wander 

Whereas the idea of artistic research in itself sometimes leaves behind a wake 
of confusion, some of its characteristic traits appear repeatedly in a clear way. 
We could say, for example, that there is a broad consensus in recognizing its 
relationship to the dematerialization processes undergone by art beginning in 
the second half of the 20th century. There are also arguments to suspect that, 
in certain situations, it helps to smooth out the contact between contemporary 
art and the knowledge economy. Many authors have pointed out how values 
formerly associated with art – creativity, flexibility or the fantasy of absolute 
personal freedom – have been absorbed and transformed into the foundations of a 
precarious lifestyle for the masses. We have seen, on another front, debates about 
how educational frameworks can quantify and measure the productivity of artistic 
learning processes. How do we evaluate and monitor knowledge in art without 
falling into text-based supplements? Is evaluation even possible? Finally, we have 
discussed the contradictory, incredibly nuanced question that implies defending the 
figure of the artist as a legitimate producer of knowledge, as a salaried employee 
with full rights and benefits, while understanding art as something ineffable, 
deliberately opaque and resistant, a sort of “opposite of work”.5 Of course, this 
notion participates in a whole list of complex debates. In his exploration of the 
history of lines, Tim Ingold sketched out a new aspect in proposing a kind of distant 
relative of Donna Haraway’s “situated knowledges” – a concept that is paradoxically 
omnipresent in international academic circles. Arguing that its specificity lies 
in moving along things as opposed to across them, his notion of “inhabitant 
knowledge” could be described as a kind of settlers’ knowledge or native 
knowledge that is articulated as a set of meandering knowledges, tangled into the 
territory. Native understanding is the kind that organizes, through movement, a 
dynamic thread to connect the things around it, and which has no beginning or end. 

Our approach to artistic research is based on the premise that there 
is a space for exploration beyond the genealogies created from points and 

2. Sala d’Art Jove 2009, Catalog, Barcelona, 2010. 

3. Avantsala + Fuga, Art Jove 2013, Catalog, Barcelona, 2014. 

4. Romaní, Montse. “Apunts sobre el gir cultural de la recerca artística”, in Sala d’Art Jove 2009, Catalog, Barcelona, 2010. 

5. Echeverría, Guadalupe. “There is a plenty of room at the bottom.” In En torno a la investigación artística. Contratextos. 
Barcelona: MACBA, 2011. 



O
N

 H
O

W
 T

H
E

 LIN
E

 W
A

S
 S

T
R

A
IG

H
T

E
N

E
D

 
16

connectors. We decide to be wayfarers amid the informal knowledge that is 
wound up in the projects, without trying to capture it. In this sense, we have 
proposed a methodology that is more similar to the murmur of oral culture than 
the forensic analysis of evidence diagrams: we catch a toehold in “The Republic 
of Witnesses”, that place described with horror and fascination where it would be 
possible to spark the emotional flow of experience and to recover the other “lines 
of research” that are also accelerated and stirred up when knowledge is bundled 
together.6 Joan Bennassar, Marc Navarro, Ariadna Guiteras, Amanda Cuesta, 
Anna Dot, David Bestué, Eulalia Rovira & Adrian Schindler, Jordi Ferreiro and 
Lucía Egaña were invited to participate in a conversation. Those conversations 
were later transcribed and transferred to a mural poster format, creating a 
polyphonic surface that can be read at multiple speeds and in various directions. 
Although the conversations took place in an open format, their starting point 
was a series of areas emerging from the selection of three projects, included as 
physical anchoring points in the design of the exhibition. 

Choreography, Prospection and the Fold

Zen Fascist by Ariadna Guiteras, Futuro Memories by Joan Bennassar and Per 
què tallar? [Why Cut?] by Marc Navarro, projects developed for the research 
category of the call, articulate very different sensory worlds, temporalities and 
methods. As they gather speed in different directions, they effectively tow along 
the consensus on what knowledge is (and where and how it can take place). 
At the same time, they have the ability to act as catalysts for questions in the 
context of a collective conversation. In that sense, each proposal worked as the 
cornerstone for a meeting, where the conversation did not take place about the 
work, but rather along it. Rather than a focus, the projects acted as a filter through 
which to look at everything else. If, as we were saying, knowledge is integrated 
into movement, we ultimately opened the door to updating the work, picking up 
on the decisions that initially defined the materiality of each piece, its relationship 
with the space and the public. 

Why Cut? explores the history of folded paper, focusing on the nearly 
anonymous series of groups in Zaragoza dedicated to origami. Initially presented as 
an article and adapted into a three-dimensional format, the project investigates the 
different perspectives and positions that can be derived from the practice of folding 
paper. What does a fold create? What does it mean to cut? Is it more important 
to preserve a finished figure than to improve its construction process as a group? 
Based on Marc’s research, we proposed talking about notions such as the fold and 
matter, oral tradition, community of knowledge or pure process. At the same time, 
we were interested in reflecting on how the genealogy of a cultural field is outlined, 
where the field, in this case, appears as an untouched expanse with its schools of 
thought and legacies, its small-scale internal controversies and its constellations of 
proper names, still in a free-floating, formless state. These questioned served as the 
triggers for an initial meeting, which took place at the La Caníbal bookstore, with 
the participation of Anna Dot, Amanda Cuesta and Marc Navarro. 

Zen Fascist was born as a performance on the Neoliberal appropriation of New 
Age culture, with a special emphasis on the enormous diffusion the practice of yoga 
has received in recent decades. Whereas, in its initial presentations, the piece was 
developed as a demonstration and a reading, now it has become a kind of master 
class where the audience can participate in the choreographies, following along 
with the sequence of poses in real time. From our point of view, Ariadna’s piece 
carries questions about somatic knowledge, social choreographies, education, 
performativity and gender, and wellness as a commodity. At the same time, it lays 
bare an old debate on the possibilities for transfer and accumulation when what one 
is dealing with is an “embodied knowledge”. This string of questions served as the 
trigger for a second meeting at the bar in the Mercat de les Flors, where we talked 
with the artist as well as Jordi Ferreiro and Lucía Egaña. 

6. Verwoert, Jan. “Saber es sentir, también, tanto si queremos como si no. Sobre el hecho de presenciar lo que se siente 
y la economía de la transferencia.” In En torno a la investigación artística. Contratextos. Barcelona: MACBA, 2011. 
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The third meeting took place near of the former Santa Mònica convent, where we 
met with Joan Bennassar, David Bestué and Eulalia Rovira & Adrian Schindler. 
The starting point was Futuro Memories, a long-term project that follows the 
whereabouts of the Futuro House, a project designed by the Finnish architect Matti 
Suuronen in 1965, which defined the principles for building a utopian and easily 
disassembled modern vacation house. After finding the current destination of some 
of the constructions (dozens surviving precariously in different parts of the world), 
Joan built a model that is now hanging in the stairway of the Arts Santa Mònica 
building. This solution for the assembly – hanging from the ceiling and marking 
an ascending path through the building – sets off a series of questions that range 
from the system of introducing novelty or the weight and scope of expectations, to 
the different ways in which a historic narrative is institutionalized and falls away. At 
the same time, we proposed speculating on the potential of this series of nested 
boxes of institutional architecture: the scale model of the Futuro House inside the 
Sala d’Art Jove, which is also laid out as a model or a miniature within Arts Santa 
Mònica. In that sense, questions also arose regarding the cultural policies that 
permeate and organize the experience of research. 

COM LA LÍNIA ES VA FER RECTA
Comissariat: Ingrid Blanco i Antonio Gagliano
2016

Projectes en exposició

Futuro Memories
Joan Bennassar 
Centre d’Art Fabra i Coats i sala d’Art Jove, 2014

Zen Fascist
Ariadna Guiteras
MACBA i Sala d’Art Jove, 2104

Per què tallar?
Marc Navarro, en col·laboració amb Goig i Bisdixit
Arts Sana Mònica i Sala d’Art Jove, 2016. A partir de la investigació 
homònima realitzada a Sala d’Art Jove, 2009 

De com la línia es va fer recta
Ingrid Blanco i Antonio Gagliano. Mapa a partir de converses 
amb Joan Bennassar, David Bestué, Eulàlia Rovira, Adrian Schindler, 
Marc Navarro, Amanda Cuesta, Anna Dot, Ariadna Guiteras, 
Lucía Egaña i Jordi Ferreiro. 
Arts Santa Mònica i Sala d’Art Jove, 2016

—

SEGUEIXI ELS RASTRES COM SI FOS MIOP
Art Jove 2006 - 2016
Arts Santa Mònica. 19.07 – 02.10.2016

—

DL:  B 16050-2016   

Organitza: Col·labora:
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DE MEGA
MASTER
CREATOR
La Sala d’Art Jove? Consisteix a fer que les coses tinguin el gust que 
no tenen. Aquest petit esforç està únicament dedicat a aquesta humil 
veritat, el fruit de l’experiència. La intensió és oferir la màxima selecció 
de receptes senzilles, fàcils de fer i econòmicament assequibles. Per 
això podem parlar de les innombrables obres artístiques que hem tingut 
el plaer de gaudir o que ens han agradat més. Obres de diversos autors, 
des de possibles grans artistes fins a gent modesta del carrer.

Al llarg de 10 anys hem trobat de tot: espaguetis a la carbonara, 
bones pizzes, complicades esferificacions, truita de patates xips, 
amanides catalanes, Aromes de Montserrat, crema catalana, verdures 
envasades al buit, postres amb plàtan, plats tradicionals, crema de 
verdures, croquetes, patates braves, paella, arròs a la cassola, sopa de 
flors, macarrons a la bolonyesa, una selecció de fruits secs, melmelades 
variades, sushi, rotlle de primavera, tall que es pela, ou ferrat amb 
patates, suquet de verat, espuma de toffee, pèsols estofats, trinxat, 
peus de porc, león come gamba, tàrtar de salmó, arròs a la cubana, 
risotto d’espinacs, carpaccio de bacallà amb olivada, sopa d’all, sopa 
de pa, crema de carxofa, crema de pastanaga, pollastre a l’ast comprat, 
hamburguesa amb formatge, tripa, carbassó arrebossat a l’andalusa, 
gaspatxo, rap a l’all cremat, civet de porc senglar, truita de riu amb 
panses i pinyons, bacallà amb samfaina, calçots, mar i muntanya, sopa 
pavesa, carn de perol guisada, ànec amb cargols, sardines salades, 
botifarra amb mongetes, guatlles escabetxades, col amb fesols, 
conill rostit a la cassola amb llimona, pollastre amb mandonguilles i 
rovellons, ou remenat, frankfurt, Big Mac, patates fregides, fish and 
chips, shawarma, hot dogs, escopinyes, pop a la gallega, remenat de 
bolets, crema de pastanaga, sopa de galets, pollastre al forn, un entrepà 
truffau, croquetes de pernil, amanida d’arengada, puré de patates, 
arròs amb llet, truita de patates, calamars amb la seva tinta, les migas 
de Teruel, el cocido madrileño, tarta de Santiago, flam, ous estrellats, 
arròs negre, bunyols de vent, llebre amb xocolata, rabo de toro, bocata 
de calamares, chunchules amb farina torrada, enchiladas, tacos, 
quesadillas, ous al salmorrejo, ametlles garapinyades, borregos, braç de 
gitano, llet merengada, un músic, macedònia, maduixes amb vi i sucre, 
melindros, menjar blanc, coca de Sant Joan, codonyat, xuixos, xocolata 
desfeta i un llarg etcètera.
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Parlem de cuiners, xefs, però com tot, aquests no hi serien si no 
hi hagués caps de sala, cambrers, sommeliers, comensals i crítics 
gastronòmics.

La cuina com a lloc de treball per aprendre l’ofici.
Parlar de gust i feina és una cosa que ja s’ha fet, però i l’espectador? 

I donar la possibilitat de treballar amb les receptes dels artistes? I gaudir 
de la possibilitat de fer una obra d’art a casa? I poder donar visibilitat 
mediàtica al projecte?

Cada vegada el carrer fa menys olor d’activitat artística. Abans la vida 
era pura harmonia i un festival de sensacions on es veia el món d’una altra 
manera. A l’època que ens toca viure, el temps passa de pressa, poques 
vegades podem assaborir les coses, dediquem molt de temps a bajanades 
com ara Facebook i Twiter, a aprendre a utilitzar aquell telèfon mòbil que 
ens acaba de passar la companyia de telèfon, i un llarg etcètera. En canvi, 
no posem atenció en quins són els treballs més adequats, a esbrinar el per 
què s’han fet les coses, com s’exposen, o què volen dir. Estem acabant 
amb les relacions personals, i si ens conformem a enviar un missatge 
per veure com està la colla, com podem estar pendents de les noves 
propostes?

I com es pot produir aquesta revolució? Segurament existeixen múltiples 
factors, i De MegaMasterCreator (DMMC) en pot ser un.

De MegaMasterCreator (DMMC) és una de les produccions dedicada 
al món de l’art i la seva projecció, i respon a la voluntat de senzillesa i 
simplicitat presentada pels seus autors.

Efectivament, De MegaMasterCreator (DMMC) complau perquè ofereix 
moltes possibilitats de receptes artístiques d’un origen ben variat. Aquest 
programa i receptari, epítom de la saviesa artística local, comprèn, com la 
mateixa vida, des dels clàssics fins als més contemporanis.

Treballar en Art i fer-ho bé demana el seu temps, la seva planificació i 
una correcta selecció dels materials per fer-ho. Aquests són els principals 
secrets per gaudir després d’un àpat. El més important és tenir ganes de 
fer alguna cosa per sentir-se’n orgullós. Sé que som minoria els que mirem 
d’acomplir aquests objectius, però esperem que serveixin a la majoria, i 
molt. Aquestes són les intencions.

De MegaMasterCreator (DMMC) ve a ser la cuina el que les relacions 
sexuals són en les pel·lícules porno, allà tot surt bé i és fantàstic, res no 
falla i tothom acaba satisfet. Però la realitat, no ens enganyem, és una altra.

Sota la supervisió de quatre artistes, Estel Boada, Enric Farrés, Antoni 
Hervàs i Quim Packard, el programa serà una competició d’artistes 
amateurs per arribar a ser el guanyador d’aquesta proesa.

La Sala d’Art Jove vista des d’un altre punt de vista. Vegin, gaudeixin i 
aprenguin Art contemporani en aquest programa, De MegaMasterCreator 
(DMMC). Pròximament a les seves pantalles!

DE MEGA
MASTER
CREATOR
The Sala d’Art Jove? It consists of providing things with a taste they 
don’t have. The effort is entirely dedicated to that one small truth, 
the result of experience. The intent is to offer a maximum selection 
of simple recipes that are easy to make and affordable. As such, we 
might mention the countless artistic pieces that we have had the 
pleasure of enjoying, or the ones we liked the best. Work by different 
creators, from potential great artists to humble everyday people.

Over the course of 10 years, we’ve seen it all: spaghetti carbonara, 
good pizza, complicated spherifications, potato chip omelettes, 
Catalan salads, Aromes de Montserrat, crème brûlée, vacuum packed 
vegetables, desserts with banana, traditional dishes, vegetable puree, 
croquettes, patates braves, paella, rice stew, flower soup, macaroni 
bolognese, a selection of nuts, a variety of jams, sushi, spring rolls, veal 
shoulder, fried eggs and french fries, mackerel stew, toffee mousse, 
stewed peas, cabbage and bacon, pig’s feet, “león come gamba”, 
salmon tartare, arròs a la cubana, spinach risotto, salt cod carpaccio 
with tapenade, garlic soup, bread soup, artichoke chowder, carrot soup, 
store-bought spit-roasted chicken, cheeseburgers, tripe, Andalusian-
style fried battered zucchini, gazpacho, monk fish with garlic oil, wild 
boar stew, trout with raisins and pine nuts, salt cod with ratatouille, 
calçots, surf and turf, zuppa pavese, stewed sausage meat, duck 
with snails, salted sardines, sausage with white beans, pickled quail, 
cabbage with black eyed peas, roasted rabbit with lemon, chicken with 
meatballs and red pine mushrooms, scrambled eggs, frankfurters, 
Big Macs, french fries, fish and chips, shawarma, hot dogs, cockles, 
Galician octopus, wild mushroom scramble, creamed carrots, broth 
with pasta shells, roasted chicken, a truffau sandwich, ham croquettes, 
herring salad, mashed potatoes, rice pudding, potato omelette, squid 
in ink sauce, migas from Teruel, cocido madrileño, tarta de Santiago, 
flam, eggs sunny side up, arròs negre, donut holes, wild hare with 
chocolate, oxtail stew, squid sandwiches, chunchules with toasted 
flour, enchiladas, tacos, quesadillas, salmorejo and egg, honey roasted 
almonds, bruschetta, cream roll, sweet milk, nuts and dried fruit, fruit 
salad, strawberries with wine and sugar, ladyfingers, blancmange, coca 
de Sant Joan, quince preserves, xuixos, hot chocolate and many more.

We’ve mentioned chefs, but as in all walks of life, they would 
be nothing without maître d’s, waiters, wine stewards, diners, and 
food critics.
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The kitchen as a workplace for learning the ropes.
Lots how people have talked about taste and work, but what about the 

spectator? And giving people the possibility of working with the artists’ 
recipes? And having the possibility of creating a work of art at home? And 
providing visibility for the project in the media?

The street smells less and less like artistic activity these days. Before, 
life was pure harmony and a festival for the senses, and we saw the world 
in a different light. Nowadays, time goes by so fast. We seldom have 
the chance to savor things. We dedicate vast amounts of time to empty 
pursuits like Facebook and Twitter, and learning to use a new cell phone 
that came free from our service provider, and the list goes on. Meanwhile, 
we don’t pay attention to which pieces are the most appropriate, to figuring 
out why things have been made, how they are exhibited, or what they 
mean. We are doing away with personal relationships, and if we’re sending 
a text to see how the gang is doing, how can we be attentive to new 
proposals?

And how can this revolution happen? There are no doubt multiple 
factors, and De MegaMasterCreator (DMMC) can be one of them.

De MegaMasterCreator (DMMC) is one of many productions dedicated 
to the art world and its projection, and it is the result of a desire for 
directness and simplicity expressed by its authors.

In fact, De MegaMasterCreator (DMMC) is satisfying because it offers 
many possible artistic recipes from very different origins. This program and 
recipe collection, the epitome of local artistic wisdom, encompasses – like 
life itself – the whole range from the classic to the most contemporary.

Working in Art, and doing it well, takes time, planning and a proper 
selection of the required materials. These are the main secrets to 
enjoyment following a meal. The most important element is feeling 
motivated to do something, if you’re going to be proud of it afterward. I 
know those of us who hope to achieve these goals are in the minority, but 
we hope they will be very useful for the majority. That is our intention.

De MegaMasterCreator (DMMC) hopes to be to cooking what sex is to 
porn: everything goes as planned and is fantastic, nothing falls short and 
everyone ends up satisfied. But the reality, let’s not fool ourselves, is quite 
different.

Under the supervision of four artists, Estel Boada, Enric Farrés, Antoni 
Hervàs and Quim Packard, the program will consist of a competition 
between amateur artists to be named the winner of the endeavor.

The Sala d’Art Jove seen from a different perspective. Watch, enjoy 
and learn Contemporary art from this program, De MegaMasterCreator 
(DMMC). Coming soon to a screen near you!
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L’ÚLTIMA 
INSTITUCIÓ 

THE LAST INSTITUTION
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Aquesta recepta agredolça és ideal per 
quan tot el que tenim a la nevera està 
passant per una fase una mica tèrbola. 

Ingredients

Comptes en totes les principals 
xarxes socials

Visió critica envers les institucions 
culturals

Ironia

Eines d’elaboració

Temps lliure i voluntaris amb temps lliure

Elaboració

1- Organitzar activitats que fan ressaltar 
les limitacions d’un centre d’art 
contemporani. Exemples: una coral 
formada per l’equip curatorial, una 
competició de ball entre artistes, etc.

2- Bombardejar les xarxes socials amb 
anunciats absurds i irònics. Exemple: 
“El guanyador del premi de crítica 
institucional d’aquest any és tan crític 
que ni s’ha presentat a la convocatòria!” 
“Avui a l’Última Institució el becari va 
borratxo!”

Acabat i presentació

És un plat que es pot presentar en el 
format que es vulgui. Similar a unes 
bones croquetes, tant es pot presentar 
com a acompanyament com, amb una 
bona dosi, pot acabar sent un plat 
principal. Amb enginy pot ser emprat per 
omplir una pinyata. La seva multiplicitat 
de formes i usos garanteix diversió 
assegurada.

Aquesta recepta no és gaire apta per a 
persones sensibles al gluten, el sucre, el 
picant, el fregit, el greix ni els productes 
fermentats. Conté qualitats medicinals 
per a l’artrosi.

This sweet and sour recipe is ideal for 
when everything in the fridge is going 
through a murky phase. 

Ingredients

Accounts on all the major social 
network sites

A critical perspective on cultural 
institutions

Irony

What you’ll need

Free time and volunteers with free time

Preparation method

1- Organize activities that highlight 
the limitations of a contemporary art 
center. Examples: a choir formed by the 
curatorial staff, a dance competition 
between the artists, etc.

2- Bombard social network sites with 
absurd and ironic statements. Example: 
“The winner of this year’s prize for 
institutional criticism is so critical, 
he didn’t even participate in the call 
for submissions!” “Today at the Last 
Institution, our intern is drunk!”

Garnish and presentation

This dish can be presented according 
to the chef’s preference. Like good 
croquettes, it can be a side dish or, in 
a larger portion, it can also be a main 
dish. With a little creativity, you could 
use it to fill a piñata. The great variety 
of possible forms and uses guarantees 
you a good time.

This recipe is not recommended for 
anyone sensitive to gluten, sugar, spicy 
foods, fried foods, fat or yeast products. 
Contains medicinal properties effective 
in combating arthritis.

Quim Packard



Enric Farrés Duran
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Ingredients
(per al número d’usuaris de museu 
comarcal)

1 peça de fullola de 80 x 120 cm
1 peça de metacrilat transparent

1 kit bàsic de pintura a l’oli:
1 tub de pintura a l’oli blau
1 tub de pintura a l’oli groc
1 tub de pintura a l’oli magenta
1 tub de pintura a l’oli blanc Titan
1 tub de pintura a l’oli negre carbó

1 ampolla d’oli de llinosa
1 pot de gesso
1 tub de Super Glue mida familiar
1 frare del temps complet
10 cargols de metacrilat

Estris

Cúter
Talladora làser
Pinzells fins
Pintor bo
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Càmera de fer fotos

Elaboració

S’agafa una imatge del Mickey Mouse 
i se’n perfila el contorn amb l’Illustrator 
a la mida desitjada. Es guarda l’arxiu i 
es porten a tallar la fullola i el metacrilat 
amb el contorn desitjat. Un cop tenim 
la fullola i el metacrilat tallats es 
selecciona un pintor bo i se li diu que 
pinti el Mickey a la fullola. Es pinta el 
revers de la fullola com si fos un tipus 
de fusta més bona.

Mentrestant s’agafa el frare i es 
dissecciona amb el cúter amb compte. 
S’ha d’extreure el mecanisme de budell 
que fa moure el braç i la caputxa. A 
continuació es dibuixen uns ulls en 
una cartolina, es tallen i s’acoblen al 
mecanisme de budell.

Deixem passar tres mesos perquè 
s’assequi la pintura a l’oli (no es 
recomanable posar-hi assecadors o 
deshumidificadors, ja que la pintura a 

l’oli s’asseca per oxidació) i muntem 
els ulls de cartolina a la fullola amb 
Super Glue anant molt en compte que 
aquests es puguin moure lliurement 
segons els canvis atmosfèrics.

Finalment collem el metacrilat a la 
fullola i ja tenim la peça acabada.

Acabat i presentació

Col·loquem la peça sobre una peanya 
de 80 x 40 x 150 cm. Cargolem la 
peça a la peanya pels peus del Mickey 
assegurant-nos que aquest quedi 
totalment rígid. És molt possible que en 
algun moment hi hagi nens a l’exposició 
que vulguin destruir l’obra.

EL TEMPS 
ÉS OR

TIME IS GOLDEN
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Ingredients 
(for the number of users of 
a regional museum)

1 piece of LVL, 80 x 120 cm
1 piece of transparent plexiglas

1 basic oil painting kit:
1 tube of blue oil paint
1 tube of yellow oil paint
1 tube of magenta oil paint
1 tube of Titan white oil paint
1 tube of carbon black oil paint 

1 bottle of linseed oil
1 jar of gesso
1 family size tube of super glue
1 hygrometer in the image of a monk
10 plexiglas screws

Tools

X-Acto knife
Laser cutter
Thin paint brushes
A good painter
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Camera

Preparation method

Find a picture of Mickey Mouse and 
use Illustrator to outline it in the desired 
size. Save the file and take the LVL and 
plexiglas to be cut with the desired 
outline. Once you have the LVL and 
plexiglas cut to size, call the good 
painter and ask him to paint Mickey 
Mouse onto the LVL. Paint the back of 
the LVL to look like a better quality type 
of wood.

Meanwhile, carefully take apart the 
monk hygrometer with the X-Acto knife. 
You’ll need to extract the mechanism 
that makes his arm and hood move. 
Draw a pair of eyes on some cardboard, 
cut them out and glue them onto the 
mechanism.

Wait three months for the oil paint to 
dry (we do not recommend using dryers 
or dehumidifiers, since oil paint dries 

through oxidization) and use superglue 
to attach the cardboard eyes to the 
LVL. Be careful so as to allow the 
eyes to move freely according to the 
atmospheric conditions. 

Finally, attach the plexiglas to the LVL 
using the screws and the piece is 
finished.

Garnish and presentation

Stand the piece on an 80 x 40 x 150 
cm pedestal. Attach the piece to the 
pedestal using Mickey’s feet, making 
sure it remains completely rigid. It is 
possible that at some point during the 
exhibition, children will feel the desire to 
destroy the piece.

Estel Boada

A LA 
ROMANA

BATTERED AND FRIED



Aquesta és una recepta per a tots els 
amants dels jocs de fira, de Madrid i 
de l’estrès que suposa una gran fira 
d’art contemporani. Una performance 
amb premi cantat en què l’espectador 
simplement ha d’encertar un calamar a 
la romana al dit o a la boca de l’artista. 

Ingredients 
(per a una persona)

1 bossa de calamars a la romana 
congelats (els més econòmics de la 
Sirena ja serveixen)

1 ració de calamars a la romana del 
Bar Brillante de Madrid (opcional)

1 impermeable dels xinos

1 tàper

Oli de gira-sol

Estris

Paella
GarageBand (o qualsevol programa 
d’àudio)
Internet
Correu electrònic
Veu 
Cos 

Necessitats tècniques

Ser a la fira d’art contemporani 
ARCO de Madrid.

Elaboració

Començarem fregint els calamars a 
la romana congelats més econòmics 
que hem trobat per endurir l’arrebossat 
i deixar una anella més compacte. A 
continuació els guardarem en un tàper i 
els col·locarem en una motxilla o bossa 
per emportar. 

Un cop hàgim carregat amb nosaltres 
el material culinari ens dirigirem a 
la fira d’ARCO i ens situarem enmig 
dels espectadors. Ens vestirem 
pertinentment amb l’impermeable que 
ens protegirà de possibles taques d’oli. 
A continuació escollirem persones a 

l’atzar disposades a jugar al joc de 
l’anella i els explicarem de què tracta 
la performance en què participaran. 
Simplement han de fer el tir del calamar 
intentant encertar al dit o a la boca 
de l’artista. El premi consisteix en la 
cançó que ells triïn (en pot ser una que 
simbolitzi alguna cosa especial per 
ells) cantada i versionada per l’artista 
dedicada a qui ells vulguin (familiars, 
amics). Un cop gravada a l’ordinador de 
casa i dedicada, la cançó s’enviarà en 
privat per correu electrònic agraint la 
participació de la persona guanyadora.

Acabat i presentació

Per la cançó dedicada podem 
extreure el fil musical d’algun vídeo en 
versió karaoke de YouTube. Un cop 
descarregada la música gravarem en 
qualsevol programa d’edició d’àudio 
una pista nova cantant al micròfon 
incorporat de l’ordinador. L’editarem 
poc perquè se’n conservi el toc fresc i 
l’enviarem per correu electrònic.

Nota de l’autora
Podem completar la ració de calamars comprant-
ne al Bar Brillante, típic bar d’interès turístic 
pels seus calamars ubicat a la Plaza Emperador 
Carlos V número 8. Tot i ser car, aquest 
suplement donarà un toc elegant i distintiu a 
la performance, que evoca la fascinació dels 

This is a recipe for anyone who loves 
carnival games, Madrid, and the 
stress that accompanies a large-scale 
contemporary art fair. A performance 
where the prize is a song, in which the 
spectator’s goal is to hit the artist’s 
finger or mouth with a battered squid 
ring. 

Ingredients (for one person)

1 bag of frozen, pre-prepared 
battered squid rings (the cheapest 
kind from La Sirena is fine)

1 portion of fried battered squid 
rings from the Bar Brillante in Madrid 
(optional)

1 rain slicker from the 99-cent store

1 tupperware container

Sunflower oil

Tools

Frying pan
GarageBand (or any music software)
Internet
Email
Voice 
Body 

Technical requirements

Being present at the ARCO fair in 
Madrid.

Preparation method

Begin by frying the cheapest frozen 
battered squid rings you can find to 
harden the coating and make the ring 
more compact. Store them in the 
tupperware container and place it in a 
backpack or tote bag. 

Once you have the culinary material, 
make your way to the ARCO fair and 
stand amid the spectators. Put on the 
rain slicker when necessary to protect 
yourself from possible oil stains. 
Randomly choose people who are 
willing to play the ring toss game and 
explain the performance they will be 
participating in. They will simply be 

tossing the squid ring, attempting to hit 
the artist’s finger or mouth. The prize is 
a song of their choosing (it could be one 
that symbolizes something special for 
them) sung by the artist and dedicated 
to whomever they choose (family 
members, friends). Once the song has 
been recorded on a home computer 
and dedicated, it will be sent privately 
via email as a thank you for the winner’s 
participation.

Garnish and presentation

To record the prize song, you can take 
the musical accompaniment from a 
YouTube video of a karaoke version. 
Once the music has been recorded 
using any music editing software, record 
a new track singing into the computer’s 
built-in microphone. The song should 
only be lightly edited, to maintain its 
freshness. Send it via email.

Author’s note
The portion of squid rings can be rounded out 
by a purchase from the Bar Brillante, a typical 
bar that attracts tourists for its squid, located at 
number 8, Plaza Emperador Carlos V. Although it 
is expensive, this supplement will provide a touch 
of elegance and distinction to the performance, 
which evokes Madrilenians’ fascination with fried 
battered squid. 
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Antoni Hervàs

Mprazish és per a paladars que troben 
exquisits els contrastos. Es va començar 
a coure un hivern i va quallar a l’estiu, 
combina el sabor tradicional amb les 
innovacions i els experiments més 
moderns i agosarats.

Amb un toc exòtic i de preparació 
ràpida, és ideal tant per picar 
mentre devores vídeos de YouTube 
amb col·legues com per treure en 
presentacions sofisticades.

Tot i que la seva elaboració és senzilla i 
mecànica, no te’n refiïs, és 
com mirar de pelar pipes i apilar-
les sense menjar-ne cap, un procés 
minuciós i mecànic que a la fi et permet 
obtenir un plaer fugaç però intens si 
les assaboreixes totes de cop.

Ingredients

Fulls 
Colors pastels, cremosos i àcids
Tinta
Purpurina
Picant al gust

Estris

Caixes de cassets
Cintes verge
Cinta de doble cara
Puntes

Temps de preparació

3 hores por ració

Calen tants contenidors o recipients 
com peces vulguis preparar.

Pots reutilitzar les cobertes de cintes 
que tinguis per casa mateix (no es 
passen) o anar a un mercat a buscar 
alguna parada que les tingui d’oferta.

Cobrim del tot amb paper cadascuna de 
les bases, aquesta làmina s’ha d’adaptar 
a la plata, fondre’s i acomodar-se al 
recipient.

Cadascuna de les peces es pot decorar 
al gust. Ideal per aprofitar totes les 
sobres que tinguem per casa. El toc 
de gràcia consisteix en la barreja de 
textures i tons (siguin pastels, cremosos 
o àcids), assaonats al gust amb picant.

Servir en abundància. Es pot 
acompanyar amb una varietat 
decorativa de fulls, salpicar per l’espai o 
condensar fins arribar al grumoll.

Alerta! Mprazish torna a la boca; és una 
recepta aparentment fresqueta però un 
mica copiosa.

MPRAZISH



Mprazish is for palettes that delight in 
contrasts. Cooking began one winter 
and jelled in the summer. It combines 
traditional tastes with the most modern 
and daring innovations and experiments.

With a touch of exoticism and quick 
to prepare, it is ideal as a snack 
while binging on YouTube videos with 
friends, or to bring to sophisticated 
presentations.

Although the preparation is simple and 
mechanical, don’t let down your guard. 
It’s like trying to shell sunflower seeds 
and pile them up without eating any. It’s 
a meticulous and mechanical process 
which ultimately leads to a fleeting but 
intense pleasure if you savor them all at 
once.

Ingredients

Sheets of paper 
Pastel, creamy and tart colors
Ink
Glitter
Hot pepper, to taste

Tools

Cassette tape cases
Blank audio tapes
Double-sided tape
Tacks

Preparation time 
3 hours per portion

You will need as many containers or 
recipients as pieces you plan to prepare.

You can reuse the tape cases you may 
have lying around (they don’t go bad) 
or go to a market to look for a stall that 
may be having a sale.

Cover each of the sides entirely with 
paper; the sheet should adapt to the 
serving dish, soften and conform to the 
recipient.

Each piece can be decorated to your 
liking. This is ideal for making use of 
any leftovers you may have around the 
house. The finishing touch involves a 
mixture of textures and tones (pastel, 
creamy or tart), seasoned to taste with 
hot pepper.

Serve in generous portions. The dish 
can be accompanied with a decorative 
range of sheets of paper, sprinkled 
around the space or condensed into a 
lump.

Caution! Mprazish comes in waves; it is 
an apparently fresh but mildly abundant 
recipe.

DE MEGA MASTER CREATOR (DMMC)
Comissartiat: Martí Anson 
2016

Projecte en exposició

De Mega Master Creator (DMMC)
Martí Anson, Estel Boada, Enric Farrés, Antoni Hervàs i Quim Packard.
Amb la col·laboració de: Yago Anton Lorenzo, Yoel Gonzalez Rodriguez, 
Sira Plans Vancells, MaxAzemar Carnicero, Mario García Coronado, Anna 
Sevilla, Martina Sitw, Mieria Oltra Pujol, Mireia Pons Fort, Sofia Gimenez, 
Montse Morell Torrell, Laura BenitezValero, Isabel Farret Chounavelle, 
Tomas Iglesias Fresquet, Jose Maria Queralt Castellà, Neus Mercader 
Socoró, Elena Torcal, Luisa Miguez Guillem.
Arts Santa Mònica i Sala d’Art Jove, 2016

—

SEGUEIXI ELS RASTRES COM SI FOS MIOP
Art Jove 2006 - 2016
Arts Santa Mònica. 19.07 – 02.10.2016

—

DL: B 16049-2016 

Organitza: Col·labora:
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The Sala d’Art Jove, Discursive Structure

Although the Sala d’Art Jove, run by the 
Generalitat de Catalunya, represents a mere 
fraction of the Catalan institutional architecture, 
it is true that the specific weight it wields 
with regard to the new generations, and the 
contemporary art circuit in Barcelona and 
Catalonia in general, is colossal in comparison. 
Its symbolic significance, shared with its half 
siblings the Sant Andreu Contemporani and Can 
Felipa Arts Visuals programs run by the Sant 
Andreu and Can Felipa civic centers, serves to 
grease the systemic wheel that nourishes the 
local seedbed of artists, which also facilitates 
its oft-mentioned endogamy, in which the 
following link is the BCN’Producció call issued 
by La Capella–ICUB, before taking a leap of 
faith into the abyss which characterizes the local 
artistic fabric for careers at their mid-point. As 
such, a pass through the Sala functions as a 
valuable trading card in sounding out emerging 
creation and, by extension, as a promotor of 
a series of frameworks, strategies, attitudes 
and methods that provide structure to the 
artists’ achievements in their battle for visibility, 

legitimacy and – even more complicated – 
permanence, at the core of a sector that has 
been technically incapable of absorbing all of 
its producers and disinclined to represent the 
entirety of the contemporary creation circuits in 
Barcelona and Catalonia.

During the period 2006-2016 the Sala has 
been consolidated, not only for the stability and 
growth of its offering of support for creation 
through its annual call for projects, but also for its 
capacity for transformation and its vision when 
it comes to generating new inter-institutional 
relationships and lines of action in accordance 
with its sensibility as a process, a laboratory, 
and a driver of the Catalan context, and with 
the directives of artistic practice and its models 
for creation and intermediation in the globalized 
world. As such, the sum total of the grants 
awarded for creation, external interventions, 
publishing, research and mediation, as well as 
the different associated productions (expository, 
editorial, discursive, experiential, etc.) have 
served to establish a series of conventions with 
regard to themes, mechanisms and approaches 
to the context, which have qualified the Sala as a 
unifying force for discourse in our emerging art. 

reflecting a synchronicity with the onset of 
the economic, social and institutional crisis 
experienced in Europe. It was then that the 
themes associated with decolonial discourse, 
historical memory, precariousness or cancelled 
futures, as well as the logics borrowed from 
Visual Culture Studies and from Cultural Studies 
in general, began to be assimilated and brought 
to light. However, there has been a notable 
lack of gender criticism, except in projects 
focused on education and research, and a 
lack of discourse on sustainability, or humanist 
technological subversion, with occasional 
exceptions such as Haberlandt (2008) by the 
defunct collective blablaLAB, a machine for 
the production and sale – using arduino – of 
spirulina balls, a low-cost product with a very 
high protein content, which could contribute to a 
serious plan to feed the planet.

Projects in the publishing category such 
as 97 empleadas domésticas [97 Domestic 
Workers] (2010) by Daniela Ortiz and Epistolario 
Ayuda Humanitaria [Epistolary Humanitarian 
Aid] (2011) by Núria Guell place an emphasis on 
post-colonial critique: the former through the 
representation of servitude in the photographs 
published on social network sites by members 
of the Peruvian elite – a visual culture study 
on the relationships between class, race and 
invisibility; the latter with a compilation of 
the letters submitted for a popular contest to 
choose the best love letter, with the votes being 
cast by a group of prostitutes, to offer Spanish 
nationality to one Cuban citizen, through 
marriage to the artist. 

Outlining the space of the exhibition hall, 
and the historic circumstances, as an amplified 
specter of the idea of context, we find El món 
dels vencedors [The Winners’ World] (2012) 
by Ignasi Prat and Alternativa X [Alternative 
X] (2011) by Paco Chanivet. The former is a 
research project on historical memory and 
photography, which looks at the façades of 
the residences of the main decision-makers 
responsible for the Francoist repression in order 
to create, simultaneously, a visual culture study 
on architecture, style and power during the 
dictatorship and a map of the prevailing powers 
in the Spanish state. The latter is a installation 
in dark pop colors, where multiple elements 
render an account of a dystopic future, where 
the breakdown of the system has lead to social 
catastrophe. Conceived as historical fiction, 
triangulated by religion, scientific advances 
and economic power, the project stands as a 
direct historic anticipation of the events of 15M, 
with clear echoes such as the setting in Plaça 
Catalunya – visibly altered in one of the videos 
– and its subsequent, but nearly immediate, 
occupation.

Beginning in 2013 and 2014, the essential 
discourses relinquish a part of their space 
to more playful operations based on the 
socialization codes of relational art – the distance 
of young people with the crisis as a turning 
point, which failed to affect their conception of 
immediate social history or the programmatic 

vision of its path; sound-based processes 
– the late influx of artistic typologies already 
consolidated in more advanced contexts – 
which have a precedent in the projects grouped 
together for the exhibition La descàrrega 
discográfica [The Discographic Download] 
(2008), under the direction of Mery Cuesta; and 
an algorithmic conception of projects supported 
by the intervention of other agents in the process, 
leaving the results open to shared meanderings. 

That last element reflects, once again, a 
certain global tendency, collaborationism, but 
it could also be related with two schematic 
changes at the Sala: one is the renovation of 
the advisory system, which would change from 
being centered on four pre-assigned tutors 
invited to advise four projects to be included in 
one of four annual exhibitions, to an advisory 
team chosen by a jury as a separate category in 
the call for proposals, who would be required to 
present their own programmatic framework. The 
second involves opening the space to a series of 
alliances and exchanges with other entities and 
institutional and independent artistic and cultural 
agents, with whom the advisory program should 
be put together conjointly. This would serve to 
illustrate the Sala’s role in the construction of 
the discourses in young Catalan art, its capacity 
for formulation within the context of endogamy 
and self-awareness – a situation that reached 
the heights of horror vacui in 2012 at the hands 
of Petia Cervera Cuprova, a presumed Bulgarian 
artist selected with a video project on historical 
memory and a family story that was actually a 
fiction created by the artists Marla Jacarilla and 
José Begega, tailor-made to suit the expectations 
of the circuit (in terms of themes, form and 
biography), to be legitimized by that year’s jury 
panel. Their radical intervention opened a debate 
on the relationship between artistic practice and 
the model for the figure of the artist in the circuit 
for validating young Catalan art in Barcelona. 

For its part, the Sala, as a structure and a 
program, has managed to build up a far-reaching 
legacy, judging from its extensive production, 
constructing itself in and from this relational 
awareness. To that end, it has made negotiation 
with its reach, its personality and its potential 
into an element that works dialectically and 
organically in the articulation of the context 
and the discourses that support it and that it 
enables, as a contribution made from young art 
in Catalonia to the public sphere of art.

Creating an exhaustive map of the discursivity 
inherent in more than 300 cases – the number 
of projects supported by the Sala during the 
period – would be an enormous, and useless, 
task. However, here we have implemented an 
analysis of the discourse based on the content, 
mechanisms, goals and scope of each project, 
harnessing the capacity of paradigms to act as a 
setting to bring lines of flight into view, predicting 
the emergence of new interests and models for 
approach in the discourse, situating independent 
cases in isolated regions, and letting us catch sight 
of variations within patterns over time. Rather than 
attempting to objectify the discursive trajectory in 
this context, the aim is to generate a framework 
for reception, reflection and speculation based 
on three elements: recovering seven pieces from 
the creation category; exhibiting publications, 
documentary material and merchandising 
associated with various projects; a series of visual 
representations of data and formulations resulting 
from the analysis of the entirety of the proposals. 

Given the Catalan conceptual tradition and 
the prevalence of a conceptual focus as the 
backbone of institutionalized practices in recent 
contemporary art, nearly all of the projects are 
characterized by the predominance of ideas as 
the epicenter of value and meaning, as well as 
models of action associated with conceptual 
logics, processes and aesthetics. Particularly 
noteworthy are the aspects of institutional 
criticism – revealing the self-awareness of 
the work, i.e., the artists, with regard to their 
immediate context – as well as the exercises in 
a taxonomy of reality, where non-conventional 
systems of measurement and divergent narratives 
remodel the formulas for negotiation with the 
real by using fiction, either forcing the official 
narratives into crisis or enriching them. In that 
sense, discursive structures such as narration and 
performance; appealing to irony and the absurd; 
literature and text as a source and resource; 
metanarrative; or the graphic format – the object 
quality of the display and print publications 
as artistic devices, are all fundamental in the 
discursive configuration of these conceptual 
practices.

In this area, we find the proposal Longitud 
[Length] (2010) by Ariadna Serrahima, who 
creates and distributes – in a portable edition – 
a metric-physical-poetic system based on the 
decomposition of the alphabet according to 
the length of its graphemes, letting us measure 
the physical world via units of text, using the 
grammatical construction of our choosing; 
Serendipity (2011) by Laia Estruch, which takes 
the story The Lecture and transforms it, orally, 
into a story that correlates the coincidences that 
take place throughout the artistic process, using 
Vladimir Propp’s Morphology of the Folktale to 
structure the new narrative that will be performed 
at a recital and transcribed into a book; El Señor 
de las moscas [Lord of the Flies] (2011), by Ryan 
Rivadeneyra, an installation that serves as the 
setting for the projection of an autobiographical-
fictional Power Point presentation: a film that is 
a soliloquy, rounded out by a performance, and 

which is based on the artist’s relationship with 
the film version of Lord of the Flies, introducing 
confessional aspects into the story, along with 
elements of cultural hybridization and aesthetics 
inherited from the post-Internet era, which had not 
been seen in the Sala’s projects up to that point. 
Also included in this ideology are the publications 
El poder de la convocatoria [The Power of a Call] 
(2009) by Mireia c. Saladrigues , which illustrates 
the creation of a participatory mechanism to 
randomly measure the capacity for impact and 
citizen implication of an artistic project, using 
the telephone listings for residents of Terrassa; 
Pronòstic del temps per al 20 de febrer dels 
propers 100 anys (2009) [Weather Forecast for 
February 20 for the Next 100 Years], by Daniel 
Jacoby, in the format of a daily wall calendar; Los 
rechazados (2014) [The Rejected], by Caterina 
Almirall, Miquel García and Antònia del Rio, a 
compilation of figures who have rejected prizes 
in different social spheres as a critical gesture 
to highlight the contradictions of institutions that 
instrumentalize criticism in order to incorporate 
it into the canon; together with the projects that 
participated in the exhibition Tigres de paper 
[Paper Tigers], under the direction of Amanda 
Cuesta, from which there is a reactivation of the 
piece Godzilla (2007), by Mariona Moncunill, a 
model placed on the ground that reproduces the 
exhibition hall to scale, forcing visitors to navigate 
their way through the replica of the institutional 
space that has convened them.

Special mention is warranted for the 
projects linked to routes, maps, the analysis 
and exploration of territories and architecture, 
or interventions that imply the articulation of 
a physical itinerary of movement; they create 
a stable and valid timeline beginning with the 
precedent in the emblematic Escultura en 
moviment [Sculpture in Movement] by Joan Saló, 
a guided bus tour of the sculptures installed 
along highway AP-7. In a sort of annunciation, 
Saló invited participants to review and analyze 
the historical, political and economic context 
which gave rise to those monuments, the result of 
the first public call for young art that took place 
in Catalonia, none of whose creators managed 
to consolidate an artistic career, nor were any 
of them still active in the profession. A short 
time later, Joan Saló officially left behind the 
art world. An amplified and outrageous vision 
of this proposal is provided in the publication 
Travel Notes (2013) by Aggtelek, where a series 
of travel stories also serve as a guide to repeat 
those travels, taking on a clear-cut and joking 
point of view of the cultural particularities of 
each destination. Vallcartografia (2016) by Emma 
Casadevall appears as the most recent point on 
this continuous line.

Although they did not occupy a central 
position during the early years, beginning in 2010 
the proposals with a political or politicized aim, 
more or less linked to the idea of militancy or 
activism, as well as processes of direct social 
intervention, took on an essential relevance, 
connecting directly with the rise in this tendency 
in the global contemporary art world, but 
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ELS DISCURSOS DE L’ART EMERGENT
Comissariat: Alex Brahim 

Projectes en exposició

Alternativa X
Paco Chanivet
Sala d’Art Jove, 2011

Serendipity
Laia Estruch
Sala d’Art Jove, 2011 – 2016

Godzilla
Mariona Moncunill
Arts Santa Mònica i Sala d’Art Jove, 2007  – 2016

El món dels vencedors. Porta de sortida del Pazo de Meirás
Ignasi Prat
Sala d’Art Jove, 2013

El señor de las moscas
Ryan Rivadeneyra
Sala d’Art Jove, 2011

Escultura en moviment
Joan Saló
Sala d’Art Jove, 2007

Longitud
Ariadna Serrahima
Sala d’Art Jove, 2010

Publicacions Sala d’Art Jove 2007 – 2016:
97 empleadas domésticas: Daniela Ortiz, 2010. El poder de la 
convocatòria: Mireia c. Saladrigues, 2009. Epistolario. Ayuda 
humanitaria: Núria Güell, 2012. La descàrrega discográfica: 
Llure Brucke, Laura Cardona, Mery Cuesta, Fran Meana, Clara 
Miralles i Sira Piza, 2008. Los rechazados: Caterina Almirall, 
Miquel García i Antònia del Río, 2014. Pronòstic del temps per 
al 20 de febrer dels propers 100 anys: Daniel Jacoby, 2009. 
Tigres de paper: Verónica Aguilera, Amanda Cuesta, Rubén 
Grilo, Mariona Muncunill i Esther Ribot, 2007. Travel Notes: 
Aggtelek, 2013. Vallcartografía: Emma Casadevall, 2015.

—

SEGUEIXI ELS RASTRES COM SI FOS MIOP
Art Jove 2006 - 2016
Arts Santa Mònica. 19.07 – 02.10.2016

—

DL: B 16051-2016

Organitza:Col·labora:

La Sala d’Art Jove, estructura discursiva

Si bé la Sala d’Art Jove de la Generalitat de 
Catalunya representa un lloc ínfim dins de 
l’arquitectura institucional catalana, el cert és que 
el pes específic que manté davant de les noves 
generacions i el circuit de l’art contemporani 
barceloní i català en general resulta, en 
comparació, colossal. La seva càrrega simbòlica, 
compartida amb els seus germanastres, els 
programes Sant Andreu Contemporani i Can 
Felipa Arts Visuals dels centres cívics Sant 
Andreu i Can Felipa, serveix d’engranatge i flux 
a la roda sistèmica que nodreix el planter local 
d’artistes, el qual també facilita l’anomenada, 
reiteradament, endogàmia i troba la seva següent 
baula en el certamen BCN Producció de La 
Capella–ICUB, abans no es tira al buit de l’abisme 
per on s’esmuny el teixit artístic local de les 
trajectòries intermèdies. Així, el pas per la Sala 
funciona com a cromo de valor en la presa de la 
temperatura ambient de la creació més emergent 
i, per extensió, com a promotor d’un seguit 
d’esquemes, estratègies, actituds i maneres 
que estructuren el model de desimboltura 
dels autors en la seva lluita per la visibilitat, 

la legitimitat i —encara més complicat— la 
permanència, en un nucli del sector tècnicament 
incapaç d’absorbir tots els seus productors i poc 
procliu a representar tots els circuits de creació 
contemporània de Barcelona i de Catalunya.

Durant el període 2006-2016, la Sala 
s’ha consolidat no només per l’estabilitat i el 
creixement de la seva oferta de suport a la 
creació a través de la seva convocatòria pública 
anual, sinó per la seva capacitat i la seva visió a 
l’hora de transformar-se i generar noves relacions 
interinstitucionals i línies d’acció, en concordança 
amb la seva consciència com a procés, laboratori 
i corretja de transmissió del context català, així 
com amb les directrius de la pràctica artística i 
els seus models de creació i intermediació al món 
globalitzat. D’aquesta manera, la suma de les 
beques de creació, intervenció deslocalitzada, 
edició, investigació i mediació, així com les 
diverses produccions associades (expositives, 
editorials, discursives, experiencials…) han servit 
per pactar un seguit de convencions a l’entorn 
de les temàtiques, els dispositius i l’aproximació 
al context, i han qualificat la Sala com a agent 
aglutinador en la configuració dels discursos del 
nostre art emergent.

sincronia amb l’arribada de la crisi econòmica, 
social i institucional viscuda a Europa. És 
aleshores quan algunes temàtiques associades 
al discurs descolonial, la memòria històrica, 
la precarietat o els futurs cancel·lats, així com 
les lògiques que provenen dels Estudis de 
Cultura Visual i els Estudis Culturals en general, 
comencen a ser assimilades i visibilitzades. No 
obstant això, es fa evident la poca presència 
de la crítica de gènere, llevat projectes 
d’educació i d’investigació, o dels discursos 
sobre la sostenibilitat, o la subversió tecnològica 
humanista, amb casos puntuals com Haberlandt 
(2008) del desaparegut col·lectiu blablaLAB, 
una màquina de producció i venda al detall 
—mitjançant l’ús del programari Arduino— 
d’esferificacions d’alga espirulina, una altíssima 
dosi proteica a baix cost que podria contribuir a 
un pla seriós de nutrició global.

Propostes editorials com ara 97 empleadas 
domésticas (2010) de Daniela Ortiz i Epistolario 
Ayuda Humanitaria (2011) de Núria Güell, posen 
èmfasi en la crítica postcolonial: la primera 
mitjançant la representació del servei en les 
fotografies publicades en xarxes socials per 
membres de les elits peruanes —un estudi de 
cultura visual sobre la relació entre classe, raça 
i invisibilitat—; la segona amb la compilació de 
les cartes participants en un concurs popular 
per escollir la millor carta d’amor, a votació d’un 
grup de jineteras, per oferir a un ciutadà cubà 
la nacionalitat espanyola a través del matrimoni 
amb l’artista.

Circumscrivint l’espai de la sala, i també la 
conjuntura històrica, com un espectre ampliat de 
la idea de context, trobem El món dels vencedors  
(2012) d’Ignasi Prat i Alternativa X (2011) de Paco 
Chanivet. El primer és un projecte d’investigació 
en memòria històrica i fotografia, que parteix 
de les façanes de les residències dels grans 
responsables de la repressió franquista per 
elaborar, simultàniament, un estudi de cultura 
visual sobre arquitectura, estil i poder durant la 
dictadura i una cartografia dels poders vigents 
a l’Estat espanyol. El segon és una instal·lació 
d’aires pop obscurs en la qual diversos elements 
reten compte d’un futur distòpic en què el declivi 
del sistema ha dut a una catàstrofe social. 
Concebut com a ficció històrica triangulada pels 
eixos religió, progrés científic i poder econòmic, 
el projecte va acabar sent una anticipació 
històrica directa dels esdeveniments de l’11M, 
amb ressonàncies tan clares com l’escenari 
de Plaça Catalunya —visiblement alterat en un 
dels vídeos— i la seva posterior —però gairebé 
immediata— ocupació.

A partir de 2013 i 2014, els discursos 
primordials cedeixen part del seu espai a 
operacions més aviat lúdiques amb els codis de 
socialització de l’art relacional —la distància dels 
més joves amb la crisi com a punt d’inflexió, que 
no va afectar la seva concepció de la història 
social immediata ni la visió programàtica de 
la seva trajectòria—; als processos sonors 
—l’afluència tardana de tipologies artístiques 
consolidades en els contextos més avançats—, 
que va tenir el seu antecedent en els projectes 

agrupats en l’exposició La descàrrega 
discogràfica (2008), sota la tutoria de Mery 
Cuesta, i a una concepció algorítmica dels 
projectes que es fonamenta en la intervenció 
d’altres agents en el procés i deixa oberts els 
resultats a les derives compartides.

Aquest darrer element reflecteix, 
un cop més, certa tendència global, el 
col·laboracionisme, però bé es podria relacionar 
amb dos canvis esquemàtics en el funcionament 
de la Sala: el primer és la renovació del sistema 
tutorial, que passaria d’un tutor prèviament 
assignat per invitació per acompanyar quatre 
projectes que constituirien una de les quatre 
exposicions anuals, a un equip tutorial escollit pel 
jurat com una categoria més de la convocatòria, 
el qual ha de proposar el seu propi esquema 
programàtic. El segon és l’obertura de la Sala 
a un seguit d’aliances i interaccions amb altres 
entitats i agents artístics i culturals institucionals 
i independents, amb els quals ha d’articular el 
programa tutorial. D’aquesta manera es podria 
il·lustrar la posició que ocupa la Sala en la 
construcció dels discursos de l’art jove català, la 
seva capacitat d’enunciació dins del context de 
l’endogàmia i l’autoconsciència, una situació que 
va ser ja portada al límit de l’horror vacui el 2012 
per Petia Cervera Cuprova, una presumpta artista 
búlgara seleccionada amb un projecte de vídeo 
sobre memòria històrica i relat familiar que en 
realitat era una ficció dels artistes Marla Jacarilla 
i José Begega feta a mida de les expectatives 
—temàtiques, formals, biogràfiques— del circuit 
per ser legitimada pel jurat anual. Una intervenció 
radical que va sotmetre a debat la relació entre 
pràctica artística i model d’artista en el circuit 
barceloní de validació de l’art jove català.

Per la seva part, la Sala, com a estructura i 
programa, ha sabut erigir un ampli legat, evident 
en la seva extensa producció, construint-se 
en i des de la consciència relacional. Per això 
ha fet de la negociació amb el seu abast, la 
seva figura i el seu potencial, un element de 
funció dialèctica, orgànica, en l’articulació del 
context i dels discursos que el possibiliten i que 
aquest possibilita, com aportació de l’art jove a 
Catalunya a l’esfera pública de l’art.

Elaborar una cartografia exhaustiva de la 
discursivitat inherent a més de 300 casos  
—aquesta és la xifra dels projectes que han rebut 
el suport de la Sala durant aquest període— 
és una tasca ingent i, a més a més, inoperant. 
Tanmateix, s’ha implementat una anàlisi de 
discurs a partir dels continguts, dispositius, 
objectius i del abast de cada projecte aprofitant 
la capacitat dels paradigmes d’esdevenir 
l’escenari en què els punts de fuga són visibles, 
anunciant la irrupció de nous interessos i models 
d’aproximació en el discurs, situant en llocs aïllats 
els casos puntuals, i permetent albirar variacions 
sobre els patrons en la línia de temps. El propòsit, 
més que no pas intentar una objectivació del 
transcurs discursiu en aquest context, és generar 
un marc de recepció, reflexió i especulació a 
partir de tres elements: el rescat de set obres que 
pertanyen a la modalitat de creació; l’exposició 
d’edicions, material documental i marxandatge 
associat a diversos projectes, així com un 
seguit de visualitzacions de dades i d’enunciats 
producte de l’anàlisi del global de les propostes 
efectuat.

Atesa la tradició conceptual catalana i 
la prevalença del mateix concepte com a eix 
vertebrador de les pràctiques institucionalitzades 
de l’art contemporani recent, el predomini de la 
idea com a epicentre de valor i sentit, així com 
els models d’acció propis de les lògiques, els 
processos i les estètiques conceptuals, travessen 
gairebé la totalitat dels projectes. Destaquen 
particularment els vessants de la crítica 
institucional —que mostren l’autoconsciència 
dels treballs, és a dir, dels seus autors, davant del 
seu context immediat—, així com els exercicis 
de taxonomia de la realitat, en què metries no 
convencionals i narratives divergents remodelen 
des de la ficció les fórmules de negociació amb 
la realitat, de manera que posen en crisi els 
relats oficials, o els enriqueixen. Així mateix, 
estructures discursives com ara la narrativitat i la 
performativitat; l’apel·lació a la ironia i a l’absurd; 
la literatura i la textualitat com a font i recurs; 
el metarrelat, o el suport gràfic, l’objectualitat 
del display i l’edició impresa com a artefactes 
artístics, són fonamentals en la configuració 
discursiva d’aquestes pràctiques conceptuals.

En aquest àmbit s’inscriuen les propostes 
Longitud (2010) d’Ariadna Serrahima, que crea i 
distribueix —en una edició portàtil— un sistema 
mètric físic i poètic a partir de la descomposició 
de l’alfabet en la longitud lineal dels seus 
grafemes, de manera que ens permet mesurar 
el món físic a través d’unitats textuals tot fent 
servir, per aconseguir-ho, una construcció 
gramatical de la nostra elecció; Serendipity 
(2011) de Laia Estruch, que parteix del relat 
The Lecture per transformar-lo, oralment, en 
un conte que correlata les casualitats que 
intervenen en el curs d’un procés artístic i se 
serveix del llibre de Vladimir Propp Morphology 
of the Folktale com a estructura de la nova 
narració que serà interpretada en un recital i 
transcrita en un llibre; El señor de las moscas 
(2011) de Ryan Rivadeneyra, una instal·lació que 
serveix d’escenari a la projecció d’un audiovisual 

powerpoint a tall d’autobiografia-ficcional: un 
film que és un soliloqui, que es completa amb 
una performance i que agafa com a punt de 
partida la relació de l’autor amb la pel·lícula El 
senyor de les mosques i introdueix en el relat 
aspectes confessionals, elements d’hibridació 
cultural i estètiques hereves de l’era post-
internet fins aleshores absents en els projectes 
de la Sala. Així mateix, formen part d’aquest 
ideari les edicions El poder de la convocatòria 
(2009) de Mireia c. Saladrigues, que il·lustra la 
posada en marxa d’un dispositiu participatiu per 
mesurar aleatòriament entre la guia telefònica de 
Terrassa la capacitat d’impacte i la implicació de 
la ciutadania en un projecte artístic; Pronòstic 
del temps per al 20 de febrer dels propers 
100 anys (2009) de Daniel Jacoby, en format 
calendari diari de paret; Los rechazados (2014) 
de Caterina Almirall, Miquel García i Antònia del 
Río, una compilació de personatges que han 
refusat premis en diversos àmbits socials com 
a gest crític davant de les contradiccions d’una 
institucionalitat que instrumentalitza la crítica per 
incorporar-la al cànon, així com tots els projectes 
que van participar en l’exposició Tigres de paper 
(2007), sota la tutoria d’Amanda Cuesta, dels 
quals s’ha reactivat la peça Godzilla (2007) de 
Mariona Moncunill, una maqueta situada damunt 
del terra que reprodueix a escala la mateixa sala 
d’exposicions, de manera que obliga els visitants 
a esquivar o trepitjar al seu pas la reproducció del 
recinte institucional que els convoca.

Mereixen una menció especial els projectes 
vinculats a recorreguts, cartografies, anàlisi 
i exploració de territoris i arquitectures, o 
intervencions que comporten l’articulació 
d’un itinerari físic de desplaçament; aquestes 
constitueixen una línia de temps estable i vigent 
des del seu precedent amb l’emblemàtica 
Escultura en moviment (2007) de Joan Saló, una 
visita guiada amb autobús per les escultures de 
l’autopista AP-7. En una mena d’anunciació, Saló 
convidava a recórrer i analitzar el context històric, 
polític i econòmic que donava origen a aquests 
monuments, fruit de la primera convocatòria 
pública per a l’art jove que es va fer a Catalunya, 
cap dels autors de la qual no s’havia consolidat 
professionalment ni continuava en actiu. No gaire 
més tard, Joan Saló abandonava oficialment 
les files de l’art. Una visió amplificada i delirant 
d’aquest propòsit el constitueix l’edició Travel 
Notes (2013) d’Aggtelek, en què els relats d’un 
seguit de viatges funcionen també com a guia 
per repetir-los, tractant des d’una òptica lúcida 
i gamberra les particularitats culturals de cada 
destí. Vallcartografia (2016) d’Emma Casadevall 
representa el darrer punt dins d’aquesta línia 
continua.

Si bé no ocupaven una posició de centralitat 
durant els primers anys, des de 2010 les 
propostes amb voluntat política o polititzada, 
vinculades en major o menor grau a la idea de 
militància o activisme, així com alguns processos 
d’intervenció social directa, adquireixen una 
rellevància essencial, vinculant-se directament 
amb l’expansió d’aquesta tendència en el món 
global de l’art contemporani i reflectint una 
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A
El 100% dels projectes està 
travessat per la idea d’“allò 
conceptual”.

B 
El 40% dels projectes té un 
vessant performatiu, mentre 
que el 58% es basa en la 
noció de narrativitat.

C 
El 31% dels projectes se 
sosté en la idea d’itinerari 
i es vincula amb l’espai 
públic. D’aquest, un 23% 
ha representat haver de fer 
recorreguts, un 47% s’ha 
basat en dinàmiques de 
participació i un 25% en 
l’elaboració de cartografies.

D
El 48% dels projectes apel·la 
a una taxonomia i anàlisi de la 
realitat.

E
El 52% dels projectes 
aporta comentaris dins 
de l’anomenada crítica 
institucional.

F
El 5% dels projectes ha tocat 
temàtiques relacionades 
amb el gènere, un 6% els 
afers decolonials o els 
mediambientals, i un 1% les 
qüestions de tecnologia i 
sostenibilitat o la sociologia 
de l’alimentació i la nutrició.

G
El 23% dels projectes són un 
metarrelat de si mateixos.

H
L’11% dels projectes negocia 
les lògiques i les realitats 
post-internet.

I
El 26% dels projectes brega 
amb qüestions de memòria 
històrica, mentre que la ficció 
històrica en fonamenta un 
44%.

J
El 25% dels projectes 
assumeix un posicionament 
d’activisme o militància.

K
El 38% dels projectes fa 
servir la ficció narrativa com 
a estructura, un 31% es basa 
en una textualitat provinent 
de fonts literàries, mentre que 
un 27% recorre a l’oralitat.

L
El 15% dels projectes està 
travessat per l’anàlisi científic 
en els seus dispositius, mentre 
que l’etnografia es fa present 
en un 10% dels casos.

M
El 14% de les produccions 
es fonamenta en processos 
sonors, un 10% en dibuix 
expandit, el 13% en 
audiovisual experimental 
i el 9% en documental 
experimental.

N
El 32% dels projectes 
suggereix una negociació 
de relacions entre els àmbits 
públic i privat.

O
El 16% dels projectes fa 
expressa la relació objecte-
matèria-espai, així com el 
concepte d’arxiu-memòria 
es fa plausible en el 37%.

P 
El 36% dels projectes entén 
el disseny com a discurs en 
si mateix.

Q
El 46% dels projectes apunta 
una revisió micropolítica 
de la quotidianitat, el 16% 
subscriu els Estudis Culturals 
i el 22% dels casos l’estètica 
relacional.

R
El 34% dels projectes apel·la 
a una poètica de l’absurd.

S
El 38% dels projectes 
es fonamenta en 
processos d’apropiació 
i recontextualització de 
materials culturals d’orígens 
diferents de l’art. El 40% es 
nodreix del que es coneix 
com a cultura popular, 
mentre que un 16% brega 
amb una clara concepció 
de metaart.

A
100% of projects are 
supported by the idea 
of “conceptuality”.

B
40% of projects have a 
performative aspect, whereas 
58% are supported by the 
notion of narrativity.

C
31% of projects are founded 
on the idea of an itinerary and 
are tied in with public space. 
Of the former, 23% involved 
following a route, 47% 
were based on dynamics of 
participation, and 25% on 
developing cartographies.

D
48% of the projects call on 
a taxonomy and analysis of 
the real.

E
52% of the projects provide 
commentary within so-called 
institutional criticism.

F
5% of the projects dealt 
with issues related to 
gender, 6% with decolonial 
or environmental matters, 
and 1% with questions of 
technology and sustainability 
or the sociology of food and 
nutrition.

G
23% of the projects are a 
metanarrative of themselves.

H
11% of the projects negotiate 
post-Internet logics and 
realities.

I
26% of the projects tackle 
questions of historical memory, 
whereas historical fiction is the 
foundation for 44%.

J
25% of the projects take 
on a position of activism or 
militancy.

K
38% of the projects use 
narrative fiction as a 
structure, 31% rely on texts 
from literary source, whereas 
27% make use of orality.

L
15% of the projects involve 
scientific analysis in their 
mechanisms, whereas 
ethnography is present in 
10% of cases.

M
14% of the productions 
make use of sound-based 
processes, 10% expanded 
drawings, 13% experimental 
audiovisual processes 
and 9% experimental 
documentary processes.

N
32% of the projects 
suggest a negotiation of the 
relationships between the 
public and private spheres.

O
16% of the projects make 
specific reference to the 
object-matter-space 
relationship, and the concept 
of archive-memory is present 
in 37%.

P
36% of the projects 
understand design as a 
discourse in itself.

Q
46% of the projects point to 
a micropolitical inspection of 
daily life, 16% subscribe to 
Cultural Studies and 22% are 
cases of relational aesthetics.

R
34% of the projects appeal 
to a poetics of the absurd.

S     
38% of the projects rely on 
processes of appropriation 
or recontextualization of 
cultural materials with origins 
outside the sphere of art. 
40% draw from what is 
known as popular culture, 
whereas 16% deal with a 
clear conception of meta-art.

15%
Anàlisi científic i 
els seus dispositius

Etnografia

10%
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9%Documental 
experimental

 Disseny com a discurs

36%

Negociació de relacions entre 
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CAS OBERT: 
TRENCAR 
LA CADENA 
DE CUSTÒDIA 
Els fets perpetrats al nostre voltant cauen en la seva majoria del costat 
del que podríem etiquetar de casos oberts: un conjunt d’indicis materials i 
immaterials que aparentment tenen relacions entre ells que no som capaços 
d’endevinar. A tot estirar, mirem de construir una mena de versió oficial, 
d’hipòtesis o relats que ens ajuden a sobreviure en aquest conjunt: aprenem 
amb ell, d’ell i, sens dubte, de nosaltres.

Tant les novel·les com les telesèries policíaques assagen codis narratius 
en què es reprodueix la il·lusió d’un final feliç que tanca el cas; infereixen 
dels indicis la veritat dels fets. Són processos d’investigació en què l’efecte 
es connecta amb la seva corresponent causa i s’estableix un diàleg entre 
tot el que constitueix un cas: proves, pistes, declaracions, peritatges, etc. 
—els elements per construir un relat que no contradigui els fets i desterri les 
incerteses.

Però quan es trenca la cadena de custòdia d’una prova d’un cas policíac 
o d’un procediment judicial, aquesta queda anul·lada immediatament com 
a constructe unívoc de veritat i invalidada com a mitjà per establir fets 
irrefutables. Trencar i qüestionar la cadena de custòdia de les proves és 
un acte imprescindible per reinterpretar i reobrir el cas Sala d’Art Jove. 
Precisament la incertesa, la contaminació i el desbordament dels límits 
permeten que una multiplicitat d’actors, puguin enunciar versions naturalment 
contradictòries d’interpretació col·lectiva.

Si fem servir el procediment policial com a metàfora des de la qual podem 
observar com s’investiga en l’àmbit de la producció i de la recerca cultural i 
artística,1 ens situem en un escenari en què la teoria i la pràctica s’articulen 
i es modifiquen mútuament, de manera que s’entronquen estretament amb 
les manifestacions i els principis de les pedagogies crítiques gràcies, per 
exemple, a la idea-pont de l’aprenentatge i el coneixement que emana de la 
mateixa acció i de la capacitat d’interrogar-se sobre aquesta a mesura que es 

1. Romaní, Montse. “Apunts sobre el gir cultural de la recerca artística”, Sala d’Art Jove 2009, Catàleg, 
Barcelona, 2010.

The majority of events that take place around us fall into the category of what 
we might call cold cases: a series of material and immaterial clues that seem 
to be related in a way that we can’t figure out. At most, we try to construct 
a sort of official version – hypotheses or narratives to help us survive in this 
context; we learn with it, about it and, of course, about ourselves.

Police novels and TV series employ narrative devices that reproduce the 
illusion of a happy ending that closes the case, where the truth of the events 
is ultimately deduced from the evidence. These processes of investigation 
connect each effect with its corresponding cause, and a dialog is created 
among all parts of the case: evidence, clues, statements, expert opinions, 
etc. – elements that are used to create a narrative that upholds the facts and 
eliminates uncertainties. 

However, when the chain of custody is broken on evidence in a police 
investigation or a court case, that evidence is immediately voided as an 
unambiguous construct of truth and invalidated as a means of establishing 
irrefutable facts. Breaking and questioning the chain of custody of evidence 
is a necessary exercise in reinterpreting and reopening the case of the Sala 
d’Art Jove. The uncertainty, the pollution and the overflow of the limits 
allow that a multiplicity of actors can talk naturally contradictory versions of 
collective interpretation.

If we use police procedure as a metaphor to observe how investigations 
are carried in the sphere of cultural and artistic production and research,1 we 
find ourselves in a situation where theory and practice are mutually articulated 
and modified. This ties in closely with the manifestations and principles 
of critical pedagogy, based on, for example, the “idea-bridge” that posits 
learning and knowledge as derived from action and the ability to question 
that action while it is taking place. In his text for the publication about the 
experience Km 0. Art Jove: pràctiques i representacions (the Sala d’Art 

1. Romaní, Montse. “Apunts sobre el gir cultural de la recerca artística.” Sala d’Art Jove 2009. Catalog. 
Barcelona, 2010.

COLD CASE: 
BREAKING 
THE CHAIN 
OF CUSTODY 

du a terme. Javier Rodrigo,2 en el seu text per a la publicació sobre l’experiència 
Km 0. Art Jove: pràctiques i representacions (primer dispositiu i programa 
de formació de Sala d’Art Jove el 2008), considera que l’aprenentatge i el 
coneixement es produeixen «mitjançant processos d’investigació que interpreten 
la realitat i la intervenen mitjançant artefactes culturals i amb metodologies 
pròpies de la investigació aplicada o participativa».

Si lliguem caps amb les dues pistes anteriors, en podem treure, segons 
sembla, una evidència: la investigació i la producció artística, com a espai 
d’aprenentatge i en vista dels testimonis recents obtinguts, es poden entendre 
com a àrees de producció cultural i política. Educació i cultura són sinònims. Allò 
que per a l’IEC (Institut d’Estudis Catalans) i la RAE (Real Academia Española) 
ha estat sempre obvi ha necessitat reiterades proves pericials i apel·lacions 
des de diversos contextos, autors, experiències, teories, pedagogies (crítiques, 
col·lectives, col·laboratives, feministes, de contacte, etc.) i uns quants girs 
(educatiu, col·laboratiu) per ser més que una conjectura i ingressar si més no 
en el món de les evidències. Pel que fa al context polític i social, un seguit de 
reestructuracions dels processos democràtics, han restablert la mirada envers 
les dinàmiques de producció cultural i educativa que valoren el retorn social, 
la distribució de capitals simbòlics i la generació de processos d’autonomia i 
emancipació. «Això [...] respondria la pregunta sobre com podem ser autònoms 
mitjançant eines d’investigació i de producció cultural que ajuden a revelar altres 
imaginaris, a representar les contradiccions i els límits de les institucions i que al 
mateix temps ens situen en formes diferents d’estar amb i de percebre el món.»3

Els primers indicis del que ha succeït respecte a l’educació i la mediació 
entre 2006 i 2016 a Sala d’Art Jove, els trobem en els documents de definició 
del projecte el 2005. Ja aleshores s’al·ludeix el projecte de Sala d’Art Jove com 
un dispositiu i una estructura d’aprenentatge en què la pràctica artística és un 
instrument generador de coneixement. Proposa, així mateix, un model singular 
al voltant de les polítiques de suport a les arts visuals des de la Secretaria de 
Joventut basat en la formació.4

L’estructura i l’escenari d’aprenentatge de Sala d’Art Jove s’activen amb 
l’actuació dels agents culturals i educatius. La producció de propostes és el 
marc en què es produeixen les temptatives encaminades a desplegar la seva 
formació i autonomia.

L’artefacte que hem habilitat a l’Arts Santa Mònica és una simulació del 
dispositiu Sala d’Art Jove a través dels codis narratius d’una ficció policíaca en què 
conflueixen diverses línies d’investigacions en curs. D’una banda, l’aproximació a la 
història de Sala d’Art Jove es fa a partir de l’empremta que el component formatiu 
i educatiu ha deixat en el mateix projecte. També la investigació sobre cadascun 
dels quatre casos «oberts» que es presenten en l’exposició permet reconstruir 

2. Rodrigo, Javier. “Les pedagogies col·lectives com a producció cultural: desbordaments reversius i polítiques 
culturals”, Sala d’Art Jove 2008, Catàleg, Barcelona, 2010.

3. Rodrigo, Javier. “Les pedagogies col·lectives com a producció cultural: desbordaments reversius i polítiques 
culturals”, Sala d’Art Jove 2008, Catàleg, Barcelona, 2010.

4. Armengol, David; Fontdevila, Oriol; Lobo, Victor. “Programa de suport a les Arts Visuals, Secretaria General 
de Joventut, Generalitat de Catalunya”, Barcelona, 2005.

Jove’s first educational program in 2008), Javier Rodrigo2 states that learning 
and knowledge are produced “through processes of investigation that interpret 
reality and act on it through cultural artefacts and using methodologies that are 
characteristic of applied or participatory research.” 

Tying in with the two previous leads, we are able to conclude something evident: 
artistic research and production, as an area for learning and in the light of the 
recent witness statements, can be understood as spheres of cultural and political 
production. Education and culture are synonymous. What has always been obvious 
to the dictionary has needed repeated testimony from experts and appeals from a 
variety of contexts: authors, experiments, theories, pedagogies (critical, collective, 
collaborative, feminist, of contact, etc.) and a few “turns” (educational, collaborative) 
to be accepted as more than conjecture and to enter at least into the realm of 
evidence. With regard to the political and social context, a series of restructurings of 
the democratic processes, have restored the gaze towards the dynamics of cultural 
and educational production who value the social return, the distribution of symbolic 
capital and the generation of processes of autonomy and emancipation.

“This [...] is a response to the question of how we can be independent using 
tools of cultural investigation and production that help to reveal different imageries, 
to represent the contradiction and limitations of institutions, while at the same time 
providing us with different ways of being in and perceiving the world.”3

The first indications of what took place in the field of education and mediation 
at the Sala d’Art Jove between 2006 and 2016 can be found in the project 
definition documents from 2005. At that time, the project for the Sala d’Art Jove 
was already referred to as a learning mechanism and structure, where artistic 
practice serves as a tool for generating knowledge. The document also proposes 
a unique model with regard to policies in support of the visual arts through the 
Secretaria de Joventut, rooted in education.4

The structure and the learning stage of Sala d’Art Jove are activated with 
the action of cultural and educational agents. The production of proposals is the 
framework in which occur the attempts to deploy their training and autonomy.

The mechanism that we have set up in the Arts Santa Mònica is a simulation of 
the device Sala d’Art Jove through narrative codes of police fiction in which brings 
together several lines of research in progress. On the one hand, the approach to 
the history of Sala d’Art Jove is made from the imprint left by the education and 
training component on the same project. Also research on each of the four cases 
“open” presented in the exhibition allows us to reconstruct the steps of the working 
process and hear the several witnesses. The public is responsible for developing the 
last line of research and reactivate it, with its action, as a performative process that 
generates learning in which the subject-witness is invited to become eyewitness 
agent, to break and take control of the chain of custody of the evidence presented.

2. Rodrigo, Javier. “Les pedagogies col·lectives com a producció cultural: desbordaments reversius i polítiques 
culturals.” Sala d’Art Jove 2008. Catalog. Barcelona, 2010.

3. Rodrigo, Javier. “Les pedagogies col·lectives com a producció cultural: desbordaments reversius i polítiques 
culturals.” Sala d’Art Jove 2008. Catalog. Barcelona 2010.

4. Armengol, David; Fontdevila, Oriol; Lobo, Victor. “Programa de suport a les Arts Visuals, Secretaria General 
de Joventut, Generalitat de Catalunya.” Barcelona, 2005.

els passos del procés de treball i escoltar els diferents testimonis. El públic és el 
responsable de desenvolupar l’última línia d’investigació i de reactivar-la, amb 
la seva acció, com un procés performatiu que genera aprenentatge i en què el 
subjecte-testimoni ocular és convidat a esdevenir agent-investigador, a trencar i 
apropiar-se de la cadena de custòdia dels indicis que es presenten.

Declaracions, reconstrucció de quatre casos i línia del temps 

Tot seguit despleguem uns quants indicis textuals i informacions a partir 
de les quals es poden obrir espais d’interpretació sota tres categories: 
a) Declaracions dels autors i els còmplices, citacions textuals; b) Reconstrucció 
de quatre casos, desplegament d’indicis, i c) Línia del temps de Sala d’Art 
Jove, propostes educatives, de mediació i altres casos singulars.

a) Declaracions dels autors i els còmplices, citacions textuals

Sala d’Art Jove de la Generalitat de Catalunya va dirigit a la professionalització 
del sector [...]. La nostra aposta ha estat vincular els processos formatius amb 
els mateixos processos de producció [...]. És el que anomenem «processos 
de tutoria».

Julià Fernández i Olivares, director de l’Agència Catalana de la Joventut, y Jordi Casals i Prat, 
director de programes de l’Agència Catalana de la Joventut. 2008

La Sala d’Art Jove també és una plataforma que vetlla per l’emancipació 
dels joves. [...] És un fet que l’art i la cultura també formen part del 
creixement social i econòmic.

Toni Reig, director general de Joventut. 2012

Som els primers que no ens agrada aquest nom, «tutories», especialment pel 
to paternalista que connota, si bé [...] no vam saber trobar cap altre terme 
per [...] diferenciar-lo del que es podria considerar un procés de comissariat. 

Oriol Fontdevila, Víctor Lobo i Txuma Sánchez. 
Equip d’assessorament i gestió de la Sala d’Art Jove. 2008 

Les tutories van ser vitals en la presentació del treball. Des de la proposta inicial 
fins al resultat final hi va haver una evolució abismal. No parlo tan sols de la peça 
en si, em refereixo al fet de saber navegar entre els codis d’un context expositiu.

Karla Berrens, artista. Entrevista realitzada per Bea Espejo. 2007

No deixo de pensar que el procés de treball amb la responsable de l’exposició 
va ser més de comissariat i d’un cert assessorament personal (obvi segons les 
evidents diferències d’experiència professional) que no pas de tutoria.

Joan Saló, artista. Entrevista realitzada per Bea Espejo. 2007

Un dels objectius principals del centre [Can Xalant] és oferir als artistes que 
ho vulguin la possibilitat de col·laborar amb les institucions i les associacions 

Statements, Reconstruction of Four Cases and Timeline 

The following is a series of textual clues and information to be used for 
the purpose of opening spaces for interpretation within three categories: 
a) Statements from the artists and the accomplices, direct quotes; 
b) Reconstruction of the four cold cases, Presentation of evidence; and 
c) Timeline of Sala d’Art Jove, proposals for education, mediation and 
other singular cases.

a) Statements from the artists and the accomplices, direct quotes

The Sala d’Art Jove de la Generalitat de Catalunya is aimed at 
professionalizing the sector. [...]. Our goal has been to connect educational 
processes with the production processes themselves [...]. We call them 
“advisory processes”.

Julià Fernández i Olivares, director of the Catalan Youth Agency, and Jordi Casals i Prat, program 
director for the Catalan Youth Agency. 2008

The Sala d’Art Jove is a platform that promotes young people’s emancipation. 
[...] It is a fact that art and culture also play a role in social and economic growth.

Toni Reig, General Director for Youth Affairs. 2012

We are the first to say that we don’t like the title “advisors”, especially 
because of its paternalistic connotation, but [...] we couldn’t find another 
suitable term [...] to differentiate this role from what might be considered 
a curatorship. 

Oriol Fontdevila, Víctor Lobo and Txuma Sánchez. Consulting and management team for 
the Sala d’Art Jove. 2008 

The advisory sessions were vital to the presentation of the work. From the 
initial proposal to the final result, there was a huge evolution. I’m not just 
talking about the piece itself, but also learning how to navigate within the 
norms of an exhibition context.

Karla Berrens, artist. Interview by Bea Espejo. 2007

I keep thinking that the working process with the exhibition coordinator was 
more like a curatorship and some personal counselling (naturally, given the 
obvious differences in professional experience) rather than an advisorship.

Joan Saló, artist. Interview by Bea Espejo. 2007

One of the center’s [Can Xalant] main goals is to offer interested artists 
the possibility of collaborating with the institutions and associations in 
the neighborhood and the rest of the city. [...] This has led to a very close 
relationship with the Pla d’en Boet Neighborhood Association.

Pep Dardanyà, Director of Can Xalant. Drawing on Camaradas, ciudadanos, hermanos y hermanas 
[Comrades, citizens, brothers and sisters] by Itziar Zorita. 2009

del barri i de la resta de la ciutat. [...] Això ha suposat una molt bona relació 
amb l’Associació de Veïns Pla d’en Boet.

Pep Dardanyà, director de Can Xalant. A partir de Camaradas, ciudadanos, hermanos 
y hermanas, d’Itziar Zorita. 2009

Can Xalant no és un equipament cultural territorial i això comporta que la 
relació amb el veïnat sigui puntual i electiva. [...] Realment el que necessita el 
veïnat és uns projectes de continuïtat per reforçar la formació i la participació 
amb l’entorn del centre d’art.

Quim Navarro, president de l’Associació de Veïns Pla d’en Boet. A partir de Camaradas, 
ciudadanos, hermanos y hermanas, d’Itziar Zorita. 2009 

Els alumnes de la classe van respondre a la presentació del projecte amb un 
desinteressat «I això és art?», al qual vaig respondre que efectivament ho era, 
pel fet d’estar inserit en un circuit pròpiament artístic. Aquesta resposta, encara 
que provadament certa, és massa simple i autoindulgent i em va fer intuir que 
realment la majoria de vegades els treballs dels artistes estan arrelats amb 
molta duresa a la mateixa gramàtica de l’art, que dóna com a resultat un circuit 
tancat de productors, consumidors i receptors, tots ells agents allunyats de 
l’art com a eina de construcció de valor social.

Ricardo Trigo, artista. Els invisibles. Projecte educatiu Art Jove 2010 

b) Reconstrucció de quatre casos, desplegament d’indicis

Al costat dels autors i els còmplices de quatre casos d’estudi hem aplegat 
testimonis, proves documentals, objectes i indicis, i hem establert línies de 
contacte amb altres projectes i altres experiències del dispositiu Sala d’Art Jove i 
de l’exposició Segueixi els rastres com si fos miop.5

El primer cas és Nuestro testigo favorito, de Daniel García, guanyador de 
la primera convocatòria de projecte educatiu el 2009. El títol de l’exposició 
final, Classes de memòria: d’un projecte creatiu a un projecte educatiu. D’un 
projecte educatiu a un projecte creatiu, situa el tema (els límits de la memòria i 
la ficció) i el procés de transformació dels agents i de les institucions educatives 
i culturals involucrades. La impossibilitat de realitzar les sessions del taller que 
es va proposar inicialment en instituts de secundària va emmenar l’assignatura 
d’Interpretació de la Imatge (de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de 
Barcelona), impartida per Aida Sánchez (tutora del projecte) i Noemí Duran, 
a acollir la iniciativa. D’aquesta manera, el projecte s’inseria en el contingut 
d’aquesta assignatura. La clau va ser la negociació contínua, l’assumpció de 
responsabilitats i l’intercanvi de rols dels agents implicats (artista, alumnes, 

5. Hi ha dos fets significatius el 2008 que tracen un escenari general: el taller d’observació tutoritzat per Dolors 
Juárez en l’exposició Projectes deslocalitzats 2008, una experiència que donarà lloc a la nova convocatòria 
Art Jove 2009 amb quatre modalitats: creació, investigació, edició i educació, i les jornades de formació Km 0. 
Art Jove: pràctiques i representacions, que van tractar el binomi art i joventut. El segon dia, Javier Rodrigo va 
exposar com les col·laboracions de les institucions amb agents socials obren nous models de treball en l’àmbit 
cultural que refereixen qüestions polítiques i pedagògiques.

Can Xalant isn’t a territorial cultural facility, and that means its relationship 
with the people in the neighborhood is limited and selective. [...] What the 
neighborhood really needs are long-term projects to foster education and 
participation in contact with the art center.

Quim Navarro, president of the Pla d’en Boet Neighborhood Association. Drawing on Camaradas, 
ciudadanos, hermanos y hermanas [Comrades, citizens, brothers and sisters] by Itziar Zorita. 2009 

The students in the class responded to the presentation of the projects with a 
disinterested: “And this is art?” I answered that it was, in fact, because it was 
inscribed in a strictly artistic circuit. That answer, although evidently true, is 
too simple and self-indulgent. It made me think that, really, most times artists’ 
work is very heavily rooted in the same grammar of art, which creates a closed 
circuit of producers, consumers and recipients, all of whom are set apart from 
the role of art as a tool for the construction of social value.

Ricardo Trigo, artist. Els invisibles [The Invisible]. Educational project Art Jove 2010 

b) Reconstruction of four cases, presentation of evidence

Along with the artists and the accomplices in the four case studies, we have also 
gathered witness statements, evidence, objects and clues, establishing connections 
with other projects and other experiments associated with the Sala d’Art Jove 
mechanism and the exhibition Follow the trail as though you were nearsighted.5 

The first case is Nuestro testigo favorito [Our Favorite Witness], by Daniel 
García, selected in the first call for an educational project in 2009. The title of the 
final exhibition, Classes de memòria: d’un projecte creatiu a un projecte educatiu. 
D’un projecte educatiu a un projecte creatiu [Memory Lessons: from a creative 
project to an educational project. From an educational project to a creative project] 
situates the theme (the limits of memory and fiction) and the transformation 
process undergone by the educational and cultural institutions that were involved. 
Due to the impossibility of carrying out the workshop sessions initially proposed 
for high schools, the Interpretation of the Image course (at the Fine Arts Faculty 
of the University of Barcelona), taught by Aida Sánchez (project advisor) and 
Noemí Duran, picked up the initiative. The project was thus included in the course 
syllabus. The key was a continuing negotiation, an assumption of responsibilities, 
and the interchange of roles played by each of the participating agents (artist, 
students, teachers, etc.). The students became an integral part of the course by 
taking on a greater commitment in the creation of project, which transformed the 
exhibition into a learning mechanism in a real-life context. 

Una turista, un jugador, algú que passeja i un ser errant [A tourist, a sportsman, 
someone taking a walk, and a wanderer] was the project developed by Saladestar 

5. There are two significant occurrences in 2008 that outlined an overall setting: the observation workshop led by 
Dolors Juárez for the exhibition Projectes deslocalitzats 2008 [Delocalized Projects 2008], an experiment which 
gave rise to the new Art Jove 2009 call based on four categories: creation, research, publishing, and education; 
and the educational conference Km 0. Art Jove: pràctiques i representacions, [Km 0. Young Art: Practices and 
Representations] which addressed the pairing art and youth. On the second day, Javier Rodrigo talked about how 
collaborations between institutions and social agents open up new working models in the cultural sphere, which 
incorporate political and pedagogical questions.

docents, etc.). Els alumnes van passar de ser parts integrants de l’assignatura 
a adoptar un compromís més gran amb la creació de projectes, i d’aquesta 
manera l’exposició esdevenia un dispositiu d’aprenentatge en un context real.

Una turista, un jugador, algú que passeja i un ser errant és el projecte que 
va desenvolupar Saladestar per a Art Jove 2011 com a agent convidat per la 
Sala. El projecte pretenia promoure una reflexió crítica sobre les categories 
d’artista i d’estudiant respecte a l’art emergent. Per fer-ho disposava de 
dos grups d’estudiants, un de l’assignatura de projectes d’art de tercer 
curs de graduat universitari de l’Escola Massana i un altre de l’assignatura 
de Literatura Universal de primer de batxillerat de l’IES Costa i Llobera. La 
proposta per als primers va ser la realització de projectes creatius personals 
per a una proposta ficcionada d’exposició a Sala d’Art Jove, mentre que per 
als segons va consistir a dissenyar un possible esquetx televisiu i a fer-ne el 
guió. Per la seva part, un grup d’artistes seleccionats en la convocatòria de 
la temporada Art Jove 2010 es trobava amb tots dos grups per treballar en 
les sessions relacionades amb la cultura visual. Així, a Sala d’Art Jove es va 
organitzar un format expositiu que feia d’espai de discussió. Sota el nom In 
the mood for education, aquest espai va ser un excusa per reflexionar sobre 
l’experiència i els treballs realitzats mentre es discutia sobre la seva possible 
disposició expositiva i la seva socialització.

Converses imaginàries, d’Abel del Castillo, va ser un projecte educatiu 
seleccionat en la convocatòria Art Jove 2011. En un principi es basava en el 
llibre de Juanjo Sáez, Conversaciones imaginarias con mi madre, sobre la vida 
quotidiana i l’art. Si bé la col·laboració amb l’autor del llibre no va ser possible, 
el projecte manté la idea d’explicar històries, en aquest cas, les que es donen 
a l’Institut Baix a mar de Vilanova i la Geltrú. Com a docent de secundària 
en aquest mateix institut de l’assignatura de Visual i Plàstica, il·lustrador i 
artista, Abel del Castillo va desenvolupar el projecte amb la col·laboració de 
Paola Martínez. Tant els alumnes com els professors van aplegar experiències 
personals i històries quotidianes a l’institut i les van convertir en guions per 
fer animacions que ens expliquen Històries d’institut, el títol que finalment té 
el projecte. L’exposició que va servir per presentar els projectes d’educació 
i d’investigació de 2011 va ser Laboratori de pedagogies de contacte, en 
què es posaven en relació les experiències generades amb els discursos de 
construcció política de la identitat que s’havien desenvolupat respecte a les 
pedagogies de contacte, feministes i queer. En el marc l’exposició es va dur a 
terme el taller Relats d’institut, que Abel del Castillo desenvolupa a través del 
còmic i de l’anecdotari d’institut i en què convida els participants a elaborar 
relats que reflecteixin la realitat d’un context educatiu.6

6. Micropolítiques socials i identitàries les trobem també en el projecte La Familia Drag (projecte educatiu Art 
Jove 2011) de Rafa Marcos i Aïda Jordà, que comparteix escenari amb el projecte d’Abel en el Laboratori de 
pedagogies de contacte. El cas d’en Rafa i l’Aïda ataca l’arrel de les construccions de gènere heteronormatives 
des d’un format lúdic d’actitud queer, el concepte de família i la construcció d’identitats de gènere, 
replantejament dels rols familiars com a primer lloc de construcció d’identitat i d’organització social i política. 
Un altre escenari són els processos educatius i culturals com a generadors de moviment social, acció política i 
reubicació de tecnologies democràtiques. Aquests modus operandi recorren propostes com ara Proyecciones 
urbanas. El 15-M y el trabajo de la ficción (projecte educatiu Art Jove 2012), o Llars de creació. L’art de lo 
quotidià en l’economia submergida dels barris perifèrics, de Luca Rullo (projecte educatiu Art Jove 2013).

for Art Jove 2011 as an agent invited by the Sala. The project aimed to launch 
a critical reflection on the categories of artist and student with regard to 
emerging art. To that end, two groups of students were involved: one from 
the art projects course in the third year of university studies at the Escola 
Massana; and another from the 11th grade Universal Literature course at 
Costa i Llobera High School. The proposal for the first group of students was 
to execute personal creative projects for a fictional exhibition proposal at the 
Sala d’Art Jove. The second group was assigned the design of a possible 
television sketch and its script. In turn, a group of artists selected from the Art 
Jove 2010 call met with both groups to work with them during the sessions 
dealing with visual culture. In this way, an exhibition format was organized at 
the Sala d’Art Jove, which took place as a discussion space. Under the title, 
In the mood for education, the space served as an excuse for reflecting on the 
experience and the work, while discussions were held on possible exhibition 
layouts and socialization. 

Converses imaginàries [Imaginary Conversations], by Abel del Castillo, was 
an educational project selected for the Art Jove 2011 call. It was initially based 
on the book by Juanjo Sáez, Conversaciones imaginarias con mi madre, about 
everyday life and art. Although a collaboration with the book’s author was not 
possible, the project maintained the idea of telling stories – in this case, stories 
that took place at the Baix a mar High School in Vilanova i la Geltrú. As the 
teacher in charge of the visual and plastic arts classes at the aforementioned 
high school, and as an illustrator and artist, Abel del Castillo developed the 
projected in collaboration with Paola Martínez. Students and professors collected 
their personal experiences and stories from their everyday lives at the school, 
transforming them into scripts for animated shorts that are portrayed in High 
School Stories, the title finally given to the project. The exhibition that served as 
the presentation for the education and research projects from 2011 was called 
Laboratori de pedagogies de contacte [Laboratory for pedagogies of contact], 
relating the experiences that had been generated with discourses on the political 
construction of identity stemming from pedagogies of contact and feminist 
and queer pedagogies. The High School Stories workshop was held within the 
framework of the exhibition, led by Abel del Castillo using the comic format and 
drawing from the collection of high school anecdotes, inviting participants to 
create their own stories to reflect the reality of an educational setting.6

The final proposal for the reconstruction of a case is Maniobres d’evasió 
[Evasive Maneuvers] by Isabel Barios Ibars and Miriam C. Cabeza, selected 

6. We also find social and identitary micropolitics in the project La Familia Drag [The Drag Family] (educational 
project Art Jove 2011) by Rafa Marcos and Aïda Jordà, which shares the stage with Abel’s project in 
Laboratory for pedagogies of contact. The case of Rafa and Aïda goes to the root of heteronormative gender 
constructions based on a playful format with a queer attitude, the concept of family, and the construction of 
gender identities, reconsidering family roles as the initial site for the construction of identity and social and 
political organization. Another framework involves positing educational and cultural processes as generators 
of social movements, political action and a shifting of democratic technologies. This “modus operandi” can 
be seen in proposals such as Proyecciones urbanas. El 15-M y el trabajo de la ficción [Urban Projections. 
15-M and the Role of Fiction] (educational project Art Jove 2012), or Llars de creació. L’art de lo quotidià en 
l’economia submergida dels barris perifèrics, [Creation Centers. The Art of Everyday Life in the Underground 
Economy of Peripheral Neighborhoods], by Luca Rullo (educational project Art Jove 2013).

L’última proposta de reconstrucció de cas és Maniobres d’evasió d’Isabel 
Barios Ibars i Miriam C. Cabeza, seleccionat com a projecte educatiu en la 
convocatòria Art Jove 2015. Encarrilant, en aquest cas, també, amb un interès 
professional —la Isabel actualment estudia el grau d’Infermeria a la Universitat 
Autònoma de Barcelona—, el projecte ens allunya de possibles aproximacions 
anecdòtiques a la problemàtica que planteja. La qüestió fonamental gira al 
voltant de com establir processos terapèutics d’agenciació i com plantejar la 
mateixa salut com un espai d’exercici de dret. El projecte es va dur a terme 
amb la complicitat del CAP Sud de Sabadell des del maig fins al novembre 
de 2015, juntament amb els professionals mèdics i amb la interlocució de les 
associacions de veïns per detectar quin era el tema de salut del barri que es 
podia articular amb el projecte. Es va detectar que el col·lectiu més vulnerable 
era el de les persones de la tercera edat que viuen soles, amb relació a les 
quals es donava la necessitat d’un espai de socialització. Per tant, es va crear 
un grup anomenat Art comunitari que, des dels espais del CAP, ha engegat 
tallers i activitats, però, sobretot, ha impulsat el diàleg i el contacte entre les 
persones que en formen part.

Vist per a sentència

L’educació i la formació constitueixen una de les funcions socials més 
regulades pels Estats i les seves administracions. La definició i el control dels 
continguts que s’imparteixen, de les metodologies o de la manera en què 
s’avalua l’aprenentatge formen un sistema que es recull en si mateix, convertit 
en un univers paral·lel a la mateixa realitat professional, social i vital per a la 
qual se suposa que preparen. Aquesta distinció entre l’esfera real i l’esfera 
educativa té, entre els seus efectes, per exemple, la identificació dels espais 
formatius només amb aquelles estructures institucionals que hi ha en l’esfera 
educativa hegemònica i hiperegulada, o bé la consolidació en l’imaginari 
col·lectiu de la idea que la formació i l’educació es limiten a un moment donat 
de la biografia de cada subjecte, com una etapa que cal superar. En qualsevol 
cas, en aquests contextos educatius el subjecte no es troba en el centre del 
procés d’aprenentatge, sinó que se situa com un consumidor que passa 
pantalles fins arribar al game over, és a dir, a la titulació.

Tots els indicis aplegats apunten clarament que Sala d’Art Jove, com 
a dispositiu, funciona produint un desbordament entre l’esfera educativa i 
l’esfera professional, social i vital, de manera que situa el subjecte en el centre 
d’uns processos d’investigació, producció i treball en equip que només es 
poden emprendre des de l’experimentació i la incertesa. En definitiva, els 
efectes són una immersió educativa en què l’esfera vital, la formativa, la 
social i la professional configuren un context de producció que facilita el fet 
d’aprendre fent.

as an educational project in the Art Jove 2015 call. By channeling a 
professional interest – Isabel is currently studying nursing at the Universitat 
Autònoma de Barcelona – this project distances us from possible 
anecdotal approaches to the problem it presents. The fundamental 
question centers on how to establish therapeutic processes of agency 
and how to frame a person’s health as a space for exercising one’s rights. 
The project was undertaken with support from the CAP Sud primary care 
center in Sabadell from May to November of 2015, with the collaboration 
of medical professionals and a line of communication with neighborhood 
associations to detect health issues in the area that could serve to 
articulate the project. The most vulnerable group was found to be senior 
citizens living alone, who were in need of spaces for socialization. A group 
called Arte comunitario [Community art] was created, which uses spaces 
in the primary care centers to organize workshops and activities, and, 
above all, to create dialog and contact among the group members. 

Ready for Sentencing

Education and training represent one of the social functions that is most 
highly regulated by states and their administrations. The definition and 
control of the content that is taught, the methodologies that are used, 
or how learning is evaluated make up a system that is self-contained, 
creating its own universe in parallel to professional and social realities, 
and the reality of life, which is meant to be preparing students for. This 
distinction between the sphere of the real and the educational sphere has 
a number of effects, including the identification of educational spaces 
only with those institutional structures that belong to the hegemonic and 
hyper-regulated educational sphere, or the consolidation in the collective 
imagination of the idea that training and education are limited to a specific 
moment in a subject’s biography, as a stage that you have to get past. In 
any case, in those educational contexts, the subject is not the focus of the 
learning process, but rather a consumer who passes consecutive levels 
until reaching the end, the final “game over” screen, i.e., a degree. 

All of the evidence gathered here clearly indicates that Sala d’Art 
Jove, as a mechanism, functions by creating an overflow between the 
educational sphere and the professional and social spheres, and the 
sphere of life, positioning the subject at the center of processes of 
research, production and group work that can only be approached from 
the standpoint of experimentation and uncertainty. Ultimately, the effect is 
educational immersion, where life experience, education, and social and 
professional components create a context for production that promotes 
learning by doing. 
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Cristian Añó (Sinapsis)
José Antonio Delgado

(Col·lectivaccions)

CAS OBERT: 
TRENCAR LA 
CADENA DE 
CUSTÒDIA 

Isabel Barios Ibars 
Míriam C. Cabeza
Abel del Castillo 

Daniel García
Petia Cervera Kuprova

Saladestar

Organitza:

Col·labora:

CAS OBERT: TRENCAR LA CADENA DE CUSTÒDIA
Comissariat: Cristian Añó / Sinapsis
Jose Antonio Delgado / Col·lectivaccions

Projectes

Maniobres d’evasió
Isabel Barios Ibars i Míriam C. Cabeza, en col·laboració amb CAP Sud
i el Programa de Prescripció Social Sabadell Sud (PSUSS)
ACVIC i Sala d’Art Jove, 2015

Baix a Mar. Històries d’institut
Abel del Castillo, en col·laboració amb l’Institut Baix a Mar, de Vilanova
i la Geltrú, i el suport de Paola Martínez
Sala d’Art Jove, 2011

Classes de memòria
Daniel García, en col·laboració amb l’assignatura Interpretació de la 
imatge visual de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona
Sala d’Art Jove, 2009

In the mood for education
Saladestar, en col·laboració amb l’Escola Massana d’Art i Disseny
i l’Institut Escola Costa i Llobera
Sala d’Art Jove, 2011

Sublevació d’abril (fragment)
Petia Cervera Kuprova
Sala d’Art Jove, 2012

—

SEGUEIXI ELS RASTRES COM SI FOS MIOP
Art Jove 2006 - 2016
Arts Santa Mònica. 19.07 – 02.10.2016

—

DL: B 16049-2016 
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Pla de desenvolupament estratègic. 
Sala d’Art Jove 2005-2010
Definició del projecte Sala d’Art Jove 
com a dispositiu d’aprenentatge.

Pla de desenvolupament estratègic. 
Sala d’Art Jove 2005-2010 (Strategic 
Development Plan. Sala d’Art Jove 
2005-2010)
Setting out the Sala d’Art Jove project 
as a learning device.

ART JOVE 
Desenvolupament de 
processos de tutoria en 
relació amb els projectes 
de creació seleccionats 
en la convocatòria, un 
assaig d’un nou model de 
formació en art.

ART JOVE 
Implementing mentoring 
processes for the creation 
projects selected in the 
call, a trial of a new model 
of training in art.

Taller d’observació
Projecte educatiu de Dolors Juárez en el marc de 
l’exposició Projectes deslocalitzats 2008. Participants: 
artistes de la convocatòria de Projectes deslocalitzats, 
Isabel Andreu, Lola Lasurt i Oriol Vilanova.

Taller d’observació (Observation Workshop)
Educational project by Dolors Juárez within the 
framework of the exhibition Projectes deslocalitzats 2008 
(Delocalised Projects 2008). Participants: artists in the 
call for delocalised projects, Isabel Andreu, Lola Lasurt 
and Oriol Vilanova.

Una turista, un jugador, algú que passeja i un ser errant
Projecte pedagògic experimental de Saladestar, amb el qual s’implica 
artistes de la Sala d’Art Jove en el desenvolupament de dinàmiques 
educatives amb centres de formació reglada. Hi col·laboren: Escola 
Massana, Centre d’Art i Disseny i IES Costa i Llobera.

Una turista, un jugador, algú que passeja i un ser errant 
(A tourist, a player, someone strolling and a wanderer)
Experimental educational project by Saladestar in which Sala 
d’Art Jove artists were involved in the development of educational 
dynamics with formal training institutions. Partners: Escola Massana 
Art and Design Centre and Costa i Llobera High School.

Camaradas, ciudadanos, 
hermanos y hermanas 
Projecte de creació d’Itziar 
Zorita que implica un 
grup de joves de Mataró, 
l’Associació de Veïns Pla 
d’en Boet i Can Xalant en 
la seva realització. Significa 
la primera coproducció 
de la Sala d’Art Jove amb 
un centre de la Xarxa 
de Centres d’Art del 
Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya.

Camaradas, ciudadanos, 
hermanos y hermanas 
(Comrades, citizens, 
brothers and sisters) 
Creation project by Itziar 
Zorita which involves a 
group of young people from 
Mataró the Pla d’en Boet 
Residents’ Association 
and Can Xalant in its 
realisation. It is the first 
co-production by Sala d’Art 
Jove with a centre in the Art 
Centre Network run by the 
Government of Catalonia’s 
Ministry of Culture.

Sublevació d’abril 
Projecte de Petia Cervera Kuprova que posa en 
joc tensions productives del paper de la Sala 
d’Art Jove com a dispositiu d’aprenentatge, 
formació i professionalització. Tot i que se 
selecciona per convocatòria en la modalitat 
de creació, la seva producció va requerir la 
complicitat de l’equip tutorial, format per José 
Antonio Delgado, Fito Conesa, Judit Vidiella, 
Quico Peinado, Rachel Fendler, Andrea 
Rodríguez i Veronica Valentini.

Sublevació d’abril (April Uprising) 
A project by Petia Cervera Kuprova, which 
brings into play the productive tensions in the 
role of the Sala d’Art Jove as a learning, training 
and professionalisation device. Although it 
was selected in the call in the creation section, 
its production required the involvement of 
the mentoring team made up of José Antonio 
Delgado, Fito Conesa, Judit Vidiella, Quico 
Peinado, Rachel Fendler, Andrea Rodríguez 
and Veronica Valentini.

Km.0 Art Jove: pràctiques 
i representacions 
Jornades de formació. S’hi 
introdueix la idea de la 
investigació i els processos 
d’aprenentatge com a espais de 
producció cultural i política.

Km.0 Art Jove: pràctiques i 
representacions (Local Art Jove: 
practices and representations)
Training days. The idea of 
research and learning processes 
as cultural and political production 
spaces is introduced.

ART JOVE 
Apareixen l’expressió 
pedagogia de l’art i la paraula 
investigació en l’apartat de 
convocatòria de projectes 
deslocalitzats.

ART JOVE 
The educational expression 
of art and the word ‘research’ 
appear in the section of the 
call for delocalised projects.

Tallers de Marcel Pié i 
Oriol Vilanova a l’Escola 
d’Art de Manresa
Primer projecte educatiu de 
col·laboració en un context 
d’educació artística reglada.

Workshops by Marcel 
Pié and Oriol Vilanova 
at Manresa School of Art  
First educational coopera-
tion project with a formal art 
education facility.

Veu rara, de Jaume Ferrete.
Taller que es desenvolupa en el 
marc de Contextos formativos, 
a càrrec de Jordi Antas, amb el 
qual es convida la Sala d’Art Jove 
a col·laborar amb l’Escola d’Art 
Leandre Cristòfol, de Lleida.

Veu rara (Strange Voice), 
by Jaume Ferrete 
A workshop run as part of 
Contextos formativos (Training 
Contexts) by Jordi Antas, which 
invited the Sala d’Art Jove to 
work with the Leandre Cristòfol 
School of Art in Lleida.

In Civitas 
Col·laboració de Paco 
Chanivet i Gerard Ortín en el 
projecte del grup TAV.12, del 
Taller d’Arts Visuals del Grau 
de disseny d’EINA, Centre 
Universitari de Disseny i Art 
de Barcelona.

In Civitas
Collaboration between Paco 
Chanivet and Gerard Ortín 
in the project by the TAV.12 
group from the Visual Arts 
Workshop on the Design 
degree course at EINA, 
University Centre of Design 
and Art of Barcelona.

Cartografies Urbanes
Invitació de l’Escola Superior de Disseny i Art Llotja 
a idear un projecte educatiu en col·laboració amb 
diferents assignatures al voltant dels conceptes de 
cartografia i context. La proposta es vehicula a través 
de la implicació de part de l’equip tutorial 2012 (José 
Antonio Delgado, Rachel Fendler i Judit Vidiella), que al 
seu torn procedeixen a implicar artistes de la Sala d’Art 
Jove per al desenvolupament de sessions educatives.

Cartografies Urbanes (Urban Mapping)
Invitation from the Llotja School of Art and Design 
to devise an educational project in partnership with 
several courses concerning the concepts of mapping 
and context. The proposal is channelled through the 
involvement of the mentoring team 2012 (José Antonio 
Delgado, Rachel Fendler and Judit Vidi), who in turn 
get Sala d’Art Jove artists involved in conducting the 
educational sessions.

Absència_Arxiu 
Col·laboració de Juan Crespo i Lúa 
Coderch en el desenvolupament de 
processos de tutoria amb estudiants 
del Taller d’Arts Visuals del grau de 
Disseny d’Eina. En col·laboració amb 
la Fundació Antoni Tàpies.

Absència_Arxiu (Archive_Absence) 
Collaboration by Juan Crespo and Lúa 
Coderch in conducting mentoring pro-
cesses with students from the Visual 
Arts Workshop on the Design degree 
course at EINA. In partnership with the 
Antoni Tàpies Foundation.

Somien els androides en el museu 
del futur? Casal d’estiu coproduït amb 
el Museu d’Art Nacional de Catalunya, 
dissenyat i conduït per Sergi Selvas, Irati 
Irulegi i Judit Onsès.

Somien els androides en el museu 
del futur? (Do Androids Dream in 
the Museum of the Future?). Summer 
school co-produced with the National 
Art Museum of Catalonia, designed and 
conducted by Sergi Selvas, Irati Irulegi and 
Judit Onsès.

Convocatòria de residències de formació al Higher 
Institute for Fine Arts, Gant (Bèlgica). Inici de pro-
grama de residències d’intercanvi amb el HISK, en 
col·laboració amb Hangar. En la primera edició s’hi ha 
seleccionat Shani Bar i Berta Canela.

Call for training residencies at the Higher Institute 
for Fine Arts, Ghent (Belgium). Start of the exchange 
residency programme with the HISK in partnership 
with Hangar. Shani Bar and Berta Canela were selec-
ted in the first year.

L’aire que respiro
Exposició d’Annegien van Doorn, Miguel Orcal 
i Raül Roncero. Procés de tutoria: Daniel Chust 
Peters. L’equip decideix introduir un canvi en la 
circulació de la difusió de la Sala d’Art Jove i fo-
calitzar-la en instituts de secundària de Catalunya. 
S’envien un total de 6.000 diaris als centres.

L’aire que respiro (The Air I Breathe)
Exhibition by Annegien van Doorn, Miguel Orcal, 
and Raül Roncero. Mentoring process: Daniel Chust 
Peters. The team decides to make a change in how 
the Sala d’Art Jove is publicised and focus on sec-
ondary schools in Catalonia. A total of 6,000 news-
papers are sent to the schools.

Nuestro testigo favorito 
Daniel García. Primer projecte educatiu 
seleccionat per convocatòria. Procés de 
tutoria: Aida Sánchez de Serdio. Participants: 
alumnes de l’assignatura d’Interpretació de la 
Imatge Visual, Facultat de Belles Arts (UB).

Nuestro testigo Favorito 
(Our Favourite Witness)
Daniel Garcia. First educational project 
selected by a call. Mentoring process: Aida 
Sánchez de Serdio. Participants: Students 
on the Interpretation of Visual Image course, 
Faculty of Fine Arts (University of Barcelona).

Projectes educatius seleccionats en la 
convocatòria: Encuentros y desencuentros en 
torno a la práctica artística, de Slide (Joanna 
Empain, Ricard Escudero, Simonetta Gorga) i 
Taller de Ficció del Poble Sec.

Educational projects selected with the call: 
Encuentros y desencuentros entorno 
a la práctica artística (Agreements and 
Disagreements in Artistic Practice), by Slide 
(Joanna Empain, Ricard Escudero, Simonetta 
Gorga) and Taller de Ficció del Poble Sec 
(Poble Sec Fiction Workshop).

Projectes educatius seleccionats en la 
convocatòria: Laboratori de la sospita, de 
Laura Aixalà, Mirari Echávarri, Maria Maggi; 
i Llars de creació. L’art de lo quotidià en 
l’economia submergida dels barris perifèrics, 
de Luca Rullo. Procés de tutoria: Sinapsis.

Educational projects selected with the call: 
Laboratori de la sospita (Laboratory of 
Suspicion). Laura Aixalà, Mirari Echávarri, 
Maria Maggi; and Llars de creació. L’art de 
lo quotidià en l’economia submergida dels 
barris perifèrics (Households of creation. 
The art of everyday life in the underground 
economy of the outlying districts), by Luca 
Rullo. Mentoring process: Sinapsis.

ART JOVE
Apareix per primera vegada una modalitat 
específica de projectes d’educació en la 
convocatòria, juntament amb les modalitats 
de creació, investigació i edició. D’aleshores 
ençà, la Sala d’Art Jove ha produït 15 projectes 
educatius per convocatòria pública.

ART JOVE
A specific section for educational projects 
appears in the call for the first time alongside 
the creation, research and publishing sections. 
Since then Sala d’Art Jove has produced 15 
educational projects through public calls.

ART JOVE
Introducció de nova modalitat 
en la convocatòria per a la 
selecció d’agents interessats en el 
desenvolupament dels processos 
de tutoria. En aquest cas es 
defineixen com a “dinamitzadors 
del programa d’exposicions i 
activitats”.

ART JOVE
Introduction of a new section 
in the call for the selection of 
stakeholders interested in the 
development of mentoring 
processes. Here they are defined 
as “exhibition and activity 
programme facilitators”.

ART JOVE 
Inici de col·labo-
ració amb ACVIC, 
Centre d’Arts 
Contemporànies de 
Vic, per a la copro-
ducció dels projectes 
educatius que se 
seleccionen en la 
convocatòria.

ART JOVE 
Start of collaboration 
with ACVIC, the Vic 
Contemporary Arts 
Centre, for the copro-
duction of the educa-
tional projects that are 
selected in the call.

ART JOVE 
La modalitat orientada als 
processos educatius passa 
a denominar-se Mediació.

ART JOVE 
The section for educational 
processes is renamed 
mediation.

La Filial 
Inici del programa per al 
desenvolupament de treball 
educatiu amb centres educatius. 
Es convida escoles, universitats 
i grups d’investigadors per a la 
realització d’iniciatives conjuntes. 
La primera col·laboració ha estat 
Atelier en construcció, amb un 
grup d’estudiants i alumnes de 
l’Escola Massana.

La Filial (The Subsidiary) 
Start of the programme for 
carrying out educational work with 
educational facilities. Schools, 
universities and research groups 
are invited to carry out joint 
initiatives. The first collaboration 
was Atelier en construcció (Atelier 
under construction) with a group 
of students from the Escola 
Massana Art and Design Centre.

Projectes educatius seleccionats 
amb la convocatòria. Exposició: 
Simplement una mostra d’art?, 
de Laia Campañà i Mar Cuenca; 
i L’escola. Una conversa amb 
desconeguts, de Noemí Duran. 
Procés de tutoria: Lluc Mayol.

Educational projects selected with 
the call. Exposició: Simplement 
una mostra d’art?, by Laia 
Campañà and Mar Cuenca; and 
L’escola. Una conversa amb 
desconeguts (The school. A 
conversation with strangers), 
by Naoemí Duran. Mentoring 
process: Lluc Mayol.

Projectes educatius seleccionats en la 
convocatòria: La familia Drag, d’Aïda 
Jordà Queral i R. Marcos Mota; i Converses 
imaginàries, d’Abel del Castillo amb el 
suport de Paola Martínez. Procés de tutoria: 
Javier Rodrigo.

Educational projects selected with the call: 
La familia Drag (The Drag Family) by 
Aïda Jordà Queral and R. Marcos Mota; 
and Converses imaginàries (Imaginary 
Conversations) by Abel del Castillo with 
the support of Paola Martínez. Mentoring 
process: Javier Rodrigo.

Projectes educatius seleccionats en la convocatòria: 
Diálogos Electro Flamencos, de Pablo P. Becerra, i 
La Cova Gran, de Martín Llavaneras –aquest darrer no 
arriba a produir-se. Procés de tutoria: Ramon Parramon.

Educational projects selected with the call: Diálogos 
Electro Flamencos (Flamenco Electro Dialogues), by 
Pablo P. Becerra, and La Cova Gran (The Great Cave), 
by Martín Llavaneras –the latter did not take place. 
Mentoring process: Ramon Parramon.

Projectes educatius seleccionats en la 
convocatòria: Maniobres d’Evasió, d’Isabel 
Barios Ibars i Miriam C. Cabeza; i Mirades 
Post-Generacionals, de Carlos Canales, 
Àngel Garau i Judit Onsès. Procés de 
tutoria: Sinapsis.

Educational projects selected with the 
call: Maniobres d’Evasió (Escape 
Manoeuvres), by Isabel Barios Ibars and 
Miriam C. Cabeza; and Mirades Post-
Generacionals (Post-Generational Gazes), 
by Carlos Canales, Àngel Garau and Judit 
Onsès. Mentoring process: Sinapsis.

Projectes educatius seleccionats en la convocatòria: 
Jacotot al Raval, d’Amanda de Pablo, i A+Exercicis 
Subversius, d’Helena Muñoz, i Col·lectiu A+. 
Processos de tutoria a càrrec de José Antonio 
Delgado i Marta Ricart, respectivament.

Educational projects selected with the call: Jacotot 
al Raval (Jacotot in the Raval), by Amanda de 
Pablo, and A+Exercicis Subversius (A+Subversive 
Exercises), by Helena Muñoz and Col·lectiu A+. 
Mentoring processes by José Antonio Delgado and 
Marta Ricart respectively.

Pica i Fuig 
L’equip tutorial format per 
Inés Jover, Clàudia Segura, 
Irina Mutt i Elle Flâne convida 
els artistes seleccionats en 
la convocatòria a pensar en 
col·laboració un programa 
de formació. Es porten a 
terme tres tallers que s’obren 
públicament: Documentació, 
Narrativitat i Comunitats.

Pica i Fuig (Ring and Run) 
The mentoring team made 
up of Inés Jover, Clàudia 
Segura, Irina Mutt and Elle 
Flâne invites artists selected 
in the call to brainstorm 
a training programme. 
Three workshops open 
to the public are held on 
Documentation, Narrativity 
and Communities.

Programa de formació per als artistes de la modalitat 
de creació de la convocatòria basat en visites d’estudi 
particulars, per part de Martí Anson, Ingrid Blanco, 
Alex Brahim, Huiwai Chu, Col·lectivaccions, Pilar Cruz, 
Antonio Gagliano, Teresa Grandes i Sinapsis.

Training programme for artists in the creation section 
of the call based on individual study visits, by Martí 
Anson, Ingrid Blanco, Alex Brahim, Huiwai Chu, 
Col·lectivaccions, Pilar Cruz, Antonio Gagliano, Teresa 
Grandes and Sinapisis.

Not the same-old 
same-old, taller de Maria 
Hlavajova, i Fragments 
in-actuals (documentar el 
que és contemporani en 
l’art), taller d’Alejandra Riera, 
desenvolupats a proposta 
de l’equip tutorial, format per 
Caterina Almirall, Christian 
Alonso i María García, en el 
marc del programa La gran 
il·lusió.

Not the same-old, same-
old, workshop by Maria 
Hlavajova, and Fragments 
in-actuals (documentar 
el que és contemporani 
a l’art) (Non-current 
Fragments [document what 
is contemporary in art]), 
workshop by Alejandra Riera, 
conducted at the suggestion 
of the mentoring team made 
up of Caterina Almirall, 
Christian Alonso and María 
García as part of the La gran 
il·lusió (The Great Illusion) 
programme.

Avant Sala. Apunts per a una exposició 
L’equip tutorial 2013 (Sonia Fernández Pan, 
Maria de Pfaff, Beatriz Escudero, Rosa Lleó i 
Zaida Trallero) proposa el desenvolupament 
d’un dispositiu de formació i contextualització 
dels projectes seleccionats en la convocatòria, 
el qual es desenvolupa al llarg de l’any en la 
mateixa Sala d’Art Jove i substitueix la seva 
programació d’exposicions.

Avant Sala. Apunts per a una exposició 
(Antechamber. Notes for an exhibition) 
The mentoring team 2013 (Sonia Fernández 
Pan, Maria de Pfaff, Beatriz Escudero, 
Rosa Lleó and Zaida Trallero) proposes the 
implementation of a device for training and 
contextualisation of the projects selected with 
the call, which is conducted throughout the 
year at the Sala d’Art Jove and replaces its 
exhibition programme.
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