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Presentació

Eugeni Villalbí i Godes
Secretari de Joventut
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La Sala d’Art Jove de la
Generalitat de Catalunya és un
equipament dedicat al treball
amb artistes emergents. La seva
programació s’articula per mitjà
d’una convocatòria pública
i de periodicitat anual, amb
l’abast circumscrit a Catalunya i
adreçada a joves menors de 30
anys.
Amb la redefinició de la Sala
d’Art Jove l’any 2005, una
aposta important ha estat la de
vincular processos de formació
amb els de la producció de
diferents projectes i exposicions.
Es dóna lloc, així, als anomenats
“processos de tutoria”, que es
basen en l’articulació de grups
de treball amb els artistes
seleccionats i que dinamitzen en
cada cas diferents professionals
del sector de la creació. Així
mateix, s’ha donat peu al
desenvolupament de diferents
dinàmiques de producció,
ja sigui de manera més
vinculada a formats expositius
o bé els anomenats “processos
deslocalitzats”, amb els quals s’ha
procurat de facilitar recursos pel
desenvolupament de produccions
que requereixen mitjans
autònoms per a la seva difusió,
hibridació amb altres camps del
coneixement i la interacció social.

La publicació Calàbria 147. Sala
d’Art Jove 2006/2007 relata les
dues temporades que s’han portat
a terme en aquest equipament
des de la seva redefinició. En
bona part s’ha partit del mateix
material que s’ha generat amb
les diferents exposicions i els
escenaris de treball, resultant el
diàleg que s’ha establert entre
els diferents agents l’eix que
articula els continguts del llibre.
D’aquesta manera, l’objectiu
que es vol acomplir és el de
donar a conèixer el treball que
s’ha generat i al mateix temps
introduir els diferents punts de
vista que han entrat en joc i que
permeten articular una mirada
polièdrica a l’entorn de la manera
com s’ha construït la programació
de la Sala d’Art Jove al llarg
dels dos darrers anys. Amb
aquesta publicació volem seguir
donant suport als joves creadors
mitjançant la difusió dels
projectes que varen presentar en
aquest espai.
-
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Introducció
Carme Ortiz

Crítica d’art i professora d’història de l’art a l’Escola
d’Art d’Olot. Directora de la revista Papers d’Art

Sala d’art jove
1984_2005/2007
Espai de
transformació
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Les següents entrevistes han volgut recollir les opinions de
polítics i de membres de l’equip d’assessorament i gestió, tots ells
responsables i protagonistes de la transformació d’estructures i
metodologies hereves d’altres moments històrics (la Sala d’Art
Jove existeix des de l’any 1984). En aquest cas concret parlem del
projecte, del que ha estat i el que és el marc director del Programa
de Suport a les Arts Visuals, endegat per la Secretaria de Joventut
l’any 2005.
Les qüestions proposades han volgut abordar, des de responsabilitats
diferents, punts de vista també diferents, que convergeixen i fan
realitat un mateix projecte. Des de la perspectiva d’una observadora
forana, aquest projecte té diferents aspectes interessants que cal
recollir i repensar, sobretot si tenim en compte la realitat del context
local. Un dels més importants fa referència a l’ús d’allò públic, des de
la voluntat de la transformació d’una estructura preexistent des d’un
punt de vista contemporani, que no cau en la temptació de llençar
tot el llegat anterior i començar de nou. Una temptació, una manera
de fer, que és abastament emprada en altres projectes relacionats
amb les arts visuals que s’han produït en els darrers anys en el
context català. Un altre tema és la voluntat de crear sinergies des
de molts punts de vista: pedagògic, territorial, disciplinar... des d’on
emergeix una manera de fer participativa, transversal i lligada a un
activisme constructiu. També es destaca, entre d’altres aspectes, la
bel·ligerància envers una voluntat de professionalització del sector,
en un entorn que és propici a comptar, de manera abundosa, amb el
voluntarisme.
Tot seguit el que podrà llegir el lector són les visions de dos
responsables de la Secretaria de Joventut: els senyors Julià
Fernández, Director de l’Agència Catalana de la Joventut, i Jordi
Casals, director de programes de l’Agència Catalana de la Joventut.
Així com, a continuació, els punts de vista de tres responsables
de l’actual equip gestor: els senyors Oriol Fontdevila, crític d’art
i comissari independent, Víctor Lobo, gestor cultural i membre
d’Experimentem amb l’Art, i Txuma Sánchez, artista visual i
col·laborador d’Experimentem amb l’Art.
-
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Entrevista
Carme Ortiz

Responsables de
la Sala d’Art Jove
Julià Fernández i Olivares

Director de l’Agència Catalana de la Joventut

Jordi Casals i Prat

Director de programes de l’Agència
Catalana de la Joventut
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1. La tasca específica de la Secretaria de Joventut
s’adreça a un grup d’edat que té múltiples necessitats.
Per aquest fet, des de la seva creació, la ubicació en
l’organigrama de l’administració catalana ha estat un
tema complex i ha passat per diferents conselleries:
Departament de Presidència, Departament de Cultura...
en aquest moments depèn del Departament d’Acció
Social i Ciutadania. Com influeix una ubicació com
aquesta en el desenvolupament dels nous escenaris que
es creen i les noves necessitats que es construeixen en el
complex entorn cultural i social actual?
Les polítiques de joventut tenen la característica intrínseca de la
seva transversalitat. És a dir, que treballen en tot allò que necessita i
interessa als joves i, per tant, la seva ubicació dins de l’organigrama
de l’administració és, en aquest sentit, un aspecte que podríem
dir-ne secundari. Ara bé, també és sabuda la fragilitat de l’etapa
vital de la joventut, les dificultats que hi ha per a l’emancipació, per
aconseguir una plena participació en societat. És en aquest aspecte
que la seva ubicació al Departament d’Acció Social i Ciutadania,
que té la voluntat de vetllar pels drets dels col·lectius que poden ser
menys afavorits socialment, té plena vigència.
2. Internet és actualment la base tecnològica de la forma
d’organització que caracteritza l’era de la informació: la
xarxa. Una combinació eficaç tant pel que fa a la presa de
decisions coordinades i a l’execució descentralitzada, un
espai on es fa natural la transversalitat i la metodologia
del treball horitzontal. Com creieu que aquestes noves
possibilitats influiran en la construcció de la nova esfera
pública i, en concret, en la voluntat de transversalitat
implícita en el programa d’arts visuals que es porta a
terme des d’aquesta secretaria, amb el qual es treballa
en els processos iniciats des d’una nova visió de la
pedagogia que vol influir en els nous conceptes de
producció, visualització, treball en equip, etc.?
La Secretaria sempre ha apostat i aposta per la utilització de les
tecnologies de la informació i la comunicació en la seva tasca diària.
No només té un portal institucional com la resta d’organismes del
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Govern (www.gencat.cat/joventut), sinó que també ha creat un
portal específic per als joves (www.jove.cat) des del qual ofereix,
pensant únicament i exclusiva en clau del jove usuari que el visiti,
tot allò que pot interessar-li, inclosa, evidentment, la cultura. En
aquest sentit, hi ha el projecte de promoure l’existència d’altres
interfícies centrades en aspectes més concrets, com per exemple
la música o la cultura popular que s’està fent des d’entitats
fonamentalment joves.
Des de la Secretaria de Joventut treballem per acostar els serveis
a tots els joves, per aconseguir l’equilibri territorial que tendeixi
a equiparar les oportunitats dels joves creadors de casa nostra,
siguin on siguin. Per aconseguir-ho, Internet és una de les eines més
adequades.
3. En la línia que es dóna actualment en algunes actituds
que se situen entre la resistència i el diàleg, així com
des de la consideració política que es vincula a la
construcció de l’espai públic, ¿on creieu que cal situar
la línia de decisió davant de projectes com l’actual, de
suport a les arts visuals, prenent en consideració tant
l’interès i les raons polítiques com les necessitats i els
plantejaments de caràcter tècnics?
Des de la Secretaria de Joventut fem el possible per tal de
desenvolupar la creació, per promocionar-la, per desenvolupar
eines d’intercanvi que tendeixen a enriquir aquest món tan divers
que hom denomina, generalitzant, art jove. La voluntat política és
aquesta i, mitjançant els tècnics de l’Agència Catalana de Joventut,
es desenvolupa al territori amb les coordinacions territorials de
joventut, la qual cosa ens permet estar en contacte directe amb els
creadors i els joves en general.
4. Les mostres d’art i la dinàmica de la sala d’art de
la Secretaria de Joventut responien a un programa
d’actuació que progressivament es va veure com
obsolet enfront de les noves demandes culturals. El
desenvolupament de l’actual Programa de Suport a les
Arts Visuals, amb una temporització que es contempla a
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curt i a mig termini, desplaça els centres d’interès cap a
la formació i la professionalització dels agents implicats.
Quin tipus d’avaluació en feu, fins al moment, del camí
recorregut?
Per a la Secretaria de Joventut, l’emancipació dels joves ha de
donar-se en tots aquells aspectes que conformen la seva vida. Entre
ells, a més de treball, habitatge i salut, hi ha també la cultura i la
formació, com un mitjà de creixement personal. Però alhora, també
hem de procurar les eines necessàries perquè els joves que tinguin
com a objectiu vital la seva professionalització dins del món de l’art
ho puguin aconseguir. Per això una de les premisses del canvi de
plantejament de la Sala d’Art Jove de la Generalitat de Catalunya
va dirigit cap a la professionalització del sector, entenent que
s’inclouen tant artistes com gestors, comissaris, etc. Alhora, entenem
la formació com un punt prioritari del creador per poder arribar a
aquesta professionalització.
La nostra valoració és molt positiva, ja que tot i ser conscients
que el 100% dels artistes que han exposat a la sala no arribaran
a professionalitzar-se, sí podem afirmar que tots han rebut eines
formatives en la seva estada al nostre espai.
5. Com creieu que en un futur immediat el nou
instrument que s’ha creat dins l’esfera pública caldria
que evolucionés a fi que permeti elaborar una dinàmica
de treball en l’espai local i que alhora es pugui
cartografiar en l’espai global?
La nostra voluntat, i en aquesta direcció estem treballant, és que el
model generat dins de la sala es pugui exportar arreu del territori
català, a través del projecte Xarxa Nacional d’Art Jove. Al mateix
temps, s’estan posant les bases per poder facilitar intercanvis
internacionals, tant a escala europea com en d’altres indrets del món.
Des de l’administració s’ha de facilitar una base sòlida des d’on
l’impuls propi de tots els actors de l’art jove es puguin desenvolupar
lliurement.
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El suport que oferim als joves creadors només té sentit des d’una
concepció universal de les arts visuals, de manera que l’espai local
només té sentit quan interactua amb l’entorn global.
-
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Entrevista
Carme Ortiz

Equip
d’assessorament i
gestió de la Sala
d’Art Jove
Oriol Fontdevila
Crític d’art i
comissari independent

Víctor Lobo

Gestor cultural i membre
d’Experimentem amb l’Art

Txuma Sánchez

Artista visual i col·laborador
d’Experimentem amb l’Art

·•23

1. La perspectiva dels canvis que se succeeixen, d’una
manera cada vegada més ràpida, en el nostre entorn
social, cultural, econòmic, polític... comporta, d’una
banda, la transformació i l’adequació dels projectes,
així com, d’altra banda, un consum ràpid dels seus
continguts. Us influeix aquesta perspectiva de canvi
continuat com a autors i gestors del projecte que és el
marc director del Programa de Suport a les Arts Visuals
que la Secretaria de Joventut ha endegat des de l’any
2005 fins avui?
Amb la definició del Programa de Suport a les Arts Visuals i la
posterior gestió de la Sala d’Art Jove, el nostre intent ha estat el de
generar un espai que tingui un funcionament orgànic en relació als
canvis que es produeixen en el sector cultural, així com en relació a
la heterogeneïtat que és implícita en aquest àmbit. És a dir, la idea
que hem anat madurant al llarg d’aquest temps és el d’un espai que,
si bé es basa en una estratègia definida i que respon a uns objectius
determinats, unes fases de desenvolupament i una programació, al
mateix temps contempla en la seva construcció la diferència i els
canvis que tenen lloc. Això és possible per mitjà d’una articulació
que es basa en unes dinàmiques que es negocien en cada cas segons
els interessos dels agents que intervenen en els diferents escenaris
de la producció.
Aquesta perspectiva comporta disposar d’uns mecanismes flexibles,
unes dinàmiques de treball que tendeixen a l’horitzontalitat i que es
plantegen tan obertes com ens és possible, al mateix temps que ens
suposa considerar els artistes i els diferents agents que impliquem,
no tan sols com a proveïdors de continguts, sinó sobretot com a
col·laboradors de l’equip gestor, amb la possibilitat d’articular els
debats i les aportacions que es realitzen amb la redefinició dels
mateixos processos de treball que plantegem amb la gestió de
l’equipament.
D’aquesta manera, podem dir que, en primera instància, la
perspectiva del canvi la procurem articular en relació a la mateixa
funció de l’equipament com a servei públic, el qual, orientat al
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desenvolupament de la creació emergent en el nostre context, pren
com a paradigma la noció d’un espai públic que es construeix per
mitjà de la relació i el diàleg amb els agents i els usuaris que hi
prenen part.
No ens definim, per tant, com a coolhunters, per molt que l’etiqueta
de l’art emergent pugui donar peu al desenvolupament d’iniciatives
en una perspectiva que es pot equiparar amb aquesta figura del
camp de la moda. Tanmateix, el ràpid consum de continguts a què
al·ludeixes amb la pregunta es correspondria amb un treball que
s’aboca eminentment a la promoció de nous valors, si bé en el marc
de la Sala d’Art Jove procurem que aquesta funció –que també
hi és present– es realitzi en correspondència amb un treball de
mediació en diferents fronts, el qual es planteja de manera bastant
més complexa i amb una certa voluntat d’experimentar altres
possibilitats.
2. Els quatre grans blocs descrits al Programa de
Suport a les Arts Visuals de la Secretaria de Joventut
–coneixement, formació, territori i promoció– es
treballen de manera persistent mitjançant les diferents
accions que heu portat a terme: convocatòria anual de
propostes, programació de la sala d’art per mitjà de
grups tutoritzats per diferents agents del panorama
artístic català, realització de projectes descentralitzats
i primers passos per a la creació de la xarxa territorial
d’art emergent, entre d’altres. Podeu fer una avaluació,
des de la perspectiva del moment actual, de com es van
desenvolupant i assolint els objectius del programa dins
una temporització que vosaltres preveieu a curt i mig
termini?
El projecte que desenvolupem encara és molt jove com per
considerar uns resultats consistents en relació a cadascuna de les
línies que hem engegat. Dels dos primers anys en què hem gestionat
la programació de la Sala d’Art Jove i que procurem reflectir
amb aquesta publicació, volem destacar en primer lloc la bona
acollida que ha tingut el projecte i el suport que hem rebut pel seu
desenvolupament per part del sector de les arts visuals. D’alguna
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manera, aquesta situació també ens ha suposat a nosaltres una
exigència considerable pel que fa a la qualitat de la gestió, així com
la disponibilitat d’un seguit de recursos que, malgrat les dificultats
per aconseguir-los, han anat en augment al llarg de les dues
temporades.
Pel que fa als quatre grans blocs a què fas referència amb la
pregunta, aquests varen servir al seu moment per a l’ordenació
dels diferents objectius que procurem atendre amb el Programa de
Suport a les Arts Visuals i que, en termes generals, són els següents:
la producció i la difusió de projectes des d’un marc que prioritza
la comunicació i l’intercanvi de coneixements entre els agents
implicats i els públics; la dotació de recursos per a la formació i
la professionalització dels artistes joves; el treball de promoció
en relació al sector artístic; i, finalment, la incidència a escala
territorial del treball que es realitza i l’establiment de processos de
col·laboració amb altres organitzacions i institucions.
En relació a les iniciatives orientades a la formació és on, fins
al moment, podem considerar els resultats més favorables. La
nostra aposta ha estat la de vincular els processos formatius amb
els mateixos processos de producció que es requereixen per al
desenvolupament de la programació de la sala. És el que anomenem
“processos de tutoria” i, si bé d’entrada es conceben com un servei
que l’equipament posa a disposició per a la formació dels artistes
i l’assessorament en el seu treball, les experiències han superat en
bona part les expectatives, tant pel que fa a la l’articulació d’un
àmbit de treball professional, d’intercanvi de coneixement, de debat
a l’entorn de les produccions i la seva difusió, així com pel que fa a
la promoció dels artistes, els agents que condueixen el treball i del
mateix equipament.
D’aquesta manera, podem considerar que el desenvolupament dels
dos anys de programació han servit sobretot per a l’experimentació
i la consolidació d’un model que hem pogut demostrar com a
solvent. Si bé, a fi d’acomplir tots els objectius de l’equipament,
convindrà seguir estenent les implicacions que es deriven d’aquesta
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fórmula, de cara a emprendre iniciatives relacionades també amb
la creació de públics i a fi d’aconseguir millorar progressivament
les condicions de producció, un aspecte que creiem ineludible
quan es tracta d’oferir marcs de treball que puguin repercutir en la
professionalització del sector de la creació.
Finalment, pel que fa al darrer objectiu que hem apuntat, el
d’incidir a escala territorial, parteix de la voluntat d’establir un
treball de col·laboració amb organitzacions del territori i les
mateixes coordinacions de què la Secretaria de Joventut disposa
a diferents punts del territori. Ara bé, a banda dels contactes que
puntualment hem pogut realitzar al llarg d’aquest temps en vistes
al desenvolupament de la programació de la Sala, l’articulació que
finalment hem proposat per afrontar aquest objectiu ultrapassa
considerablement els límits d’aquest equipament. Es tracta del que
ha rebut el nom de Xarxa Nacional d’Art Jove i que, impulsada per
la Secretaria de Joventut, pretén donar lloc a una xarxa de relacions
estables amb diferents organitzacions i administracions, la qual
permeti facilitar un enfortiment dels projectes que ja existeixen, així
com la creació de noves produccions.
Des del nostre punt de vista, realment podem considerar com un
èxit que una proposta que hem efectuat des del marc de la Sala
d’Art Jove pugui tenir un desenvolupament que pot esdevenir
molt més ampli en paràmetres de política cultural, si bé la fase
embrionària en què es troba actualment aquest projecte de la xarxa
territorial encara no permet aventurar gaire consideracions.
3. Com a agents col·laboradors amb l’administració
des dels vostres espais professionals, esteu endegant
un manera/fórmula poc emprada en la nostra
administració. L’actuació duta a terme fins al moment
manifesta una clara voluntat de transparència i de
professionalització del sector, que tanmateix és el
paraigua de totes les accions que s’han emprès. Com
valoreu després de tres anys d’experiència aquesta
col·laboració amb la administració des d’una posició
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tècnica i amb el ferm compromís de crear esfera
pública? Quins marges creieu adequats i quins
canviaríeu?
La Sala d’Art Jove existeix des de l’any 1984 i quan a nosaltres
se’ns va fer l’encàrrec d’assessorar la seva redefinició –al cap de
més de vint anys d’aquesta data– el seu funcionament havia arribat
a un cert punt d’esgotament. Ara bé, per a la seva redefinició, la
Secretaria de Joventut no comptava amb gaire més recursos dels
que hi havia: bàsicament, una convocatòria pública de periodicitat
anual i una sala d’exposicions que fins aleshores havia exercit el rol
d’una galeria pública, el d’un “aparador” que en dèiem.
Per tant, tot el que fins al moment s’ha pogut aconseguir ha estat
possible a partir de treballar d’una manera molt pragmàtica i
dialogada amb l’administració, ja que, en aquest sentit, també
considerem que ha estat favorable que la Secretaria de Joventut
s’hagi servit d’un equip de treball extern i format per professionals del
sector per impulsar aquest procés, amb el qual hem pogut integrar la
funció de l’assessorament amb l’execució de part de la gestió.
Ara bé, les dinàmiques amb les quals treballem actualment són
força més complexes que les que comporta una sala d’exposicions
convencional, i és en relació a l’aproximació a d’altres possibles
models d’equipament quan les mancances d’aquest marc de treball
es fan més evidents. És a dir, quan estem parlant no només d’oferir
un lloc per a l’exposició d’artistes joves, sinó que plantegem un
servei que contempla el treball amb creació emergent d’una manera
més integral i que també pot tenir repercussió a nivell social, ens
aproximem a una certa tipologia de centre de creació per al qual es
requeriria una transformació bastant més important.
Des del nostre punt de vista aquest és l’horitzó cap on apunten les
línies del projecte que hem engegat i, així, de manera progressiva,
pensem que el seu desenvolupament hauria d’anar implicant
transformacions en el pla de la infraestructura, dels recursos
disponibles, el finançament, així com també a nivell de la mateixa
gestió, la qual també hauria de poder abandonar l’actual estatus
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conjuntural per poder-se consolidar com un equip de direcció, dotat
de les facultats que es necessiten per assegurar el desenvolupament
dels programes a llarg termini i d’una manera eficaç.
4. Un dels aspectes que repetiu reiteradament en les
voluntats i els informes d’avaluació que heu anat fent
fins al moment és la necessitat de treballar de manera
transversal. D’aquesta voluntat es desprèn, d’una banda,
l’esforç de descentralització i, de l’altra, el de posar
en contacte diferents generacions i responsabilitats, la
qual cosa significa un treball de pedagogia important.
Aquesta línia d’actuació l’enteneu dins el que s’està
dibuixant com la pedagogia de la transformació, dins
la idea de la “Universitat sense condicions” de Derrida,
entesa com a lloc on generar esdeveniments?
Tal i com hem apuntat, els escenaris de treball amb què
desenvolupem la programació de la sala s’articulen a l’entorn
dels processos de tutoria. Som els primers que no ens agrada
aquest nom, “tutories”, especialment pel to paternalista que
connota, si bé en el seu moment no vàrem saber trobar cap altre
terme per anomenar el procediment a què volíem donar lloc i,
sobretot, diferenciar-lo del que es podria considerar un procés de
comissariat. La diferència entre l’un i l’altre és difusa i això també
ha depès dels paràmetres de treball que s’han establert en cada cas.
Perquè d’això es tracta: amb els processos de tutoria hem procurat
generar un marc dinàmic i de responsabilitats compartides per a la
realització de cada exposició, en el qual entrin en diàleg els artistes
seleccionats amb la convocatòria pública –generalment repartits en
grups de quatre– amb un agent extern, que, contractat especialment
per a l’ocasió, assumeix un rol que oscil·la entre el de coordinar
l’equip, assessorar els artistes i, molt especialment, facilitar la presa
de decisions de manera col·lectiva.
És d’aquesta manera que entenem els processos de tutoria com una
experiència formativa important, tant per la corresponsabilitat que
implica entre els diferents agents com pel debat que es genera a
l’entorn dels processos de la producció. Des de bon principi hem
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apuntat que aquesta metodologia de treball repercuteix, no només
en la formalització de les produccions artístiques que es mostren
a la sala, sinó que també procurem que incideixi sobre tots els la
resta de procediments que giren al voltant de l’exposició i la gestió
del propi equipament. En aquest sentit, la mateixa metodologia
de treball dels processos de tutoria tampoc s’ha volgut tancar en
uns patrons determinats, si bé amb l’experiència que hem anat
adquirint, per la nostra banda, també anem tenint més clara la
funció que han d’acomplir.
Amb tot això, potser podem respondre la teva pregunta sobre
si el treball que es realitza a la sala s’aproxima al concepte de
la “Universitat sense condicions”. Si bé Derrida el vincula amb
l’acadèmia i les humanitats per tractar sobre la relació que pot tenir
la producció de coneixement crític des d’aquest àmbit amb l’esfera
social, el nostre punt de partida és un altre, tot i que les variables
podrien funcionar de manera similar: en el cas de la Sala d’Art Jove és
a partir de la predisposició al debat que s’incentiva amb els processos
de formació que tanmateix també es pot activar una possibilitat de
generar espai públic a l’entorn de les pràctiques artístiques.
5. Com creieu que un nou instrument com és Internet
pot actuar, en general, i en el futur del vostre projecte,
en particular? Com influeix en el treball dels artistes
en assolir un espai de transversalitat i en definitiva en
vistes a redibuixar la cartografia que fins aquest moment
heu estat treballant?
És evident que Internet ha comportat una transformació que té unes
implicacions importants en l’àmbit de la cultura, tant en relació a
la producció de coneixement, la seva distribució, el consum, així
com, en la mateixa manera que tenim de comprendre i relacionarnos amb l’entorn. En el marc de la Sala d’Art Jove no hem explotat
ni de bon tros les possibilitats que això té i pot tenir en relació
a les pràctiques artístiques, així com amb aquest tipus de treball
que, efectivament, definim com a transversal i que contempla la
producció d’espai públic.
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No obstant això, quan utilitzem el nom de “projectes deslocalitzats”
per definir una modalitat de les produccions que convoquem, ens
estem referint a aquest efecte de desterritorialització en el qual
Internet també ha contribuït. Tal i com definim aquesta modalitat
de projectes, es tracta de la possibilitat d’oferir una major quantitat
de recursos a un seguit de propostes que, més enllà de la seva
presència en la programació d’exposicions de la sala, també
necessiten la producció de mitjans autònoms per a la seva distribució
i la interacció social. Però, en realitat, acotar una modalitat de
convocatòria d’aquestes premisses respon a un interès de gestió
conjuntural –el de poder destinar més recursos a uns projectes de
major complexitat–, ja que, sigui amb Internet o sense, les pràctiques
artístiques contemporànies comporten aquesta mena de processos de
manera creixent i generalitzada, fins al punt que podem parlar que
és el mateix territori de l’art el que actualment s’ha deslocalitzat en
un seguit d’economies i modes de producció diversificats.
Així, pel que fa a la qüestió estrictament tecnològica, podem afirmar
que, efectivament, en el marc de la Sala d’Art Jove, Internet ha estat
una eina infrautilitzada fins ara. En aquest sentit, hem d’al·ludir a
la poca flexibilitat que l’administració governamental procura en
relació a la producció de pàgines web, un fet que comporta que la
que té actualment la sala sigui poc adequada tant pel que fa a la
comunicació d’activitats com, especialment, a l’hora d’incentivar els
processos de treball més complexos dels quals hem estat parlant.
Tanmateix, aquesta situació prosperarà pròximament amb el nou
portal que ha creat la Secretaria de Joventut, www.jove.cat, així
com també amb la pàgina web que es preveu construir en relació a
la Xarxa Nacional d’Art Jove, que plantegem com una eina que ha
de permetre tant la difusió com la interrelació entre les diferents
organitzacions que formaran la Xarxa.
Però en qualsevol cas, és en relació als processos de deslocalització
que hem esmentat que pensem que hem pogut realitzar un treball
més interessant: la Secretaria de Joventut com a institució no
té com a prioritat la legitimació de les pràctiques artístiques. I
probablement sigui per aquest motiu que hem pogut disposar d’un
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cert marge per incentivar uns processos de treball que s’articulen
a l’entorn de la formació i el debat sobre la mateixa producció,
així com per experimentar amb dinàmiques que no estan abocades
unidireccionalment a la promoció de nous valors.
De fet, en relació a la cartografia que ens demanes, entenem
que la Sala d’Art Jove precisament pot potenciar com un valor
aquesta posició de relativa deslocalització que ocupa dins el camp
cultural, amb la possibilitat de seguir eixamplant amb les pròximes
temporades les possibilitats de processos experimentals que
vinculen la producció artística amb la formació i la seva intersecció
amb altres àrees de la societat i del coneixement.
-

2006

Del 17 de febrer al 30 de març de 2006
Karla Berrens
Goretti Matias/Irene Minovas
David Moreno
Joan Saló
Procés de tutoria a càrrec de
Bea Espejo

NO ME
DIGAS QUE
NO HAY
NADA MÁS
TRISTE
QUE LO
TUYO
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17 de febrer de 2006
Actuació en directe d’Hidrogenesse
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No me digas
que no hay nada más
triste que lo tuyo
Des d’una lectura vital i optimista, No me digas que no hay
nada más triste que lo tuyo (frase extreta d’un hit musical
d’Hidrogenesse) suposa una aproximació irònica al repertori de
comportaments que defineixen la nostra vida quotidiana, així com a
les seves fórmules de representació social.
Utilitzant les pràctiques artístiques com a eina d’interpel·lació i
conflicte entre el que s’exposa a la sala d’exposicions i la recepció
desconfiada de l’usuari, aquesta mostra convida a un exercici de
democratització del fet expositiu, on allò insignificant és capaç de
transformar-se en quelcom singular i a la vegada compartit per una
societat amb greus problemes de saturació i desmotivació.
Pròxim a l’eslògan publicitari, a l’himne generacional o a la
declaració de principis, No me digas que no hay nada más triste
que lo tuyo reflecteix de manera directa una actitud entusiasta
sobre els condicionants i les conseqüències del que fem o deixem de
fer en el nostre ritme diari.
-ea Espejo

calàbria 147 / sala d’art jove
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Entrevistes
Entrevistes
Preguntes
realitzades per Bea Espejo
Desembre de 2007
Preguntes realitzades per Jordi Cuyàs, gener del 2008

Karla Berrens

Karla Berrens crea petites ficcions a partir d’imatges preses en
l’espai públic. Al retratar situacions quotidianes, com una persona
esperant-ne una altra o una conversa en un bar, aconsegueix que
l’espectador es fixi en moments aparentment banals però que
contenen una narració en la qual els personatges són actius.
1. No me digas que no hay nada más triste que lo tuyo va
ser una exposició col·lectiva que posava l’èmfasi en un
“to” més que en un “tema” i proposava, amb humor,
una mirada positiva i optimista davant de la creació més
jove. Quin feedback vau tenir amb la mostra?
El feedback es va donar perquè era una exposició col·lectiva. Va
resultar particularment interessant, perquè les peces funcionaven de
manera individual alhora que col·lectiva, possibilitant una cadena
de lectures i sublectures, convertint-se en un picar l’ullet ple de
nivells de significat.
Per a mi això és senyal que va funcionar, i perquè tingués aquest
resultat calia la figura del curador o “tutor”, no tan sols per
definir l’ús de l’espai, sinó també per trobar els punts de trobada i
d’enriquiment mutu entre les peces.
2. Com definiries el teu treball presentat a l’exposició?
I quin paper creus que van tenir les tutories en la seva
presentació?
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El treball presentat a l’exposició era una combinació d’unes imatges,
a cavall entre allò poètic i allò patètic que intenten apel·lar a la
memòria intrínseca de l’espectador, despertar alguna cosa que
remogui allò personal donant vida a les imatges per un segon.
Alhora, al llegir el títol les imatges adquireixen una dimensió
absolutament inesperada. D’altra banda, un vídeo, el retrat d’un
festival o quatre polaroids d’un moment ja exhaurit poden ser
constituents per a la meva generació... amb un toc d’humor,
aquestes imatges estan entre la memòria personal i el retrat
generacional amb absolut distress i sense acceptar-ne conseqüències.
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 a saber
navegar entre els codis d’un context expositiu, a aprendre a encaixar
una peça en una exposició col·lectiva i, el més important, gaudir
molt de l’experiència. Crec que la figura del tutor va ser del tot clau.
3. Com ha evolucionat el teu treball des de llavors?
M’agradaria poder dir que el meu treball ha crescut en valor i
contingut. Però he de dir que ha anat fent, seguint amb el picar
l’ullet a l’espectador tot i que potser ha agafat un caire un pèl
més arrelat a terra. No puc dir que és menys somiatruites, ja que
continuo tallant trossets de realitat i presentant-los perquè donin
peu a milers d’històries diferents, però ara potser d’una manera mes
fonamentada, més sostinguda, amb contingut. La veritat és que he
fet un gir cap a un vessant més proper a la recerca de la bellesa
d’allò nimi, tot i que en un àmbit molt més urbà.
-

Goretti Matias/Irene Minovas

Les dues artistes treballen els sons i les converses quotidianes per
mostrar a l’espectador els moments en què aquestes perden tot
sentit, fins a l’absurd. L’humor amb què tracten aquest vessant de la
relació entre les persones, va acompanyada d’una posada en escena
senzilla però efectiva, amb els cinc reproductors nus a la paret.
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1. No me digas que no hay nada más triste que lo tuyo va
ser una exposició col·lectiva que posava l’èmfasi en un
“to” més que en un “tema” i proposava, amb humor,
una mirada positiva i optimista davant de la creació més
jove. Quin feedback vau tenir amb la mostra?
Més que en l’exposició o en els treballs dels quatre artistes en si, on
sens dubte “petava” aquest “to” era en l’actitud durant el muntatge
o les reunions, la de l’artista verge disposat a tot a canvi de res que
tan bé defineix el títol.
2. Com definiríeu el vostre treball presentat a
l’exposició? I quin paper creieu que van tenir les tutories
en la seva presentació?
Els àudios són vinyetes acústiques o acudits interns en forma
gravacions manipulades aprofitant tot el low-tech de què disposem.
En aquest cas va ser el procés de tutoria que va elevar-lo a material
d’exposició.
En canvi, la instal·lació responia a una experimentació més seriosa
amb el so i l’espai, i vista sobre paper, perd interès. Hi va haver
discussió i la vam defensar fins a acordar mostrar-la.
3. Com ha evolucionat el vostre treball des de llavors?
Ha evolucionat tristament poc, però això no significa que no
aprenguéssim molt a la sala. Continuem experimentant amb el
so i la instal·lació, l’acústica de l’espai i els llocs tancats. Però la
falta d’un lloc on experimentar, de recursos (tant econòmics com
materials) i temps (per treballar conjuntament) sovint dificulta
la recerca.
La Irene està aprenent a tocar la guitarra.
-

David Moreno

Amb el seu treball, David Moreno evidencia l’alienació que suposa
l’ús de les drogues per fugir de la realitat. Alhora, mostra la
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vulnerabilitat de les persones en la seva recerca de mons feliços,
sempre impossibles.
1. No me digas que no hay nada más triste que lo tuyo va
ser una exposició col·lectiva que posava l’èmfasi en un
“to” més que en un “tema” i proposava, amb humor,
una mirada positiva i optimista davant de la creació més
jove. Quin feedback vau tenir amb la mostra?
No me digas que no hay nada más triste que lo tuyo va ser el
títol més apropiat per a la nostra mostra de creació jove. Les peces
presentades funcionaven per si soles, parlaven i feien referència
directa pràcticament al mateix: les persones, com som i com
actuem. El que era curiós és que tenia un punt irònic d’humor negre
que amb el temps i fent-ne altres lectures, he descobert, de fet
podria dir –aquesta és la meva opinió– que cadascú presentava un
retrat de com som o érem en aquell moment.
2. Com definiries el teu treball presentat a l’exposició?
I quin paper creus que van tenir les tutories en la seva
presentació?
El meu treball en concret era una peça que, en venir d’un altre
projecte, ja estava molt tancada, sense cap possibilitat de ser
modificada. En aquest cas, les tutories es van centrar en altres
projectes que tenia en ment en aquell moment, dues propostes que
vaig dur a terme i presentar en altres mostres paral·leles a la de la
Sala d’Art Jove: Rutinas, a l’Espai F (Mataró) i Buscandoencajar,
de caràcter urbà, als carrers i centres artístics de Londres.
Les tutories amb la Bea van servir per focalitzar i “canalitzar” el meu
treball en una mateixa direcció, però també de la mateixa manera
que altres persones em van fer reflexionar sobre certs aspectes de
l’àmbit professional.
3. Com ha evolucionat el teu treball des de llavors?
Tot i que encara continuo amb una activitat artística personal, la
veritat és que els meus darrers treballs han estat execucions per a
altres artistes. Penso que en el cas que un no disposi de mitjans, ja
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siguin contactes, infrastructures o el maleït capital, el que importa
és mantenir una activitat que estigui relacionada, de forma directa
o indirecta, amb el que et ve de gust. I en el meu cas, crec que ser
constructor i solucionar els problemes d’altres artistes em complau
satisfactòriament... (amb un toc d’ironia).
-

Joan Saló

Les lletres “La distancia justa”, al fons de la sala, sembla un eslògan
que cridi els espectadors a acostar-se a les lletres pintades al mur.
Al fer-ho, s’adonen que els hams penjats al seu davant són tan
atractius com perillosos, evidenciant així la dificultat de relacionarse amb l’obra.
1. No me digas que no hay nada más triste que lo tuyo va
ser una exposició col·lectiva que posava l’èmfasi en un
“to” més que en un “tema” i proposava, amb humor,
una mirada positiva i optimista davant de la creació més
jove. Quin feedback vau tenir amb la mostra?
L’experiència en si va ser força enriquidora, tant pel que em
va representar poder exposar amb altres artistes joves com per
començar a obrir una mica el meu panorama. En el nostre cas va
ser inevitable que hi hagués la sensació de conillet d’índies al ser la
primera exposició de la nova etapa de la Sala d’Art Jove. Tot i així,
estic força content dels resultats que vam obtenir i de quines van ser
les reaccions davant de la proposta, tant a nivell de treballs com a
nivell comissarial.
2. Com definiries el teu treball presentat a l’exposició?
I quin paper creus que van tenir les tutories en la seva
presentació?
El treball que es va presentar a l’exposició era una petita provocació,
més esteticista que no pas real, de la relació de l’espectador amb
l’espai expositiu i la meva intervenció en el mateix. D’altra banda,
més que tutories, no deixo de pensar que el procés de treball
amb la responsable de l’exposició va ser més de comissariat i d’un
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cert assessorament personal (obvi segons les evidents diferències
d’experiència professional) que no pas de tutoria.
3. Com ha evolucionat el teu treball des de llavors?
Des de l’exposició que vaig presentar a la Sala d’Art Jove, el meu
treball ha seguit enfocat en l’espectador com a figura d’interès, tot i
que han anat guanyant en complexitat i ambició.
-

Après deux heures je quitte
Fotografia, 70 x 48 cm, 2006
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KARLA
BERRENS

El temps va massa de pressa. De sobte sento que m’he perdut.
A mi m’agrada parar-me enmig de l’andana i mirar la gent com
corre amunt i avall. Acostumo a tombar el cap al cantó esquerre i els
miro “de costat”.
M’agrada seure a esperar que passin trens.
Potser d’una manera somniadora o bucòlica, però imagino les
vides de la gent que passen davant meu malgrat que ells ja no em
vegin. Imaginar tota una història a partir d’un detall, unes sabates
massa grogues, una mirada perduda o aquelles bambes, les teves
preferides que continues portant encara que estiguin trencades.
Convido l’espectadora a tenir aquesta mirada, on tan sols queda la
imaginació davant una imatge vagament poètica i que podria passar
del tot desapercebuda. Una combinació entre imatge i títol per
captar aquesta atenció volàtil de la que “passeja” dins l’exposició.
Partint d’una realitat tangible busco la trobada amb l’observadora,
esperant que alguna part de la imatge la transporti al seu propi
imaginari-memòria.
Tot plegat és un retrat de jovent que busca una reflexió-reflex de
l’espectadora per poder-se completar. És una manera de picar l’ullet
a l’observadora proposant un principi per a diverses històries, un
fil que dóna la tria de si s’estira i s’entra en un joc de complicitats o
es passa per alt i queda en una imatge o projecció més dins d’una
capsa blanca.
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Lo siento pero no puedo
Fotografia, 47 x 70 cm, 2006
Esperant que no em violin
Fotografia, 48 x 70 cm, 2006

(D)efectos
Enregistrament sonor, 6 reproductors
mp3, mides variables, 2006
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MATIAS/
MINOVAS

Seguint una línia d’experimentació i ús del so, la nostra proposta
pretén generar escoltes crítiques a l’espai artístic i oferir situacions
quotidianes en forma d’audicions hilarants.
Instal·lació 2, realitzada amb dos micròfons al sostre de la sala
connectats a uns únics auriculars, planteja una anàlisi crític de
l’entorn immediat. En aquest sentit, l’interès és crear una reflexió
sobre les possibilitats d’ús, els esdeveniments o els diàlegs en base a
l’apropiació del so d’un entorn. La peça s’executa en directe des del
moment de la seva instal·lació.
(D)efectos. Els sis reproductors de mp3 disposats en una línia a la
paret pretenen generar una relectura de les situacions i convencions
socials, oferint alternatives saturades de sensesentit i errors de
gravació exagerats.
Si No me digas que no hay nada más triste que lo tuyo tractava
de reconsiderar allò acordat, adquirit o assumit pel treball artístic,
res millor que l’exposició per posar en dubte les assumpcions de la
pròpia producció.
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La vida color de rosa
Instal·lació, mides variables, 2005

no me digas que no hay nada más triste que lo tuyo

DAVID
MORENO

La vida color de rosa és el refugi que tots provem de buscar en
certes situacions. Alguns fan servir estimulants, com ara l’alcohol,
el cànnabis o la cocaïna, substàncies psicoactives que ens fan creure
que en la vida tot és bonic i de cert color; altres es tanquen en
profundes depressions sense cap mena de pretensió.
El cert és que per molt que intentem amagar-nos per suportar
la realitat en la qual ens ha tocat viure, si això ho fem a través
de qualsevol de les drogues de les citades abans, ens estarem
enganyant a nosaltres mateixos, ja que sempre serà la nostra realitat
i no la que ensenyem a l’espectador. Amb el meu treball, ens deixem
veure tal com som en aquell mateix moment mitjançant una microcàmera que mostra l’interior del refugi en un monitor extern. Així,
queden completament vulnerables totes les accions que transcorrin
en el seu interior.
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Superficial núm. 4 (la distància justa)
Instal·lació, mides variables, 2006

JOAN
SALÓ

no me digas que no hay nada más triste que lo tuyo

El display expositiu juga a ordenar l’espai, a orientar les accions que
hi podem realitzar i a definir la relació que establim amb els treballs
exposats. Superficial núm. 4 (la distància justa), és una obra
que satura l’espai de l’entrada de l’exposició amb hams, un objecte
pensat per ser tant atractiu com perillós, intentant produir aquesta
mateixa contradicció de sensacions en l’espectador que no sap quina
és la distància apropiada que hauria de tenir amb l’obra.
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Del 6 d’abril al 26 de maig de 2006
Tjasa Kancler
Miguel Soler
Ramon Suau
Gal·la Uriol
Procés de tutoria a càrrec de
Jordi Cuyàs

LA
MIRADA
DE LA
DONA DE
LOT
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11 de maig de 2006
La noció de realitat en les
representacions contemporànies.
Una conversa entre Carmen Nogueira,
artista, i Manuel Segade, comissari
independent
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La mirada de la
dona de lot
Les problemàtiques de representació de la imatge, així com la
percepció crítica d’allò exposat són encara objecte d’un dels debats
més rellevants entre les pràctiques artístiques i els seus sistemes
de presentació. Partint d’un referent bíblic, en principi aliè als
discursos contemporanis, La mirada de la dona de Lot suposa
un exercici d’alteració de les narratives visuals que habitualment
defineixen el nostre accés a la imatge, ja sigui pictòrica, fotogràfica
o videogràfica.
Des d’una lectura distorsionada dels codis habituals de construcció
de la imatge, La mirada de la dona de Lot cerca una aproximació
desobedient i atípica quant als imaginaris, tant els personals com els
col·lectius, els quals articulen els vincles entre el que ens envolta i
les possibilitats d’apropiació i de representació artificial.
A trenc d’alba, els dos àngels van donar pressa a Lot:
— Corre, emporta’t de casa la teva dona i les teves dues filles que són
aquí, si no voleu ser anihilats amb la ciutat culpable. (...)
Un cop fora, li van dir:
— Fuig, si vols salvar la vida. No miris enrere ni t’aturis enlloc de la
plana, que series anihilat: fuig a la muntanya. (...)
Quan el sol sortia, Lot va arribar a Sóar, i a l’instant el Senyor va fer
ploure del cel sofre i foc sobre Sodoma i Gomorra. Va arrasar aquelles
ciutats i tota la plana, amb els seus habitants i tota la vegetació. La
dona de Lot va mirar enrere i es convertí en una estàtua de sal.
Gènesi, 19.15-2
-
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Entrevistes
Entrevistes
Preguntes realitzades per Jordi Cuyàs
Gener de 2008
Preguntes realitzades per Jordi Cuyàs, gener del 2008

Tjasa Kancler

Tjasa Kancler, utilitzant la fotografia i el vídeo, treballa els espais
públics i la ciutat, canviant els angles de visió per generar altres
discursos visuals i contextuals. És una visió sorprenent de la realitat.
La mirada de Kancler juga amb la imatge de gent anònima i ens la
retorna totalment distorsionada.
1. Per què aquesta necessitat de manipular o jugar amb
la realitat?
Partia simplement de les impressions que tenia cada dia fent aquest
recorregut rutinari per creuar el centre de la ciutat juntament amb
una multitud de persones.
Per la sensació de pertinença però alhora d’alienació, vaig començar
a plantejar-me les qüestions al voltant de l’anonimat. Volia subvertir
la mirada habitual, allunyar-me d’una realitat documentada
per introduir una visió alternativa d’habitar i de viure la ciutat
com a metàfora de l’anonimat de la vida diària. Com deia María
Zambrano, entre l’ésser i l’aparença hi ha un joc de afinitats i de
parentescos, que arriba a l’extrem quan una cosa pot ser anomenada
amb el nom de l’altra, quedant així anomenades totes dues alhora
en una unitat de sentit.
2. Tant en les fotografies com en el vídeo ens ensenyes
els peus de la gent. Al vídeo semblen anònims, però a les
fotografies és com si fos un retrat. Els peus ens mostren una
cara oculta? Són les sabates el que retraten el nostre camí?
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D’alguna manera sí, es tracta de la construcció d’un món imaginari
a partir de seqüències reals que preserven molts signes del seu
origen “real” però que han estat ocultats en una relació aparent. La
multitud és representada com un grup anònim en el seu anar i venir
d’una banda a una altra, reflectint determinades condicions de la
nostra societat contemporània, que no està però unificada, ja que
és un conjunt de singularitats que continua essent plural i múltiple.
Metafòricament els peus ens mostren les cares ocultes.
3. En referència al teu treball, què va veure la dona de Lot?
La veritat és m’estic preguntant el mateix: què és el que va veure la
dona de Lot?
-

Miguel Soler

La mirada de Miguel Soler és més social. Amb les instal·lacions i
fotografies ens fa reflexionar sobre unes imatges codificades de la
televisió, del que hi ha de veritat en aquelles formes. Ho fa també a
partir d’uns frames perduts d’un vídeo de televisió, que expliquen un
altre tipus de viatge en el qual la realitat queda amagada.
1. Per què la necessitat de mirar dins del cub? Què és el
que s’hi amaga?
La caixa tancada és una metàfora del pensament únic –i ja és
generós anomenar-ho pensament–, de l’obstinació, dels missatges
elaborats sense esperar resposta, és més, sense permetre cap mena
de resposta ni de rèplica. No hi ha pensament, és definitivament
tonta. Les pantalles codificades plantegen la impossibilitat de
veure, de desxifrar el que està passant darrere d’aquella estranya
cortina, a través de la qual, a una determinada hora dels divendres,
alguns creien intuir alguna cosa. Però és sobretot –i això resulta
fonamental– l’encanteri que exerceix sobre tothom aquesta caixa,
que ens bombardeja amb imatges i missatges cada vegada més
evidents i carrinclons amb l’únic objectiu que ho entenguem
tot sense haver de pensar gens ni mica. Sembla que ens diguin:
“Compreu això, que nosaltres us ho donem pensat.” És a la vegada
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una incisiva crítica als mitjans de comunicació, que són la seva
parafernàlia partidista, que ens intenten fer creure que la seva
veritat és la correcta, sense cap mena d’opció de contrast.
2. Dels quatre artistes presents a l’exposició, el teu
treball és el més social. És una mirada al nostre interior?
És la mirada a l’interior col·lectiu, una fórmula d’art compromès. El
capitalisme ha mercantilitzat l’obra d’art, ha aïllat l’art i l’artista de
la comunitat i ha impedit l’acompliment de la seva funció social, és
a dir, l’acompliment de la seva optimització humana i social, com el
seu valor més gran i genuí. Ha esdevingut una activitat separada de
la vida pública, del comú del públic. La seva desaparició implica la
desaparició de les causes que van determinar la seva necessitat per a
l’home (el vincle entre ells i el vincle amb el cosmos) i pot significar
la incautació humana de la natura. Des de finals de la Prehistòria
i començaments de la Història, la cultura hegemònica ha estat
sempre la cultura de les classes dominants, que s’ha anat apropiant
de la creació col·lectiva (imposant-li la seva particular concepció de
l’home i del món), esclafant tot el que qüestionés el seu domini de
classe, donant-li un caràcter alienant.
3. En referència al teu treball, què va veure la dona de Lot?
Aquesta dona de nom desconegut va ser l’única dona que va girar
el cap per provar de veure la veritat. És molt significatiu el fet que
és precisament això el que intento denunciar en aquesta obra, la
desídia de Lot, el no intent de lluita i el deixar-se manipular sense
miraments per l’autoritat de torn. Imagino que va mirar i va veure
la veritat, una veritat cruel, una veritat feta de mentides, una veritat
que va fer que tot allò en què creia en aquell moment s’ensorrés i es
convertís en un grapat de sal.
-

Ramon Suau

Ramon Suau ens explica amb les seves pintures el recorregut visual
d’un viatge, del qual només n’extraiem uns frames. És com si es
tractés d’un àlbum de fotografies d’un viatge, però del qual, en
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aquesta ocasió, amb les fotografies desenfocades, el que s’ensenya
és el menys interessant i menys turístic del viatge.
1. Per què aquesta necessitat de “pintar” fotografies?
Al aprofundir en la pintura pots no saber molt bé a què atenir-te,
pots perdre el peu, perquè literalment aquesta és una pintura que
constantment et va deixant “en l’aire”.
2. En el teu treball ens mostres un recorregut visual a
través d’unes instantànies pintades, com si busquessis
una sortida. El recorregut és la meta?
La meta és dotar la pintura d’una acceleració que imprimeix a les
imatges que van passant per les finestretes del vehicle en el qual
l’espectador va muntant, des del primer moment, una sensació
de real irrealitat, de borrosa nitidesa. El mínim que se li pot
demanar a la pintura és que traslladi el seu pressentiment a qui la
consumeix, a qui la crea restituint-li una mica del sentit que li va
donar qui la va crear.
3. En referència al teu treball, què va veure la dona de Lot?
Ella ni tan sols es gira.
-

Gal·la Uriol

Gal·la Uriol també ens mostra un viatge mitjançant la pintura i, en
el seu cas, des d’un altre punt de vista: un constant mirar enrere,
que es produeix a través del retrovisor del cotxe o de la finestreta
de l’avió. La imatge que ens arriba està fragmentada i transmet una
estranya sensació malenconiosa, de velocitat i alhora de constant
pèrdua, una imatge molt precisa, gairebé obscena.
1. Per què aquesta necessitat de “pintar” fotografies?
M’interessa la pintura perquè suposa un procés lent, poc previsible,
que es va fent a si mateix; per la seva capacitat il·lusionista, de
simulacre, d’abstracció també. Utilitzo la fotografia com a referència
per a la pintura en lloc del natural o altres fonts oníriques o
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introspectives, perquè em permet captar un moment precís del
món que ens envolta, fent una primera traducció d’aquest que
després tradueixo a la pintura incloent-hi el llenguatge de la
fotografia sedimentat dins la representació pictòrica. Finalment, el
que m’interessa és la capacitat que té la pintura de qüestionar com
representem i quins són els seus límits: el marc, la imatge dins de la
imatge, el reflex.
2. Les pintures que ens ensenyes en aquesta mostra són
imatges de retrovisor, de mirar enrere. D’una banda, ens
mostren una certa nostàlgia del que queda darrere nostre
i, de l’altra, sembla que tenim la necessitat d’oblidar. El
retrovisor és per no mirar les coses cara a cara?
El retrovisor és un artefacte que servint-se de la reflexió ens posa
davant dels ulls una imatge que tenim darrere nostre. La nostra
cultura representa el temps en relació al nostre cos situant el futur
davant nostre i el passat a les nostres espatlles, sent el present
allà on tenim posats els peus. Per tant, el retrovisor seria una
actualització del passat més que una imatge de l’oblit. Tampoc no
crec que el retrovisor sigui un artefacte per no haver de mirar les
coses cara a cara, més aviat diria que el retrovisor se serveix d’un
truc òptic per augmentar la nostra capacitat de visió, és allò de
tenir ulls al clatell, que no està gens malament, i al mateix temps
mantenir la nostra visió normal cap endavant. Aquesta actualització
del passat o record, es pot llegir des de la nostàlgia, però a mi
m’atrau la imatge del retrovisor per la seva estranyesa totalment
quotidiana i per la fragmentació de la mirada que ens presenta,
fent-la rebotar a diferents ecos.
3. En referència al teu treball, què va veure la dona de Lot?
A la dona de Lot li hauria anat molt bé tenir un retrovisor. Potser
així s’hauria salvat del càstig diví. El que va veure la dona de Lot en
girar-se és un enigma, va veure allò prohibit. El seu passat cremantse i explotant pels aires? Potser el paisatge més bell que mai ningú
s’hagi pogut imaginar o un res absolut? No ho sé. El que importa,
però, és el seu gest d’insubmissió total, la seva decisió per voler
saber alguna cosa més.
-

la mirada de la dona de lot

·•65

Disimulación
Fotografia digital, 50 x 60 cm c/u, 2006

TJASA
KANCLER

la mirada de la dona de lot

Per a la meva primera exposició, La mirada de la dona de Lot,
a la Sala d’Art Jove, vaig presentar el projecte Disimulación,
consistent en una sèrie de cinc fotografies (retrats) i un vídeo en
el qual qüestionava la dualitat entre l’ésser i l’aparença, en un joc
d’afinitats i de parentescos que arriba a l’extrem quan una cosa pot
ser anomenada amb el nom de l’altra, amb la qual cosa queden
anomenades totes dues alhora per una unitat de sentit. És a dir,
recorrent a una representació metafòrica del subjecte vaig voler fernos reflexionar sobre la construcció de la identitat de l’anonimat en
la seva vida rutinària en una societat sotmesa al consum. Al vídeo
es reconstrueixen seqüències quotidianes que configuren un àmbit
atrevit, estrany, irònic que reclou i transforma l’humà en personatges
ficticis que introdueixen les visions alternatives d’habitar i viure la
ciutat. Les fotografies són els retrats d’aquests personatges.
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La caja tonta
Fotografia sobre alumini, 3 caixes,
30 x 30 x 30 cm c/u, 2006

MIGUEL
SOLER

la mirada de la dona de lot

(···)
Però també s’ha endinsat en els codis de l’actualitat amb com La
caja tonta, una sèrie de peces construïdes amb forma de caixa
hermèticament tancada i amb la superfície coberta per una mena de
pantalles de paper on només s’hi pot veure una imatge codificada.
La caixa tancada és una metàfora del pensament únic –i ja és
generós anomenar-ho pensament–, de l’obstinació, dels missatges
elaborats sense esperar resposta, és més, sense permetre cap mena
de resposta ni de rèplica. No hi ha pensament, és definitivament
tonta. Les pantalles codificades plantegen la impossibilitat de
veure, de desxifrar el que està passant darrere d’aquella estranya
cortina, a través de la qual, a una determinada hora dels divendres,
alguns creien intuir alguna cosa. Però és sobretot –i això resulta
fonamental– l’encanteri que exerceix sobre tothom aquesta caixa,
que ens bombardeja amb imatges i missatges cada vegada més
evidents i carrinclons amb l’únic objectiu que ho entenguem
tot sense haver de pensar gens ni mica. Sembla que ens diguin:
“Compreu això, que nosaltres us ho donem pensat.”
Juan-Ramón Barbancho
Text extret del catàleg Lenguaje de signos,
de l’exposició individual al Baluarte de la Candelaria
“Casamatas”, Cadis
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Stage-divan
Oli sobre tela, 13 x 16,2 cm, 2006

Rifirrafes 00
Oli sobre tela, 11,4 x 14,6 cm, 2007

RAMON
SUAU

la mirada de la dona de lot

Autopías és un projecte on ja es palpa, com breus mirades de reüll
al mirall retrovisor del cotxe, bona part de l’imaginari profund que
podem veure en el meu treball actual. Com els fars del tot mai ben
calibrats dels automòbils que es creuen en una nit de pluja, tal com
passa als suggerents crèdits inicials de Blood simple dels germans
Cohen, que apareixen com flaixos.
Autopías forma part d’un projecte molt més ampli que he
anat desenvolupant en diverses exposicions anteriors i remet a
una temàtica atemporal: el viatge com a font de coneixement.
L’inevitable Jack Kerouack, permetent-se certa debilitat poètica
enmig del seu descarnat On the road, va dir: “No m’atreviria a
abaixar la finestra per temor que es perdés, dins la porta, aquest
paisatge reverberant i calorós, i que n’aparegués un altre de molt
més nítid, però fred com l’aire condicionat”. Autopías sembla haver
captat molta part d’aquesta sensació. Com subtils taques de pintura
se’ns presenten escenes on la memòria, el moviment i la màgia es
barregen en una estranya i feliç distorsió.
Autopías és una espècie de “road painting”, gènere que combina
la perfecta estructura clàssica (des de L’Odissea d’Homer a les
aquarel·les de viatge de Turner) amb el vertigen de l’avantguarda
(des dels Viatges de Gulliver de J. Swift a Stranger Than Paradise de
J. Jarmusch), que ens convida a entrar i gaudir d’un nou viatge.
Autopías utilitza el vídeo per traçar sobre una superfície la imatge,
aprofundint en com la tecnologia pot arribar a percebre la llum en
condicions extremes i en com treballa en aquests límits lumínics. A
partir del treball videogràfic neix una sèrie de peces pictòriques que
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Autopías
Oli sobre DM, 13 x 18 cm c/u, 2006

la mirada de la dona de lot

ajuden a una reinterpretació de l’imaginari que genera la idea de
viatge, per convertir-se en ficció documental.
El pas per la pintura converteix, necessàriament, el testimoni dels
elements videogràfics en ficció. Però ficcionada és sempre la mirada
rere els paisatges de la memòria.
La sèrie Autopías, tot i ser una investigació centrada en la
naturalesa d’allò pictòric, fa servir la pintura com a mitjà per a
la fotografia, i és fruit de viatges per Àsia, l’Àfrica subsahariana i
l’Amèrica central.
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Sense títol
Acrílic sobre fusta, 19 x 24 cm, 2005
Tríptic + 1
Acrílic sobre fusta, 24 x 19 cm, 2004

GAL·LA
URIOL

la mirada de la dona de lot

La mirada de la dona de Lot reunia l’any passat a la Sala d’Art Jove
quatre treballs sobre la construcció de la mirada. Vam estar parlant
amb en Jordi Cuyàs sobre quin tipus de mirada representava la
mirada de la dona de Lot per a cada un de nosaltres. Per començar,
estava clar que representava una mirada curiosa que acabava
transcendint la regla, empesa per un no se sap ben bé el què.
Jo em pregunto si aquest no se sap ben bé el què podria ser la
punxada del viatger malenconiós, la mirada d’aquell que s’ha posat
en moviment i deixa alguna cosa enrere, la mirada del que busca o
del que es veu impulsat cap endavant a una gran velocitat.
El treball que vaig exposar era un conjunt de quadres de formats
força petits que d’una manera il·lusionista representaven diferents
instants d’un viatge. Aquests zooms enquadraven diversos
retrovisors inaugurant un joc de reflexes on la mirada es perdia en
un bucle de representacions. Utilitzant elements tan comuns dins
de la tradició pictòrica com el marc, la finestra i el mirall i altres de
més comuns dins de la tradició fotogràfica o cinematogràfica com el
zoom i el fotograma, vaig intentar amb aquestes peces parlar d’un
paisatge fragmentat pels ecos del reflex i els marcs i d’un trànsit
banal i gairebé transparent.
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Del 8 de juny al 27 de juliol de 2006
Aggtelek
Martijn Bessemans
Ramon Brichs
Jordi Morell
Procés de tutoria a càrrec de
Laia Solé

CAMPS
D’ACCIÓ
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15 de juny de 2006
Action Camping: micro-tallers, accions,
receptes de bricolatge subversiu i
d’altres derives que van desenvolupar
els artistes a partir del material exposat
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Camps
d’acció
Camps d’acció és una incitació al moviment, una invitació a recórrer
els territoris comuns a través de la mirada que propicia la creació
artística. El conjunt de moviments que es despleguen sobre un espai
determinat configura un paisatge complex, amb encreuaments i
condicionants múltiples, propicis per repensar les relacions que s’hi
estableixen: des de les pautes d’ús i consum del mateix espai, fins a
les convencions a l’entorn de la seva representació.
En aquest sentit, Camps d’acció presenta un conjunt d’accions de
tempteig, de reflexió, d’exploració, de sostracció i de construcció,
que, perpetrades sobre diferents territoris, acaben configurant
un nou ordre de les coses, una nova cartografia que discorre en
paral·lel a la generada per l’experiència immediata. Som convidats,
d’aquesta manera, a recórrer l’itinerari que traça la mateixa
producció artística per mitjà d’unes obres que, fent visible allò
accidental, descartat i subterrani, interpreten el propi procés artístic
com una manera alternativa de relacionar-se amb un espai.
-
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Entrevistes
Entrevistes
Preguntes realitzades per Laia Solé
Desembre de 2007
Preguntes realitzades per Jordi Cuyàs, gener del 2008

Aggtelek

Aggtelek presenta el vídeo Sense Títol 18, que testimonia el procés
de creació d’una escultura-instal·lació. La construcció i destrucció
sistemàtica de les estructures de caixes de cartró i cintes adhesives
evidencia els conflictes i les negociacions que sorgeixen entre els
autors, els materials i l’espai amb què treballen. El conjunt d’accions
que despleguen en aquest espai esdevé un assaig sobre les múltiples
resolucions que pot prendre l’obra.
1. En relacionar-vos amb l’escultura i amb l’espai,
desplegueu accions aparentment oposades: construcció,
destrucció… Amb quins arguments us enfronteu a
l’escultura? Quin marge deixeu a la improvisació?
No és l’escultura en si, sinó el concepte d’allò escultòric el que
ens interessa. Al manipular objectes com les caixes de cartró, ens
disposem a la seva transformació constant. D’això que, després
d’una construcció, la destrucció esdevé també un procés escultòric.
I no és només el procés, és l’evolució, la implicació del nostre cos
com a matèria. Són accions que es calculen a partir també de la
nostra força, i encara que tot estigui més o menys detallat abans de
començar a treballar, sempre hi ha moments incalculables on és el
resultat el que et determina per on ha de seguir la història.
2. Parleu-nos dels materials i objectes que utilitzeu. Com
s’integra la vostra presència al conjunt d’escultures?
Tot el material que utilitzem ha estat sempre el que hem anat
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trobant. El cartró és un element que es recull fàcilment del carrer,
és lleuger i fàcil de manipular i es poden crear volums sense gaire
esforç. Nosaltres som els que treballem el material i d’alguna
manera aquest ens condiciona també a nosaltres, així que només
queda deixar patent que hi ha una interrelació entre el nostre cos i
la nostra feina. Aquesta relació es converteix en un esdeveniment,
és en aquest diàleg on surten les possibilitats que anem donant al
procés escultòric i que per a nosaltres és la part més decisiva de la
nostra obra.
3. Sense títol 18 introdueix el concepte de sèrie. Ens
parla de les 17 obres anteriors i de les posteriors. Quins
elements són comuns i quines variacions hi introduïu,
d’un treball a un altre?
A la sèrie Sense títol volíem treballar tres conceptes: desvirtuar la
noció clàssica d’escultura, mostrar el procés de treball i l’acció com
a element primordial per la creació. El fet de treballar a partir del
nostre cos amb cartró com a elements escultòrics i al mateix temps
unes escultures “humanoides” de polièster (partícips només d’aquesta
sèrie) dins l’esfera de l’acció feia que estiguéssim posant en qüestió
la idea d’escultura que sempre hem relacionat amb aquell objecte
immòbil. Podem dir que les anteriors a Sense títol 18 eren accions
més directes, mentre que a les posteriors ens hem embolicat més en
el procés creatiu, aportant una “narració” evolutiva més elaborada.
4. Amb quins elements batalleu actualment?
L’última sèrie s’anomena Performing the scenography, on
es desenvolupa d’una manera constant i canviant la mateixa
escenografia on esdevé la performance. Això, que també es
documenta en vídeo, és per a nosaltres un esbós, un “dibuix” d’allò
que volem reinstal·lar dins de l’espai expositiu. Diríem que els nous
vídeos són l’assaig escultòric, i la instal·lació que l’acompanya és la
seva projecció contextualitzada.
-
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Martijn Bessemans

Amb Barcelona, Martijn Bessemans ens revela una cartografia
invisible de la ciutat, aquella que és fruit de les experiències i
percepcions pròpies de l’autor. Els moviments i els pensaments que
Bessemans desplega sobre un territori amb la seva “caixa negra”
són traspassats metòdicament sobre papers fotosensibles, per
acabar configurant un mapa. Un plànol que és a la vegada registre
del procés de creació i alternativa a les formes convencionals de
representació de l’entorn.
1. Com incideixen les formes i dimensions d’un espai, de
la ciutat, en el teu treball?
En aquesta obra he projectat la meva experiència de la ciutat de
Barcelona, on visc des de fa vora cinc anys. Movent-me i explorant
aquest camp, la ment intenta, contínuament, dibuixar un(s)
mapa(es), una estructura del lloc on visc, memòria, es podria dir.
El mapa no només és el que em permet retrobar la botiga que
m’interessava a la pràctica, sinó que forma un conjunt amb totes
les vivències, experiències, sentiments, il·lusions etc. que he tingut
durant o després dels recorreguts que puntejo.
2. Fas mapes o esquemes d’altres situacions, a més de
les que tenen lloc a la ciutat?
He fet obres amb mètodes semblants, de llocs on estava o vivia en
diferents moments. Exemples en són: Kunming (Xina), Melbourne
(Austràlia), Alice Springs (Austràlia), Ullapool (Escòcia), Minsk
(Bielorússia), Sant Petersburg (Rússia). Excepte en les meves
darreres obres, els meus mapes s’han relacionat amb geografies més
o menys concretes.
3. L’ús d’un topònim com a títol, l’ordre amb què
disposes els signes al mapa, tradueixen l’experiència
del lloc i ens el presenten com un espai tangible, obert
a l’exploració. Estàs interessat en la idea de provocació,
d’incitació a recórrer-lo?
Amb la meva obra sempre busco un diàleg amb el públic; el
mapa sense el lector té poc sentit. Pretenc que hi hagi una estreta
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col·laboració. Si el resultat és que algú se sent atret a anar o a
recórrer l’indret, millor, però no n’és la intenció primera.
4. En què treballes actualment?
Ara continuo treballant amb les mateixes transparències de la “caixa
negra” i de moment no estic treballant en un altre Barcelona.
Els fotogrames que construeixo ara son més abstractes i de mida
i complexitat mitjana. Mostren la relació que existeix entre ells
mateixos. Es relacionen com si fossin continuacions, però funcionen
de la mateixa forma que el Barcelona, alternant la relació entre
l’ésser humà i el seu món. Després d’aquesta sèrie semi-preparativa,
crec que en faré una altra del món real, més gran i més complexa.
A banda d’aquesta investigació, fa uns anys que treballo en
escultures petites i en dibuixos. Les escultures i les pel·lícules
mecàniques que en surten funcionen en el context artístic
accentuant una gairebé pura i distant relació entre objecte i ésser
humà.
Els dibuixos em serveixen per treballar més de pressa i ampliar el
meu camp artístic fins al màxim; el llapis, el carbonet, el bolígraf i
les plomes (antigues amb plomí) tenen un traç molt atractiu.
-

Ramon Brichs

Ramon Brichs presenta el resultat de l’acció Stacco a la Vall de
Boí, que discorre al voltant de l’església de Taüll i altres àrees de
la vall. Allà Brichs “salva” fragments del sòl contigus al patrimoni
arquitectònic. La complexitat d’aquest procés i l’exposició d’aquests
fragments descriu un paral·lelisme amb les tècniques d’extracció,
conservació i exposició de la pintura mural, aquí, però, aplicades
sense embuts al paisatge que trepitja.
1. Explica el recorregut de Stacco a la Vall de Boí. Com
valores que els fragments de paisatge tornessin de nou a
la vall per exposar-se?
Ho valoro com un fet històric a la Vall de Boí, on amb l’empresa
privada EDPAF arranquem un patrimoni i el restaurem per
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ser exposat a Barcelona, col·laborant-hi la Generalitat. I és la
primera vegada en què EDPAF tanca el cercle, tornant aquest
patrimoni al lloc d’origen a la fase final del projecte. També es
va exposar el procés i les obres al Centre d’Interpretació del
Romànic de la Vall de Boí.
2. Sostreure i museïficar elements del paisatge quotidià
és una provocació? Un gest de resistència?
Les coses són el que són i poca cosa més, per això m’agrada treballar
amb instants i materials efímers. Com a éssers socials que som,
les coses són quelcom més, i sí que esdevé una provocació el fet
d’arrencar patrimoni pictòric allà on se’n va arrencar en un altre
context històric. Donar a conèixer patrimoni a partir d’accions
que qüestionin polítiques culturals i paisatgístiques pretén ser una
provocació. Però realitzar accions en espais rurals o urbans també és
un exercici artístic dintre del meu treball.
3. Has operat en escenaris urbans, en paisatges més
anònims? Quines raons et porten a escollir-los?
La filosofia que seguim amb el meu treball i l’empresa EDPAF ens
porta a preservar i difondre el patrimoni paisatgístic i iconogràfic,
a partir de l’estudi de tècniques i aplicant-ne paral·lelismes amb
un llenguatge i context contemporanis. Escollir un espai pot ser un
acte reivindicatiu o bé simplement un motiu per a un experiment.
He treballat en espais on és molt important situar l’acció en
un lloc determinat, i en altres on ho és situar-la en l’anonimat.
Independentment de si l’entorn és urbà o rural, les dues opcions són
igual d’importants per a l’obra, i en això el testimoni fotogràfic en
pel·lícula de blanc i negre hi té un paper primordial.
4. Quins territoris abordes actualment?
Continuo treballant la llum des de la seva aplicació en fotografia fins
a la seva aplicació en restauració: des de l’estenopeica esfèrica fins a
les possibilitats de la llum ultravioleta i infraroja.
En el terreny més matèric estic desenvolupant paral·lelismes a
la sinòpia, he començat a fer proves de pintura al fresc i estic

camps d’acció

·•85

preparant un projecte per a la Vall Salina de Cardona, on encara no
tinc clar si l’estan restaurant o agredint.
-

Jordi Morell

Per a Jordi Morell la ciutat i els seus canvis són territori de reflexió.
L’objecte d’estudi que presenta aquí són els forats que de manera
accidental o com a resultat d’una acció premeditada afecten el teixit
urbà. Morell proposa descontextualitzar un d’aquests forats i portarlo a dins de la sala d’exposició. El forat apareixerà en la mesura que
els impediments per a foradar el sòl de la sala surten a la llum.
1. Per què t’interessa treballar amb els forats, d’entre els
elements del paisatge urbà?
D’una banda, m’interessava l’acte, el treball, de realitzar un forat.
Amb la dicotomia entre el fet primari, animal, i el fet racional,
exacte. De l’altra, el de l’observador. El de deixar-se captivar per una
situació. El mirar dels jubilats a les obres, per exemple.
Aquest interès va sorgir després de detectar la presència constant
del forat en el context urbà. Presència tant en el pla físic, de la
quotidianitat, com en el pla mediàtic, amb notícies de conflictes
bèl·lics o catàstrofes naturals que afectaven nuclis habitats llunyans.
Entenc el forat com aquell espai, buit simbòlic, que s’esdevé per
múltiples circumstàncies. És el paisatge urbà el seu camp d’acció i
de conflicte.
2. Els forats i els esvorancs han esdevingut un paisatge
comú i contemporani. Dur-los a l’espai de la Sala d’Art
en forma de projecte de perforació del terra porta
implícita una provocació. Què vols remoure?
És cert que darrerament els esvorancs i els forats han estat molt
presents en el nostre context fins a convertint-se en instruments
polítics per parlar de mancances d’inversions, d’infrastructures o
d’esperit nacional. Els forats podrien ser com metàfores de realitats.

calàbria 147 / sala d’art jove

·•86

D’una banda, m’interessava ser oportunista, entès com aquell que
aprofita un moment o una situació concreta. De l’altra, el fet de
poder utilitzar part de l’espai expositiu i el seu context, institucional,
polític i social, va ser una oportunitat per utilitzar aquest espai com
a laboratori (o taller).
Amb l’excusa de descontextualitzar un forat i portar-lo a l’espai
expositiu vaig poder endinsar-me i potser fins i tot alterar (tenint
present Gordon Matta-Clark) un teixit de relacions concretes i
d’obstacles legals i físics que giraven en aquell moment al voltant de
la sala.
Sí que m’interessava divagar entre la burocràcia i la sorpresa o
l’interès que la proposta seguia. Però el que més em va sorprendre
va ser les situacions d’espera que es van produir, i que es
produeixen, quan t’endinses en la burocràcia.
Aquests espais de temps d’espera són com espais entre-temps;
els pensava com a espais buits, però alhora estan més plens que
d’altres per situacions inesperades, conformant uns paisatges sonors
singulars.
3. L’incident, els obstacles legals i físics implícits en la
temàtica que abordes i en la forma de la teva proposta,
esdevenen finalment una trouvaille. En el procés creatiu,
quin marge deixes a la improvisació?
La improvisació no m’interessa gaire com a procés creatiu. Sempre hi
ha un punt de partida per poc estructurat que sigui. Crec en l’estudi i
la preparació prèvia i durant. Però sí que m’interessa el sentiment de
no tenir res sota control. De les trouvailles que fas esment, no totes
les experiències o documentacions ho són, ja que moltes d’aquestes
eren previsibles. Però sí que n’hi ha d’inesperades, en referència a les
situacions d’espera que abans comentava, per exemple.
La proposta a la Sala d’Art, clarament processual, s’anava formant a
mesura que interferia en les gestions per portar a terme el projecte
i sobretot cada vegada que havia de repetir la frase –“Voldria fer un
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forat...”– davant dels personatges que anaven entrant en la història.
Això va fer que es mantingués un grau d’obertura sobre el format
d’exposició possible i del material que la conformaria fins als darrers
dies, abans d’inaugurar-la.
La contradicció és més present que la improvisació en el meu
pensament, provocant que em posicionés en contra de realitzar la
proposta si aquesta hagués estat plausible.
4. Amb quins escenaris treballes actualment?
Els escenaris continuen essent els mateixos. L’espai urbà i les seves
extensions és el que més m’interessa. Aquests escenaris que destaco
són com forats per la seva característica ocasional i perquè deixen
entreveure tensions. En definitiva, i recordant una vegada que me’ls
van definir, espais habitats per la pròpia existència.
-

Sense títol 18 A
DVD, loop, 12’ 50’’, 2006

AGGTELEK
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El nostre treball se situa en la frontera de la performance, el vídeo,
la instal·lació i l’escultura efímera. La capacitat de canvi dins del
procés constructiu en els vídeos o les performances permet en
visionar-los comprendre una evolució i transformació constant
respecte al material, a les construccions i al treball mateix.
La meta és, doncs, el procés, mostrant constantment l’evolució del
material i del treball. Els resultats de cada procés constructiu no
haurien de ser observats com a objectes artístics acabats, sinó que
l’objecte del treball seria l’origen del resultat i de l’obra mateixa. Es
tracta, per tant, d’un treball híbrid, el resultat del qual s’emmotlla
sempre al format expositiu, tot i que el patró sigui sota uns
paràmetres ja establerts. El caràcter performatiu del treball prova de
mostrar d’alguna manera l’obertura de l’objecte al temps, és a dir, la
temporalització de l’objecte escultòric.
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Sense títol 18 b
DVD, loop, 12’ 50’’, 2006

Sense títol 18.3
Poliuretà, cartró i polièster, 175 x 60 x 74 cm, 2006

BCN II
Fotografia digital, 200 x 300 cm, 2006

MARTIJN
BESSEMANS
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El treball orbita al voltant d’estructures i formes estucturades.
Les construccions són estructures i les estructures són plànols. El
plànol, o el mapa, es paradoxalment una unitat desestructurada.
L’estructura emana del procés de pensament, segueix i imagina els
mètodes de pensament. És un mapa de processos mentals, però
guarda relació amb l’indret geogràfic existent, Barcelona. Els treball
esdevé estructura-mapa.
BCN II és un foto-mapa que està construït amb les targetes de
transparències de la ”caixa negra”, un treball-base que guarda la
tècnica per crear altres treballs diferents i que personifica una caixa
de dibuix conceptual. Aquesta caixa m’acompanya en els meus
viatges, conté les transparències que formen part del treball base.
L’obra és un ensamblatge de fotogrames, impressions de contacte
directe d’acetats amb motius lineals en paper químic fotosensible.
Posant les diferents impressions en estructura, constitueix el mapa
actual.
Una manera de descriure el meu procés creatiu és comparar-lo amb
un viatge. El treball és generat de la mateixa manera que caminem,
virtualment i literàriament. Sempre vaig més enllà, com l’explorador
que, curiós de mena, sent la urgència de viatjar més, de perdre’s a
si mateix fins a retrobar-se de nou. Sóc com un cartògraf de la vella
tradició, per al qual l’àrea geogràfica no s’ha de prendre només
literalment, ja que també pot ser una àrea mental.
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Stacco a la Vall de Boí
Fotografia en blanc i negre, 20 x 30 cm, 2006
Stacco a la Vall de Boí
Tècnica mixta, 55 x 110 cm, 2006
Stacco a la vall de boí
Fotografia en color, 20 x 30 cm, 2006

RAMON
BRICHS
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Després d’arrencar fragments de paisatges en diversos punts del
territori, va arribar el moment d’anar a treballar a la zona més
important en pintura mural romànica. L’arrencament de pintures
murals s’ha convertit en una pràctica habitual per restaurar pintures
al fresc en mal estat. Amb la tècnica de l’stacco, a més d’arrencar
la capa pictòrica, també s’arrenquen les capes ariccio i intonaco,
pròpies del mur. Si podem entendre, conceptualment, la natura com
una pintura mural, també en podrem salvar i restaurar fragments
amb aquesta tècnica. Entre aquests arrencaments i alguns dels que
hi ha exposats al MNAC hi ha grans similituds: la tècnica utilitzada
en el procés, el canvi de tonalitats que pateixen les pintures a causa
de la duresa de la tècnica...
En l’obra Stacco a la Vall de Boí (2006) es van donar a conèixer
els arrencaments d’un conjunt mural, restaurat i exposat a
Barcelona. Posteriorment, l’empresa EDPAF va tornar el patrimoni
al lloc d’origen, tancant així el cercle per primer cop. En l’exposició
L’altre camí del patrimoni: BCN-La Vall de Boí, al Centre
d’Interpretació del Romànic de la Vall de Boí (gener-març de 2007),
es van veure unes fotografies que testimoniaven el retorn de les
pintures al lloc d’origen i alhora la documentació i el conjunt mural
que es va restaurar a Cardona i que es va exposar a Barcelona.
Col·labora:

Preservar i restaurar el patrimoni paisatgístic
i iconogràfic és el compromís i la filosofia de
l’empresa de restauració EDPAF i del treball de
Ramon Brichs
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Forat
Instal·lació, mides variables, 2006

JORDI
MORELL
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Realització d’un forat a l’espai expositiu mitjançant una perforació
en vertical del sòl.
Forat de 50 cm de diàmetre (Ø) per 180 cm d’alçada (‡).
Els residus producte del buidatge del forat serien presents a l’espai.
π · 0,252 · 1,80 = 0,35 m3 de forat
Al final de l’exposició, emplenar el forat amb els seus residus i
restaurar el sòl.
Per a Jordi Morell l’escenari urbà i els seus canvis esdevenen el
territori de reflexió i d’acció. L’objecte d’estudi que presenta en
aquest cas són els forats que, de manera accidental o bé com a
resultat d’una acció premeditada, poblen la ciutat. Partint d’una
mirada estranya sobre el teixit urbà, proposa descontextualitxar un
forat portant-lo a dins la sala d’exposicions. El forat apareix en la
mesura que els impediments per portar-lo a terme físicament són
visibles.
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Forat
Instal·lació, mides variables, 2006
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Índex del material sonor presentat a l’exposició
Nº

Tema

Lloc

Data

Observacions

Durada

00

Fragment
conversa
arquitecte

Secretaria
General de
Joventut

31-03-06

Fragment del
document nº 13.

06’40”

01

Informació
(1)

Districte
HortaGuinardó

19-04-06

Obra major.

45’03”

02

Reunió Sala
d’Art Jove

Secretaria
General de
Joventut

20-04-06

Comentaris
proposta de
companys expo.

25’00”
10’20”

03

Informació
(2)

Districte
HortaGuinardó

21-04-06

Obra major?
Anar a Serveis
tècnics.

16’53”

04

Serveis
tècnics

Districte
HortaGuinardó

25-04-06

Anar al Districte
Eixample.

15’30”

05

Familiar

Can Farinelis

30-04-06

Comentaris abans
d’anar a dormir.

16’51”

06

Pregunta:
Vostè fa
perforacions?

Carrer
del Freser
(Barcelona)

02-05-06

M’he confós de
persona.
No ha respost.

02’09”

07

Intent
informació

Districte
Eixample

03-05-06

Després de 40’
d’espera he hagut
d’anar-me’n.

52’57”

08

Informació

Districte
Eixample

10-05-06

Anar al tècnic de
guàrdia.

17’33”

09

Informació

Secretaria
General de
Joventut

10-05-06

Buscant alguna
persona per a
informació.

37’40”

10

Serveis
tècnics de
guàrdia

Districte
Eixample

10-05-06

Presentació
proposta.

25’36”

11

Servei
manteniment
edifici

Secretaria
General de
Joventut

12-05-06

El terra de la sala
no es pot foradar.
Plànols.

15’55”
17’42”
18’37”

12

Servei
manteniment
edifici

Secretaria
General de
Joventut

17-05-06

Disculpes per haver
gravat la conversa
anterior sense
autorització.

29’44”

13

Conversa
arquitecte

Secretaria
General de
Joventut

31-05-06

Sobre el projecte.

64’52”

Altres

No
autoritzat

Del 5 d’octubre al 17 de novembre de 2006
Eva Carasol
Alfons Cuenca
Lucía Lara
Gemma Tro
Procés de tutoria a càrrec de
Francesc Ruiz

LA
MEITAT
DEL DOBLE
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5 d’octubre de 2006
Taula rodona amb la participació de Pep
Dardanyà i Antoni Jové
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La meitat
del doble
La meitat del doble acull un grup de propostes que, des de
diferents enfocaments i intencionalitats, s’acosten a la pràctica
artística com a un possible exercici de desdoblament, duplicació o
transferència del jo. Un camp d’actuació lliure i flexible on assajar
altres sistemes de construcció de la individualitat enfront de la
projecció estereotipada de la realitat.
La meitat del doble suposa, per tant, un joc constant –gairebé
frenètic– d’acostaments i distanciaments, d’empaties i resistències,
de reconeixements i enganys, de fugides i retorns a l’entorn de la
imatge pública que projectem sobre nosaltres mateixos i sobre els
del nostre entorn.
-
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Entrevistes
Entrevistes
Preguntes realitzades per Francesc Ruiz
Octubre de 2006
Preguntes realitzades per Jordi Cuyàs, gener del 2008

Eva Carasol

Amb Teatro Privado, Eva Carasol proposa uns díptics en què
la imatge d’un indret o d’una situació acompanya la fotografia
d’una persona. Cadascun d’aquests retrats emocionals i físics es
complementen amb un dispositiu que, al acostar-se l’espectador
a l’obra, engega una enregistrament de veu que explica un relat,
multiplicant així la informació de cadascun d’aquests retrats
desdoblats.
1. Sobre la teva obra a l’exposició, intenta vincular-la al
títol (La meitat del doble) sense mencionar-lo.
Aquell jo que modifica una realitat que no existeix fora dels sentits
de l’altre i d’una vulnerable memòria. Que al final parlen de mi i de
les meves obsessions personals.
2. Explica les teves tres pròximes idees artístiques. Em puc
estar referint a la teva producció dels pròxims deu anys...
Treballo per impuls, per necessitat del moment. Potser comenci a ser
hora que m’atreveixi a exposar-me a mi mateixa davant dels jocs de
les meves fotografies.
3. Fes-te una pregunta sobre la teva obra. Respon-la.
No t’enrotllis.
Una orella que camina, de vegades m’imagino així. Com una orella
que es belluga, s’asseu i fa la seva funció d’oient.
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Les orelles no parlen, són silencioses i deixen que la resta siguin
llavis i cordes vocals. Un dia, asseguda en un banc, vaig descobrir la
meva facilitat per convertir-me en orella i just en aquell moment va
començar a néixer aquest projecte.
-

Alfons Cuenca

Home 2, d’Alfons Cuenca, és un retrat realitzat amb una gamma
de colors reduïda al vermell i blanc, amb gradacions. L’interès pel
treball cromàtic de l’obra emfatitza el gest del retrat per sobre de
l’anècdota de la situació o de la persona de la imatge.
1. Sobre la teva obra a l’exposició, intenta vincular-la al
títol (La meitat del doble) sense mencionar-lo.
Els meus quadres no deixen de ser una mena de mirall en els quals
no em reflecteixo d’una manera natural, sinó que hi aparec filtrat/
ocultat/emmascarat a través de la imatge d’una altra persona. No
importa de qui es tracti, només importa si la imatge és propera al
meu propòsit.
En tractar-se d’una altra persona, de la meva projecció, tendirà
sempre a ser una part del total que podria suposar, per exemple,
un autoretrat. De totes maneres, trobo innecessari recórrer a
l’autoretrat, ja que és molt més directe i potser menys brusc.
Prefereixo que el quadre sigui per a l’espectador més un canal que
apropa una informació que no pas la informació pròpiament dita.
2. Explica les teves tres pròximes idees artístiques. Em puc
estar referint a la teva producció dels pròxims deu anys...
La idea fonamental és oblidar-me d’una pintura en la qual la
tècnica sigui la reina i passar a una major espontaneïtat, una major
visceralitat i energia.
Una primera idea consistiria en una sèrie de retrats en primer pla
de gran format, 160 x 130 cm aproximadament. Partiria, com he fet
fins ara, d’unes grans superfícies planes de color. Hi sobreposaria
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diferents capes, fent servir per a cadascuna un pinzell cada vegada
més fi. La intenció és poder aconseguir en les últimes una gestualitat
que fins al moment no he usat.
Fa força temps que també porto en ment pintures de format encara
superior i de caràcter grupal. M’agradaria recollir una mica la
tradició barroca pel que fa a la composició i la llum. Òbviament,
oblidaria la pintura acrílica per submergir-me en l’oli. És una idea
més ambiciosa que requereix molt més temps i dedicació.
3. Fes-te una pregunta sobre la teva obra. Respon-la.
No t’enrotllis.
Per què una gamma de colors tan reduïda: vermell, taronja,
magenta i blanc?
Sincerament, no en tinc ni idea! Són necessaris per a les imatges
una cop les visualitzo al meu cap. He provat d’introduir variants i
ara com ara és impossible... les rebutjo.
Crec que aquests colors proporcionen a la imatge una certa similitud
a la víscera. Les imatges s’endureixen i deixen de ser uns simples
retrats. Adquireixen una fortalesa que d’una altra manera perdrien.
Són colors molt bonics, amb una gran capacitat expressiva per si
sols i que en grup creen uns contrastos increïbles.
-

Lucía Lara

Lucía Lara presenta una sèrie d’instantànies de la vida d’un
personatge ficcionat de clares reminiscències cinematogràfiques.
L’artista, desdoblada en ell, ressegueix els seus passos a Hotel Edén.
1. Sobre la teva obra a l’exposició, intenta vincular-la al
títol (La meitat del doble) sense mencionar-lo.
La noia que fuig, que surt corrents del parany del seu destí, amb
l’estrepitós clic-clac dels seus talons d’agulla ressonant per la
carretera secundària mal asfaltada. Ha decidit tenyir-se i tallar-se els
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cabells. Aviat serà una altra. No pot més amb el seu jo, amb la seva
imatge i amb totes les coses que l’han definida sempre.
Qui és ella? En un hotel de reputació dubtosa es dedica a seduir una
càmera que no existeix. I es mira al mirall. Per començar d’alguna
manera, la que sigui, a viure la seva vida nova. Sense la mirada
aliena és difícil definir-se, quan ets només una noia.
I tot amb tot... com una illa que apareix als plànols, des d’aquell
indret que és un altre, exòtiques i misterioses, ens riem del vostre
desconcert, de la vostra incapacitat per reconèixer que existeixen
altres maneres de ser, de la vostra fascinació davant de tal
descoberta.
Estratègia perversa de les aparences i el maquillatge. Superficial,
però imprescindible, com un arrissador de pestanyes!
2. Explica les teves tres pròximes idees artístiques. Em puc
estar referint a la teva producció dels pròxims deu anys...
Les meves pròximes idees, el meu pla de futur amb el meu projecte
artístic hauria de ser –el que no vol dir que realment ho acabi sent–
una revolta d’intensitat creïble, en la qual jo m’acabo confonent amb
els meus propis personatges i al final no sé pas qui sóc... Tampoc està
clar si ho he sabut mai, si no fos pel meu doble autodibuixat, esclar.
Idea 1: Caure en la decadència més absoluta, deixant-me sempre
portar pels meus primers impulsos. Començaria tot acumulant
nombrosos amants en pocs mesos...
Idea 2: Enamorar-me perdudament de l’home que més em faci sofrir.
Idea 3: Tot acabaria tristament en autodestrucció a base de
barbitúrics i alcohol, i després mort en hotel de cinc estrelles si és
possible. Però això ho podia haver imaginat qualsevol altre.
3. Fes-te una pregunta sobre la teva obra. Respon-la.
No t’enrotllis.
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Es pot despertar a través de fotos aquesta intuïció eròtica? Puc
ser seductora i provocar el vostre desig des de la meva postura
artística? O es tracta només d’una narració apassionada? No s’ha de
confondre la ficció de la realitat que ens envolta.
Mentida, amor meu, no vaig dir mai res que no fos cert.
-

Gemma Tro

Das schwerste Gewicht (“la càrrega més pesada”) és un treball
en el qual un sol personatge queda encarat a ell mateix, en un joc
de miralls en el qual es desdibuixa la relació entre allò que és real
i allò que és ficció. A partir d’una escena aparentment quotidiana,
Gemma Tro fa patent tant la construcció de la subjectivitat d’un
personatge com la impossibilitat d’aprehendre’l i representar-lo.
1. Sobre la teva obra a l’exposició, intenta vincular-la al
títol (La meitat del doble) sense mencionar-lo.
D’alguna manera la resposta pot ser massa fàcil. Si ens fixem en la
imatge, per exemple, diguem que visualment queda bastant clara la
connexió amb el títol a nivell formal, ja que aparec jo dues vegades
en la mateixa imatge. A nivell conceptual… aquest projecte treballa
la noció de subjectivitat i la construcció de la identitat. Partint d’allò
banal o sense importància aparent, confronto diferents lectures
sobre la intimitat del jo. La protagonista està atrapada, en el temps,
dins d’una acció infinita.
2. Explica les teves tres pròximes idees artístiques. Em puc
estar referint a la teva producció dels pròxims deu anys...
Suppose we all walk backwards … change directions,
talk to people passing … we surely have never met,
four arms could not fit in one jacket,
anything that gets us … distracted
a little lost, nothing’s what is seems … mistaken,
adding of logic … existing,
these crowded mountains … all drifting … a little lost.
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3. Fes-te una pregunta sobre la teva obra. Respon-la.
No t’enrotllis.
De què serveix tot el que faig?
Primer de tot, em serveix a mi mateixa per il·lusionar-me cada dia i
aprendre i, a part d’això, confio en la imaginació de cada persona.
-

Teatro privado
Fotografia, 125 x 50 cm, instal·lació sonora, 2006

EVA
CARASOL
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Teatro privado és la sortida amb veu en off d’un desconegut de
mirada còmplice. Són tretze històries fragmentades de sons que em
van ajudar a crear escenaris imaginaris, unint el que es descriu amb
les meves pròpies obsessions. Cadascun d’ells parla d’un so a través
del so que és la seva veu, però jo ho represento en suport silenciós,
tot i que les imatges també parlin. A través de l’exposició he volgut
traslladar la meva experiència a l’espectador. El resultat és un retrat,
que es converteix en presentacions visuals d’aquell desconegut i
l’únic moment real del projecte, la interpretació en imatge, on es
troba més de mi, i l’onomatopeia d’aquest. Per això crec que Teatro
privado és com un gos que es mossega la cua.
Muntatge de la instal·lació:
Carles Sora

Home 2
Acrílic sobre tela, 195 x 160 cm, 2006

ALFONS
CUENCA
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La pròpia creació artística varia segons el bagatge personal i és obvi
que amb el temps també varia encara que les bases en les quals
es fonamenta continuen essent les mateixes. El moment en què
vaig crear Home 2, que va formar part de l’exposició La meitat del
doble, no és gaire diferent de l’actual. No sóc un creador conceptual
o amb un rerefons teòric, és més, la part estètica de la meva obra
és fonamental i la primordial, ja que és la que dóna cos a la imatge.
La base del meus quadres és la necessitat de representar l’ésser
humà, concretament l’home (masculí) com a abanderat de la meva
circumstància. Ni molt menys pretenc ser melodramàtic ni romàntic
ni lluito contra res ni per reivindicar un posicionament. Utilitzo
les imatges com a reflex d’un moment o d’un període determinat
a través d’una gamma cromàtica personal molt lligada a la meva
sensibilitat i a l’instint. De fet, la meva obra parteix de fets casuals
i varia a ritme de la seva freqüència. És més un procés de recerca
d’un què indeterminat a través de l’exaltació cromàtica utilitzant
una base figurativa sense la qual no sabria ni per on començar.

Hotel Edén (#1)
Sèrie fotogràfica, 42 x 29 cm, 2006

LUCÍA
LARA
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Estratègia perversa de les aparences i el maquillatge. Superficial
però imprescindible, com un arrissador de pestanyes.
Idees per al futur. Una revolta d’intensitat increïble, en la qual jo
m’acabo confonent amb els meus propis personatges i al final ja no
sé qui sóc...
Idea 1: Caure en la decadència més absoluta, deixant-me endur
sempre pels meus primers impulsos. Començaria tot acumulant
nombrosos amants en pocs mesos...
Idea 2: Enamorar-me perdudament de l’home que més em faci patir.
Idea 3: Tot acabaria tristament en autodestrucció a base de
barbitúrics i alcohol, i després mort en hotel de cinc estrelles si fos
possible. Però això s’ho podia haver imaginat qualsevol.
No s’ha de confondre la ficció amb la realitat que ens envolta.
Mentida, amor meu, mai no vaig dir res que no fos cert.

Hotel Edén (#2)
Sèrie fotogràfica, 32 x 25 cm, 2006
Hotel Edén (#3)
Sèrie fotogràfica, 18 x 25 cm, 2006

Das schwerste Gewicht (“la càrrega més pesada”)
Vídeo instal·lació, 6’, 2005

GEMMA
TRO
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Les meves obres acostumen a qüestionar la nostre percepció de
la realitat, així com els seus límits amb la ficció i el simulacre.
Per aconseguir-ho situo l’espectador davant objectes i entorns
quotidians. Els títols també ens aporten pistes sobre aquest món de
la quotidianitat de cada dia. Tot i això, mitjançant una estratègia
carregada d’humor i ironia, intento que l’espectador en desconfiï i
qüestioni el lloc on estem. Acostumo a doblar la realitat, i això em
funciona com a trampa per evidenciar la impossibilitat d’aprehendre
allò visible.
Hi ha un simulacre de la realitat, una (re)interpretació i fins i tot
una (re)presentació.
El concepte de simulacre és un referent constant en l’art
contemporani de les últimes dècades. Es tracta d’una construcció,
diferent a la realitat, que genera una galeria de miralls i ens
impedeix corroborar que el que veiem realment és allà. Plantejo un
equívoc visual, una el·lipsis entre allò vist i el que ha ocorregut, una
il·lusió de la realitat.
La confusió davant aquest emmirallament es manifesta segons
Freud quan desapareixen els límits entre fantasia i realitat.
Intent fallit amb allò real, i que per tant, segons Lacan, en tant que
fallit, allò real no pot ser representat, sinó només repetit.

Exposició del 5 d’octubre al 17 de novembre de 2006
Núria Güell

PROJECTE
DESLOCALITZAT/
2006

·•121

3 de Juny de 2006
Presentació del projecte
CaravanaNatura al vestíbul de la
Secretaria de Joventut

CARAVANA
NATURA/
NÚRIA
GÜELL
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CaravanaNatura oferia la possibilitat d’habitar individualment,
durant un període concret de temps, una “caravana-ou” instal·lada
en un espai endinsat a la naturalesa verge; un indret allunyat
de qualsevol contacte amb la vida urbana on l’únic amb qui
compartir l’experiència era un mateix. Ha sigut concebut com un
espai d’introspecció i pausa, generant, en definitiva, un espai en
suspens dins la rutina del dia a dia que ha convidat a reconsiderar
la pròpia identitat des d’altres vies de reconeixement, lluny de
la confusió i el consum determinista que impera a la ciutat. Així
mateix, CaravanaNatura oferia als participants diferents sistemes
d’enregistrament, com ara una camera fotogràfica i de vídeo, un
bloc de notes i una gravadora d’àudio. La possibilitat de documentar
l’experiència s’entenia a la manera d’intercanvi lliure, segons la
voluntat de compartir-la per part dels mateixos participants. Amb
el recull de tots aquests rastres finalment s’ha creat la proposta
expositiva Arxiu CaravanaNatura.
-

CaravanaNatura
Instal·lació d’una caravana a un bosc de Vidreres,
de juny a setembre de 2006
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Entrevista
Entrevista realitzades per David Armengol
Preguntes
Preguntes
realitzades per David Armengol, gener de 2008
Gener de 2008

Núria Güell

CaravanaNatura va ser el primer projecte deslocalitzat de la Sala
d’Art Jove. Una proposta d’intervenció a l’espai natural des de la
possibilitat d’habitar, durant un període de temps concret (màxim
una setmana), una petita “caravana-ou” situada als boscos de
Vidreres (Girona). Una experiència individual i introspectiva que
convidava a una desconnexió voluntària de les nostres rutines
diàries des d’un senzill exercici d’aïllament. Un trobada amb un
mateix en un lloc desconegut que, tot assajant altres fórmules
relacionals entre art i vida, va suposar una anàlisi en present sobre
nosaltres mateixos des d’altres vies de reconeixement.
1. CaravanaNatura sintetitzava alguns dels fils
conductors del teu treball: intervenció a l’espai públic,
interactuació amb l’usuari, construcció d’experiències...
A la vegada, assumia un alt risc de recepció: un consum
individual i fora del context artístic. Què et va portar
a un plantejament tan allunyat del format expositiu
convencional?
L’estructura interna del propi projecte. La representació no em servia
per arribar a les reflexions que l’obra buscava, només podia ser des
de l’experiència, des del viure-ho i, de la mateixa manera, sent fidel
a les motivacions del projecte, la qüestió del consum individual era
una premissa indispensable.

projecte deslocalitzat / 2006 ·•127

El projecte, basat en preocupacions de caire social, buscava inserir-se
en el món sense imposar-se com a art, cercava una funció més enllà
del món artístic, pretenia ser útil i així impregnar-se de vida pròpia.
D’aquí la necessitat d’expandir els límits convencionals de recepció.
2. Per la seva formalització, el projecte necessitava
un fort mecanisme de difusió (i accesibilitat). Quines
estratègies vas emprar perquè la gent confiés en
CaravanaNatura?
Les que tenia al meu abast eren mostrar de forma clara les
intencions de la proposta i ser accessible i propera als possibles
interessats (a través del to de la informació i facilitant el possible
contacte telefònic).
Pel que fa a la difusió, des de la Sala d’Art Jove vam fer unes
targetes i uns adhesius promocionals que remetien a la web del
projecte. La web era bastant completa. Per una banda explicava les
motivacions del projecte i d’on sorgia i, per l’altra, a mode d’una
web de lloguer de bungalows, informava de les instruccions d’ús,
hi havia el calendari de reserves, fotos de l’interior i l’exterior de la
caravana i del paisatge i l’entorn que l’envoltava. Finalment hi havia
el meu mail i el meu telèfon de contacte.
No tinc clar fins a quin punt va funcionar aquesta estratègia de
difusió. El curs de la quantitat de sol·licituds diàries va canviar
notablement en el moment que la proposta va sortir a alguns
mitjans de premsa i a diferents mitjans radiofònics. Mitjans que es
van assabentar de la proposta per l’estratègia anteriorment citada,
anant de boca en boca o per la nota de premsa de la sala.
Des d’aquell moment cada dia m’arribaven un munt de sol·licituds.
Per un cantó és evident la repercussió que tenen aquests mitjans i
això va afectar el volum de sol·licituds, però crec que alhora van
servir per legitimar el projecte als possibles interessats: sortia a la
premsa, i alhora allà s’explicava clarament que tenia el suport de
la Sala d’Art Jove de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de
Catalunya. Em sembla que aquestes dues dades van ajudar a abolir
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la possible desconfiança que fàcilment pot generar un projecte
d’aquestes característiques.
3. La resposta de la gent va ser tot un èxit. Sembla ser
que moltes persones van sentir-se atretes per aquesta
experiència d’aïllament i desconnexió. Una vivència en la
qual tu, voluntàriament, perdies el control. Quin va ser
el tracte previ amb ells? Com finalitzava aquesta estada?
Aquesta pèrdua de control que apuntes és molt important; no tan
pel fet de perdre’l (situació que sí que m’interessa com a estratègia
artística perquè permet a la realitat mostrar-se per si sola), sinó pel
fet que el control de les diferents situacions recaigués totalment
sobre l’usuari, tant a nivell pràctic, psicològic com emocional, i aquí
és on l’entorn i la situació jugaven un paper important, ja que et
feien ser plenament conscient d’aquesta responsabilitat.
Responent a la teva pregunta, el tracte previ era generalment via
mail, tret d’alguns interessats que preferien tenir un primer contacte
per via telefònica, crec que amb la voluntat de sentir-me la veu i
tenir un contacte més proper.
Al moment d’idear el projecte no contemplava com de ric podia
arribar a ser tota la comunicació via mail. En la gran majoria
dels casos va ser un intens intercanvi d’e-mails, que en el fons
m’explicaven les seves motivacions i mostraven les seves pors.
A priori tampoc contemplava la feina que això em suposaria. Fins
que el calendari de reserves no va estar complet, dedicava d’una a
dues hores diàries a respondre e-mails, a part d’atendre les trucades
que m’arribaven.
Si durant el procés d’intercanvi via mail no es feien enrere,
concretàvem dia i hora per anar-los a recollir al tren i portar-los a
la caravana (trajecte d’uns 20 minuts amb cotxe des de Vidreres
o Silis). Amb els que havíem connectat més a nivell personal,
en acomiadar-nos i donar pas que ells iniciessin la seva estada,
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ens allargàvem una mica més, ens estàvem una estona parlant,
compartint, fins i tot, un d’ells em va invitar a fer un te a la caravana.
Semblant era el procés de finalització de l’estada. Jo apareixia el dia
i a l’hora que havíem acordat. També depenent de cadascú estàvem
una estona sota l’ombra compartint les experiències o simplement
carregàvem les maletes al cotxe i cap al tren.
4. Un aspecte clau a CaravanaNatura van ser els
diferents sistemes d’enregistrament –text, fotografia,
àudio i vídeo– que els usuaris tenien a la caravana. Com
t’enfrontes posteriorment a tot aquest material anònim?
Aquest material estava disponible per enregistrar les experiències
dels usuaris que així ho desitgessin. Tot el material recopilat ha
acabat sent la documentació de les experiències dels usuaris i
el que, a posteriori ja dins el context artístic, ha permès fer-les
accessibles als espectadors.
Per a mi, juntament amb tots els e-mails rebuts anteriorment, ha
estat un material molt valuós com a font de coneixement del subjecte
contemporani (o dels que han format part d’aquest projecte),
assenyalant malestars de la nostra societat, pors i temors i reflexions i
anàlisis crítiques de la nostra quotidianitat des de la seva exterioritat.
5. Una de les premisses dels projectes deslocalitzats de
la Sala d’Art Jove era oferir posteriorment un petit espai
de documentació a l’espai expositiu, un display que,
segons com, podia trair la filosofia inicial de la proposta.
Com vas resoldre aquesta darrera part?
Fent-la purament documental, amb una mirada totalment objectiva,
sense cap mena d’implicació afectiva. Senzillament deixant que el
que havia passat es mostrés per si sol.
Aquest espai, anomenat Arxiu CaravanaNatura, estava compost
de tot el material que els usuaris havien deixat voluntàriament en
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els diferents sistemes d’enregistrament que els oferia el projecte i es
complementava amb la web, el calendari de reserves resultant i els
e-mails intercanviats.
6. Per últim, simplement m’agradaria preguntar-te si,
en cas d’haver conegut aquest projecte com a públic –ja
sigui des de l’àmbit artístic o no– t’hagués seduït viure
aquesta experiència. No tothom s’atreviria a fer-ho.
Sincerament sí que m’hagués seduït i ho hagués intentat. El que no
tinc clar és si no hagués estat una de les que a mitja nit trucava al
responsable perquè em vingués a buscar ja.... Cosa que alguns van
estar a punt (segons les declaracions que van enregistrar), però
que cap va arribar fer. L’única persona que em va trucar que volia
marxar, ho va fer a les 3 de la tarda.
-
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2007

De l’1 de març al 13 d’abril de 2007
Efrén Álvarez
Laura Cuch
Lucía Egaña Rojas
Tjasa Kancler/Julio Lugón
Procés de tutoria a càrrec de
David Bestué

VISITANTS
DE
L’INDRET
COMÚ

·•135

1 de març de 2007
Concert de Zink Tank i la proposta
Àlbum de Pedro

22 de març de 2007
Projecció del darrer treball de Jordi
Mitjà: Concèntric. Poble petit, infern
gegant. Misenescene produccions,
2006

·•137

Visitants de
l’indret comú
Mentre que les fotografies de Laura Cuch responen a un interès
analític pels elements que conformen l’espai públic, Lucía Egaña
Rojas es fixa en aquells altres elements que des dels mateixos
espais s’encarreguen de vigilar-nos. De la mateixa manera, mentre
que els esquemes d’Efrén Álvarez sobre el centre comercial de La
Maquinista n’intenten registrar el nombre de treballadors i usuaris,
amb el dibuix fet sobre una de les columnes de la mateixa sala d’art
per Tjasa Kancler i Julio Lugón es procura ordenar subjectivament el
món dels objectes que ens envolta.
En cada un d’aquests projectes, els artistes han delimitat un marc
ampli de treball a partir del qual han anat destriant uns elements
determinats a ressaltar. Es tracta de quatre treballs complexos que
porten implícita la necessitat d’ordre; un joc d’elecció i de rebuig
envers allò que els ha interessat observar.
Podria continuar utilitzant aquest argot opac, però em temo que
això no seria útil per explicar millor el que es pot veure en aquesta
exposició. El que penso que he de fer és més aviat presentar-vos
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de veritat els diferents projectes dels cinc artistes que exposen aquí
–que suposa en la major part dels casos una de les seves primeres
exposicions a Barcelona:
a) Mentre treballava en una taberna basca de La Maquinista, Efrén
Álvarez va començar a investigar sobre l’estrany mecanisme que fa
funcionar aquest gran centre comercial, sobre la manera en què es
relacionen els diferents establiments, el nombre de treballadors, de
clients, les jerarquies que hi ha a cada local... A poc a poc va anar
dibuixant un diagrama gegant amb tota aquesta informació, com
si es tractés de l’esquematització d’un camp de batalla a partir del
qual actuar, com si el fet d’esquematitzar-lo i dibuixar-lo li pogués
fer entendre la seva posició allí. En l’exposició, l’Efrén presenta dos
grans murals de més de tres metres cadascun amb els resultats de
les seves investigacions.
b) D’una banda tenim una fotògrafa, Laura Cuch, que a través de
diferents itineraris bastant heterogenis entre si es desplaça per
diferents indrets de Barcelona, com la zona Olímpica o la Vall
d’Hebron, amb la intenció de crear un inventari de mobles urbans
que transmetin algunes de les relacions i de les tensions que es
produeixen a l’entorn del disseny i l’ús de l’espai públic... Atenció, la
Laura ha perdut la por a fotografiar la gent de cara.
c) D’altra banda, la Lucía Egaña Rojas, xilena, com una autèntica
performer, aconsegueix donar la volta a situacions personals
–“del body art al boda art”– o bé incidir de manera iconoclasta
en contextos calents. Tots els seus projectes porten implícita una
interpel·lació directa amb la gent que es va trobant. En aquest cas i
disfressada de secretària, amb màscara i amb l’ajuda de cartells, la
Lucía es passeja per una zona de Barcelona delimitada per la plaça
d’Espanya, la presó Model, l’Hospital Clínic i el Boulevard Rosa.
Alguna vegada heu provat de passejar-vos pel carrer ocultant-vos al
darrere d’un passamuntanyes? Com que segur que no és així perquè
us deu fer vergonya, amb la Lucía podeu experimentar el que es pot
arribar a fer.
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d) Finalment, Tjasa Kancler i Julio Lugón ens fan còmplices del seu
primer treball en comú. La seva intenció és fer un dibuix pensat
per situar-lo en una de les columnes de la sala. Els dos artistes
distribueixen per aquesta superfície un sistema narratiu fragmentat
que és fruit de la recopilació de successos i d’objectes trobats al
carrer. Es tracta d’una construcció que entrelliga discursos múltiples
i fa necessari que girem al voltant de la columna per recompondre’n
la lectura.
En fi, presentem quatre bons projectes i cinc bons artistes... Què més
es pot demanar? Si el que voleu és veure Mathew Barney, aneu-vosen a Los Ángeles!
David Bestué
-

calàbria 147 / sala d’art jove ·•140

Entrevistes
Preguntes realitzades per David Bestué
Març de 2007

Efrén Álvarez

Al damunt de dues pancartes de 3,5 i 1,2 metres, Efrén Álvarez
diagrama totes les persones, treballadores i usuàries del centre
comercial La Maquinista. En aquest interès per abraçar la seva
immensitat hi ha la necessitat de recercar el sentit i desenredar
l’estranyesa que provoca el funcionament d’un engranatge tan
complex.
1. Aquesta necessitat de comprendre el funcionament
del centre comercial La Maquinista porta també
implícita la voluntat de fer-hi alguna maldat?
Alguna maldat? Ja m’agradaria. Aquest esquema representa
l’ordre jeràrquic d’una organització empresarial, la cadena de
comandament. A l’organigrama clàssic de l’empresa, que cabria en
un sol full, hi he afegit el substrat més baix, els soldats rasos.
Personalment, entenc que les empreses són microdictadures
d’adhesió voluntària i crec que algú hauria de prohibir-les. Malgrat
això, no penso que aquest esquema per si sol pugui fer gaire
aportacions en aquest sentit; el sentiment antiempresa de què parlo
n’ha estat senzillament la motivació sentimental. M’agradaria veure’l
de costat amb altres esquemes d’organitzacions democràtiques,
feudals o militars, per poder-ne extreure les diferències i similituds.
2. La fascinació pels esquemes porta implícita una
recerca de l’ordre?
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Darrerament, hem de bregar amb tant excés d’informació en tots
els àmbits que crec que és benvingut qualsevol sistema que estalviï
temps. Els esquemes m’agraden perquè són ràpids i permeten un
accés exclusiu a les dades que t’interessen. No sé si ordre és la
paraula adequada: els esquemes han de ser intel·ligibles i, en aquest
sentit, ordenats, però també han de sacrificar força detalls, com si
disposéssim d’una biblioteca feta a base dels índexs dels llibres.
3. Explica’m un esquema impossible.
A mi m’agradaria trobar una manera de representar les interaccions
simbòliques d’una determinada comunitat. Amb el projecte
Classroom ja començo a ficar-me en aquest tema, però el que
de debò tinc ganes de fer un dia és el diagrama biogràfic complet
d’algú. En realitat, l’esquema que jo voldria fer seria fenomenogràfic,
perquè tractaria de reproduir totes les experiències simbòliques de
la persona retratada. Un esquema impossible?, doncs, per exemple,
l’abatiment d’un cervell humà sobre un radi temporal en què cada
record es mostra en el moment que va ser enregistrat.
-

Laura Cuch

Per mitjà de les fotografies de diferents elements de l’espai públic
situats a la ciutat de Barcelona, Laura Cuch reflexiona sobre les
relacions que s’estableixen entre aquests i els seus usuaris, així
com sobre la tensió que es produeix entre el disseny, la ideologia i
la convivència.
1. En les teves fotografies hi ha una fascinació pel
disseny dels diferents elements de l’espai públic, però
també per la seva decadència i el seu trencament: el
problema és el temps?
Barcelona em sembla una ciutat especialment rica en contrastos i
tensions, entre el disseny de l’espai públic i la vida que hi té lloc.
Però no és una relació bilateral entre un disseny emmarcat en la
ideologia dominant i la resposta de la població. Més aviat es tracta
d’una relació múltiple i a molts nivells diferents. L’espai públic és
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un terreny de disputa, de constant negociació entre allò públic i
allò privat, entre interessos que s’atreuen o es repel·leixen, entre la
producció clònica i l’espontaneïtat creativa, entre les males herbes,
el ciment, el pressupost públic en jardineria, la proliferació dels
coloms i la cartografia de les antenes de telefonia... No tan sols
és una qüestió de temps, sinó sobretot de l’espai, de la interacció,
imprevisible.
2. Quines són les premisses que has utilitzat a l’hora
d’ordenar aquest inventari fotogràfic: busques una certa
neutralitat en l’ordenació o més aviat treballes des de la
subjectivitat de la imatge trobada?
Quan pensava en les imatges que volia captar del mobiliari urbà,
em venia al cap un fotògraf, Blossfeldt, que feia fotografies de les
plantes per classificar-les. Eren imatges fantàstiques, de geometries
perfectes. La intersecció entre allò científic i la ficció és el que em
va atreure de la idea de l’inventari. El meu projecte no té gens
de científic, però està plantejat com una classificació subjectiva,
inventada, que m’ha vingut molt bé per destacar i relacionar
contrastos, tensions i diferents punts de vista. A l’hora de disparar,
he procurat satisfer al màxim les meves inquietuds, gairebé com
un acte reflex de la meva relació amb l’entorn. Després ve el
treball d’edició... La intenció del projecte té a veure amb el desig
de prendre el pols de la ciutat a partir d’un examen clínic del seu
mobiliari urbà, amb tot tipus de proves i anàlisis.
3. Diuen que els fotògrafs es dediquen a això perquè no
tenen memòria... M’agradaria que parléssim de l’impuls
de fer una foto, de la vergonya a l’hora de fer-la o
d’aquelles fotos que no has fet mai perquè no tenies una
càmera disponible.
Acostumo a recordar o a reconèixer millor les sensacions o l’essència
de les coses que les seves circumstàncies, per això sóc incapaç
de recordar els acudits... Però, quan vaig pel carrer i em fixo en
coses, moltes vegades ric sola. Són els meus acudits i els faig fotos
igualment, encara que no dugui la càmera. Quan la duc i quan
alguna cosa m’atreu o em crida l’atenció, ho vaig a buscar. De
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vegades, ho veig molt clar i és molt ràpid, amb adrenalina. Em dic,
aquesta foto era molt bona. Altres vegades dubto i negocio: estic
enquadrant i em dic, la compro?
-

Lucía Egaña Rojas

En un recorregut delimitat per quatre símbols de poder a Barcelona,
Lucía Egaña ha intentat interaccionar amb totes aquelles càmeres
de seguretat que es troba pel camí. Com ella mateixa comenta,
“Una màscara taparà el rostre del personatge que efectuarà aquest
recorregut. Aquesta situació provoca un efecte estrany. Per una
banda el personatge es converteix en algú sospitós, però alhora
queda amagat. Tothom el mira però realment ningú no el veu.”
1. Per què has escollit l’Eixample i has delimitat quatre
punts de treball?
Pensava que Ildefons Cerdà formava part d’una conspiració que
buscava en última instància anul·lar les aglomeracions humanes
en l’espai públic. L’Eixample representa un model que busca portar
a l’interior de les illes tot el que podria succeir al carrer –es tracta
tanmateix d’un panòptic invertit, amb el qual els veïns i les veïnes
es vigilen per la finestra–. Em va semblar factible aquest espai
com a escenari d’una deriva en relació amb el control i, en aquest
sentit, el meu trànsit es va circumscriure a 4 punts: el monument
(plaça d’Espanya), com a control de la memòria històrica; la presó
(Model), com a radicalització del control i la disciplina; la clínica
(Hospital Clínic), com a control dels cossos; i el centre comercial,
a tall de control per mitjà del consum. Aquests punts són quatre
formes de desenvolupar una mateixa narrativa però de maneres
diferents. Serien com quatre propostes d’el·lipsi, per a les quals, en
lloc d’ometre’s els temps necessaris, s’utilitzen tots i es repeteixen.
2. Parla’m de la idea d’improvisació...
Des de fa poc he començat a provar de fer coses més corporals
en l’espai públic, i ho he fet pensant que per dur a terme una
performance és possible, i gairebé és millor, ser una actriu dolenta.
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Quan faig una acció hi ha molta disfressa, però en el fons és la meva
subjectivitat que intervé i es relaciona amb l’espai i la gent. Planifico
accions sovint, però en el moment d’executar-les són els meus límits
o les meves extralimitacions les que entren en joc. El meu cos, la
meva vergonya i la meva moral. I això m’agrada més que no pas
actuar bé.
3. Estàs interessada en la idea de “reivindicació”? És a dir,
de treure a la llum una problemàtica tot fent ús d’un cert
to lúdic per desenvolupar altres maneres d’explicar-la?
En aquest cas penso que el meu personatge funciona com a signe
indicial. Una barreja de “boja amb vestuari de multibotiga” i
màscara que no deixa veure qui hi ha darrere l’acció absurda de
posar compulsivament al davant de diferents càmeres. És també
estranya la seva presència en determinats llocs –monument, presó,
clínica, centre comercial–. Tot l’estranyament que pugui provocar el
seu pas està orientat a indicar certs elements que s’han naturalitzat
en tant que formant part del paisatge social i urbà.
-

Tjasa Kancler/Julio Lugón

Tjasa Kancler i Julio Lugón intervenen mitjançant el dibuix al damunt
d’una de les columnes de la sala amb l’objectiu de compondre un
polifònic treball de detalls i escenes de l’espai públic, del qual es posa
en dubte la jerarquia i l’ordre amb què compareix usualment.
1. Digueu-me, quines jerarquies heu utilitzat per
relacionar entre si els dibuixos? hi ha una intenció
narrativa?
J. L.: El nostre treball té una narració intrínseca que un va
construint a mesura que va entrant en la peça. És un conglomerat
format per petits trossos d’itineraris comuns, del qual en són
fàcilment recognoscibles uns certs elements pel fet de compartir
l’hàbitat urbà: per mitjà del treball, es va generant així, també, una
història única per a cada individualitat.
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T. K.: Penso que en el nostre treball hi ha una intenció de narració
fragmentada que construeix discursos múltiples, en els quals cada
fragment opera de manera independent però, al mateix temps,
queda encadenat en històries laberíntiques sobre les contradiccions
que avui dia hi ha en el nostre entorn. A través de la mirada sobre
el paisatge urbà es posa de manifest l’evidència del consum i de
l’abundància, de la profusió i la pobresa, de la manipulació dels
béns i els missatges, de l’excés, de la multiplicació dels objectes, dels
serveis, dels béns materials...
El nostre punt de partida per construir aquestes narracions
múltiples són observacions documentades fotogràficament, de les
quals sorgeixen els referents per construir les jerarquies entre les
escenes o els elements dibuixats. Els documents inicials serveixen
per reforçar o disminuir la importància d’un determinat moment.
Ens basem en els contrastos visibles de les vivències personals,
exagerant, multiplicant, invertint escales, redimensionant imatges
dels llocs comuns...
2. El dibuix és al cap o a la mà?
T. K.: L’interès pel dibuix es troba en la distància que es genera
entre allò documentat fotogràficament i la construcció posterior
de la imatge. Podem dir que mitjançant el dibuix s’accentua la part
imaginativa i això ens permet entrar en l’àmbit de la manipulació.
Tot i que el fet de fer una fotografia ja comporta per si mateix la
decisió d’un determinat enquadrament, d’una escena que ha atrapat
la mirada, el dibuix representa un estadi posterior en el qual té lloc
també la reflexió sobre allò documentat i la idea per a la construcció
d’una nova imatge, que és, en el nostre cas, el que passa amb aquest
collage compartit creuat pel discurs sobre la societat de consum.
En relació amb la pregunta sobre si el dibuix és al cap o a la mà,
particularment penso que es troba en les dues bandes. Especialment
quan es tracta de dibuixar a partir de la fotografia, s’esdevé un
procés intens de síntesi que és més mental que no pas manual, per
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més que això coexisteix amb la línia, que malgrat que en el meu
cas està feta amb llapis gràfic i per tant amb ordinador, continua
mantenint una part expressiva, personal i també visible.
3. Per quina raó us ha interessat utilitzar la columna que
hi ha a la sala d’exposicions com a suport del dibuix?
J. L.: La columna funciona com un element de mobiliari urbà: fa la
sensació de pes, ataca l’espai amb una forma tridimensional; és com
el suport dels cartells de concerts de música que hi ha pel carrer. El
dibuix queda molt bé agafat al ciment amb la cola sintètica, però
crec que els responsables de la Sala d’Art Jove ens matarien si ho
féssim d’aquesta manera... Igualment, a banda d’això, hi ha el fet
que la columna que fem servir és bessona: això li dóna un sentit al
fet que es tracta de dos mons –de dues cal·ligrafies– que per mitjà
del dibuix es van diluint.
-
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La maquinista fiebre del sábado noche (II):
Diagrama de un centro comercial, relación de servidumbre (detall)
Impressió digital, 130 x 334 cm, 2007

EFRÉN
ÁLVAREZ
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Actualment segueixo dues línies de treball. D’una banda, una
perspectiva culturoscòpica, que prova de recopilar una història
informal de la representació relacional i que, si amb la intenció n’hi
hagués prou, culminaria en un “diccionari d’imaginació estructural”.
I de l’altra, una prospectiva que assaja amb aplicacions i revisions
de mètodes de mapejat relacional (faneroscòpia, ideograma,
epistemografia, mapa social etc.), amb projectes diversos, com la
representació de la cadena de comandaments del centre comercial
La Maquinista o Governament, un projecte complex que afronta
el repte del desenvolupament d’un mapa gegant de la política local
catalana.
La Maquinista: fiebre del sábado noche I i II ens planteja un
organigrama hipertròfic que mostra les relacions submises que
es produeixen en un gran centre de consum. Aquest exercici
d’imatgeria incorpora un llenguatge específic per concebre la
nostra situació envers els altres, dins d’una gran massa social, de
manera que, a més a més, s’hi facin visibles les xarxes piramidals
d’autoritat i empresa. Així, està previst que d’un cop d’ull hi puguem
detectar les posicions genèricament més castigades així com les
més afavorides del sistema productiu. L’Efrén explica que aquesta
imatge se li va aparèixer al mateix centre comercial tot rentant plats
a una taverna basca amb cuiners moros i propietaris argentins i es
tracta, potser, d’una resposta sociocèntrica a aquella tan existencial
pregunta de l’I jo què hi faig, aquí?

Espais reservats B#03
30 x 30 cm, 2007
Espais reservats B#06
30 x 30 cm, 2007

LAURA
CUCH
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Amb fotografies de diferents elements de l’espai públic de la
ciutat de Barcelona, Laura Cuch reflexiona sobre les relacions
que s’estableixen entre aquests elements i la gent, així com sobre
la tensió que es produeix entre disseny, ideologia i experiència
quotidiana. Amb voluntat exploradora, vol fer una relectura d’allò
que ens envolta i que tendim a obviar, com per prendre-li el pols
a la ciutat a partir de la textura, la forma i la disposició dels seus
mobles. Es tracta d’un projecte que juga amb la idea d’un inventari
del mobiliari urbà que es tradueix en l’exhauriment i la diversitat
dels elements en un total de 45 imatges. En algunes d’elles, aquests
“mobles urbans” apareixen quasi d’una forma escultòrica. L’acció de
fer-nos mirar allò que no normalment no ens crida l’atenció dins
el nostre entorn, esdevé una espècie d’intervenció que ens ha de
permetre qüestionar-lo i fer noves connexions.

En la (re)cámara de seguridad
Dos vídeos monocanal, instal·lació; mides variables, 2007

LUCÍA
EGAÑA

visitants de l’indret comú ·•155

En la (re)cámara de la seguridad és un exercici per visualitzar les
estratègies del biopoder a Barcelona. Es planteja com un concert
de performance per a càmeres de seguretat, com la interacció d’un
personatge anònim amb gent que el mira sense veure’l.
En La (re)cámara de la seguridad va ser, entre altres coses:
- Una deriva emmascarada
- Una caça de les imatges que protagonitzem sense notar-ho
- Un concert de performance per a càmeres de seguretat
- Un exercici per visualitzar les estratègies del biopoder a Barcelona.
Alguns components de l’exercici van ser:
Context/indret: recorregut pel pla reticulat de l’Eixample de
Barcelona, dissenyat per Ildefons Cerdà (control de desplaçaments
urbans).
Punts perimetrals:
- Monument a plaça Espanya: control simbòlic de la memòria
- Presó Model: control de les conductes “incorrectes”
- Hospital Clínic: control dels cossos
- Centre Comercial Bulevard Rosa: control de la necessitat a través
del consum.
Acció: improvisacions davant de les càmeres de seguretat presents
al lloc.
Personatge: dona vestida d’oficina amb una màscara.

Crèdits vídeo 01:
Càmera: Manuel Bozzo, David Bestué, Joel Plazzotta
Edició: Lucía Egaña Rojas
Performer: Lucía Egaña Rojas
Màscara: Charity Blansit

Crèdits vídeo 02:
Càmera: circuit de vídeo-vigilància de la Sala d’Art Jove
Edició: Lucía Egaña Rojas

Retóricas urbanas (detall)
Impressió inkjet, 300 x 250 cm, 2007

KANCLER/
LUGÓN
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Per al projecte Retóricas urbanas volíem fer servir un espai
arquitectònic poc habitual per instal·lar-hi obres d’art i, alhora, que
l’obra hi dialogués. La columna que hi ha a la sala d’exposicions
resultava ser el lloc adequat i significatiu per a la realització de
l’obra, pel seu caràcter circular i monumental. Les històries que es
construeixen deixen l’espai obert a cada visitant que hi circula al
voltant, recorrent aquest paisatge contradictori.
Ens va semblar interessant proposar un projecte conjunt per
poder reflexionar, des dos punts de vista i tècniques de creació
diferents, sobre les problemàtiques que es manifesten a través
del nostre paisatge urbà. Vam començar el projecte a partir d’un
arxiu fotogràfic de diverses situacions quotidianes capturades en
diferents moments. Després de fer-ne una selecció, vam prosseguir
buscant una línia comú entre els nostres dibuixos a fi de realitzar
aquesta obra, en la qual l’espiral de narracions múltiples extretes de
la quotidianitat permetia a l’espectador la construcció de lectures
diferents i de la seva pròpia reflexió.
Exagerar, multiplicar, invertir escales, redimensionar imatges
dels llocs comuns, de la memòria urbana. Parlàvem de ressituar
referents comuns, d’advertir diferències i similituds en les formes
i organitzacions dels tòpics quotidians, invertir absurds gastats,
complaure indiferències, sobre l’experiència quotidiana en l’entorn
urbà a través d’un mode metafòric, construït a partir de la imatge
vigent de la ciutat. En aquest paisatge urbà, la fragmentació de
les imatges construeix una estètica laberíntica, en la qual cada
fragment opera independentment però, alhora, queda encadenat al
contínuum temporal d’un instant narratiu múltiple.

Del 26 d’abril a l’1 de juny de 2007
Carol Antón
Marta Madrid
Wilson Peña
Oriol Vilanova
Procés de tutoria a càrrec
d’Antoni Jové
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26 d’abril de 2007
Concert de Don Simon i Telefunken

3 de maig de 2007
En/doll, espectacle a càrrec del músic
Guillamino i el poeta Josep Pedrals

·•161

Arquetips
La paraula arquetip ve d’antic, en grec ‘arkhé’ significa principi. En
la filosofia de Plató les Idees són els arquetips o els models originaris
eterns de totes les coses, la causa que fa possible el coneixement i la
causa, a la vegada, de les coses conegudes.
Amb el temps, però, la paraula arquetip ha perdut aquesta càrrega
metafísica i transcendent que Plató li atorgava als inicis del
pensament occidental. Tanmateix, continua referint-se a prototipus,
models o patrons ideals i primigenis, revestits de certa puresa
incontrovertible.
Els artistes presents en aquesta exposició s’aproximen des de
diferents tècniques i plantejaments a distints arquetips. Les
intencions en cada cas varien i en molts casos deixen la porta oberta
a altres qüestions que estan al marge o més enllà de l’arquetip.
Tot i així, si ens enfrontem a aquestes obres des del marc que ens
ofereix el terme arquetip, advertirem posicionaments que refuten els
models socialment admesos i imposats; d’altres vegades els rescaten,
els subverteixen, els revisen o simplement els donen visibilitat.
La família és una estructura que no triem, ens ve donada, i ens
hi podem adaptar o no. Les amistats les escollim; hi ha individus
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pels quals ens sentim atrets i per d’altres sentim rebuig. Partim de
preconcepcions a l’hora de teixir les nostres xarxes socials? Carolina
Antón ens dóna accés d’una manera fragmentària a una part del seu
entorn social. Ho fa mitjançant la pintura. Tot i així, en un primer
moment parteix de fotografies pròpies o alienes que posteriorment
filtra a través de la pintura. La negociació entre la pintura i la
fotografia li concedeix distància en relació al model i al món.
El cos ha estat un tema profusament abordat per les arts visuals al
llarg de les darreres dècades. La física dels cossos i el seu gènere
en moltes ocasions s’ha vist com a limitació a les aspiracions
dels individus. Marta Madrid se centra en una única part del
cos femení, que ha desmembrat, reubicat i descontextualitzat,
suggerint d’aquesta manera múltiples lectures que poden anar des
del component més decoratiu i anodí fins a una possible crítica a la
feminització dels espais i elements domèstics, passant, inclús, per
una mirada més pornogràfica.
La cultura popular és una font inesgotable de pautes. Una extensa
base de dades que està en latència i que Willson Peña ha sondejat
exhaustivament a la recerca de refranys que tenen com a motiu el
pa. El seu treball suposa una reivindicació del coneixement popular
enfront de l’acadèmic, una exaltació del sentit comú. El rescat d’una
saviesa que al llarg del temps ha bastit unes maneres de fer i de
pensar que ben sovint s’han erigit com a models. Un models que es
veuen reforçats per la seva pervivència al llarg del temps que sembla
haver-los concedit la raó.
Finalment, Oriol Vilanova qüestiona un dels mites sobre els quals se
sustenta el món capitalista, l’èxit. Tots treballem incansablement per
assolir tota classe de reconeixements socials, laborals i materials.
Volem que parlin bé de nosaltres, que ens adulin no per qui som,
sinó pel que posseïm i el rang que ocupem en l’escala social o
laboral. Aquesta fam d’èxit, irrefrenablement, ens aboca a una
cursa sense fi. El nostre desig s’inflama i no para de demanar.
Malauradament, el desig és insaciable i no ens donarà treva.
Aquesta cursa alguns la guanyaran i faran de fars a tot un conjunt
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d’aspirants. Molts es perdran pel camí. Oriol Vilanova ha revisat,
des de múltiples punts de vista, les diferents materialitzacions i
incentius que actuen com a miratges del triomf. No voleu dir que
l’èxit és a una altra banda? No ha arribat el moment de reivindicar
la derrota?
En una societat com la nostra, que ha vist l’atomització dels
individus i la fallida dels grans relats i les veritats absolutes, sembla
que ja no queden arquetips. Tanmateix, encara és del tot necessari
reubicar-nos diàriament enfront de la realitat que ens envolta i
qüestionar a cada moment fins a quin punt no actuem a partir
d’imposicions alienes.
Antoni Jové
-

calàbria 147 / sala d’art jove ·•164

Entrevistes
Preguntes realitzades per Antoni Jové
Abril de 2007

Carol Antón
1. Com ha sorgit el treball que presentes a la Sala d’Art
Jove? Quines causes l’han motivat?
Ha sorgit del propi procés del treball. En el meu cas porto temps
treballant el tema del retrat i de la identitat en el camp de la
pintura. La motivació que vertebra és la indagació constant en allò
que m’afecta com a observadora i com a persona: com, des de la
meva postura, transcorre la vida diària, producte de les relacions
que s’estableixen amb la gent del meu voltant. Un intercanvi de
mirades que reafirmen l’existència d’unes personalitats que fan
possible l’existència d’aquest moment. M’introdueixo en l’àmbit
d’allò íntim per desplaçar-ho a l’espai públic. Destaco moments i
circumstàncies que són fruit de les relacions personals.
2. Quina relació estableixes entre la fotografia i la
pintura? Per què aquesta relació?
El meu treball parla de la convivència de dos mitjans. Un no pot
prescindir de l’altre. El fet de pintar l’instant fugaç atrapat per la
càmera i traslladar-lo al mitjà pictòric, ressalta la imatge, que es
queda atrapada en el temps. Aquest és un motiu que pintant del
natural es perdria.
Busco la imatge a través de la lent i amb la pintura la subjectivo,
li dono un caire més personal. M’interessa representar aquestes
imatges, sempre a partir de fotografies fetes per mi mateixa o
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per altres, fotos d’aficionat, que per a mi tenen més gràcia que si
aquesta imatge estigués perfectament il·luminada, enquadrada...
És amb el mitjà pictòric que aïllo, reafirmo, reinterpreto i
descontextualitzo el tema i el motiu. A mi no m’interessa referirme directament al mitjà fotogràfic a través de la pintura. Jo vull
destacar els elements representats, sense accentuar la fredor
fotogràfica, sinó més aviat el contrari.
3. A partir de quines fotografies treballes?
Quins motius esculls?
Acostumo a treballar a partir de fotografies que faig jo mateixa.
Normalment busco gent i els faig formar part de l’escenografia que
em plantejo en funció d’allò que vull pintar. De vegades parteixo de
fotografies espontànies i d’altres m’apropio de fotografies realitzades
per una altra persona. Tot i així, bàsicament es tracta sempre de
retrats de gent propera a mi: familiars, amics, coneguts i gent amb
qui coincideixo casualment.
-

Marta Madrid
1. Com ha sorgit el treball que presentes a la Sala d’Art
Jove? Quines causes l’han motivat?
El meu treball està motivat pel desig d’intervenir una imatge
provinent d’un cos de dona extret d’una revista pornogràfica
convencional. Mitjançant la fragmentació, repetició i reordenació
de la fotografia escollida, la intenció amb què es representava el cos
en la imatge inicial es transforma en una seqüència seductora amb
cert caràcter decoratiu. Aquesta seqüència s’expandeix per la sala
fins a trobar-se amb les altres obres. Una estratègia d’apropiació de
formats de representació familiars com la pornografia i la decoració,
per perguntar-nos per les posibilitats d’interpel·lació “d’allò femení”
i la seva presència a l’espai.
2. Per què has escollit una imatge amb aquesta càrrega
sexual? Quina és la teva intenció?
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Volia transformar la sobrecàrrega sexual dramatitzada del cos
femení en el camp de la pornografia, produir una imatge seductora
que cridés a la mirada d’una altra manera. Tal i com planteja
Baudrillard al seu assaig El complot del arte. Ilusión y desilusión
estéticas, “el porno, en afegir una dimensió a la imatge del sexe,
li pren una dimensió del desig i desqualifica qualsevol il·lusió
seductora”. M’interessa la seducció, que obre el camp del desig on es
posen el joc els nostres anhels. El desig vol obrir noves possibilitats,
com ara conservar la identitat sexual de la imatge identificant-la
amb elements femenins, simular un motiu decoratiu familiar, però
aliè al context artístic.
-

Wilson Peña
1. Com ha sorgit el treball que presentes a la Sala d’Art
Jove? Quines causes l’han motivat?
El treball ha sorgit a partir d’una escena familiar on es va fer
esment d’un refrany. Un matí esmorzava pa amb truita i vaig sentir
a la meva tieta que, arran d’una discussió, va dir: “No sólo de pan
vive el hombre”. Quan em disposava a fer la següent queixalada
vaig imaginar la frase escrita sobre el pa. El plaer de mastegar-lo i
recordar un parell de refranys em va donar la pista per emprendre
un nou projecte. Llavors vaig preguntar-li a la meva tieta si sabia
més proverbis en els quals es mencionés el pa. Me’n va dir una
desena i ben aviat vaig comprar pans en els quals vaig escriure les
citacions. A partir d’aquesta base (casa meva), vaig deixar l’orella a
l’escolta de l’argot en el context de les famílies, centres de treball,
sales d’espera, recepcions i el dia a dia del carrer. Aleshores vaig
pensar en una obra que em donés la possibilitat de fer conscient
la nostra societat dels valors d’aquests vincles comunicatius
intergeneracionals (els refranys). Recolzats en un aliment essencial
de gran importància històrica, poderós des del seu origen fins al dia
d’avui, el pa.
2. Quina importància tenen per a tu els refranys? I el pa?
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D’una banda, els refranys han ocupat des de sempre un lloc
imprescindible en l’entramat de les relacions interpersonals, ja
que expressen, de forma enginyosa i immediata, experiències i
sentiments humans i ho fan des de la riquesa de la saviesa popular.
Tot i que, avui dia, a molts els resulta indiferent el qui, el quan, l’on,
i el com del temps, la qual cosa resulta com a conseqüència d’una
evident herència intergeneracional.
De l’altra, tenim el pa, que des del seu origen oriental fins a
l’actualitat s’ha convertit en un aliment essencial, ric en varietats i
de gran valor històric. La història de l’home i les seves diferències
socials pot ser contada íntegrament si s’investiga la història del pa.
-

Oriol Vilanova
1. Com ha sorgit el treball que presentes a la Sala d’Art
Jove? Quines causes l’han motivat?
Aquest treball té un inici autobiogràfic. Fruit d’una conversa amb un
personatge triomfador que ja estava de tornada de tot i que tenia
com a missió anar alliçonant als no elegits, la llum em va enlluernar
i vaig decidir engegar el meu club de la derrota. En realitat el club
portava molt de temps en marxa, i jo només em vaig afegir al grup,
format per personatges varis, però molt especialment del món
literari. Crec que és un tema amb molt de suc. Com a manifest al
rebuig de la recerca de l’èxit, és una crítica a tot, és un cant a la
negació, un visca al no i a la proclamació del fracàs com a intenció.
2. Per què rebutges l’èxit i defenses la derrota?
És per posicionar-me. Tot està dividit en bàndols i és qüestió
d’escollir al costat de qui vas, de Bartleby o de Donald Trump,
de Rigaut o dels llibres d’autoajuda, verd o groc, quin color
prefereixes? La contraposició fa que voli. Aquest treball és un duel,
amb personatges que rebutgen l’èxit per sistema i en canvi d’altres
per als quals és el motiu principal de la seva existència. Jo no sóc
el defensor de mi mateix, però he sentit darrere de la porta que
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l’exploració de la derrota ens allibera de l’èxit, permet no acomodarnos en el món dels estereotips fotocopiats.
3. La nostra societat està malalta d’èxit?
La nostra societat no està malalta, està morta d’èxit, però a mi ja
m’està bé, jo no sóc ningú. Ens inculquen l’èxit per l’èxit des de
petits i es repeteix el sermó al llarg de tota la vida des de diferents
estaments: l’escola, la família, els mitjans de comunicació...
Sempre hem de ser el número 1, la dita popular “El que compta és
participar” ha passat a ser un acudit sense sentit.
Agafa una antiga foto de classe i juga-hi a dards; després pot servirte com a colador.
4. Creus que hi ha alguna alternativa a l’èxit?
L’alternativa és ser invisible. En una societat de neó on la discrecció
està mal vista, és un triomf, encara que a ulls del conjunt de la
societat això signifiqui un fracàs. Per què, qui dicta què és l’èxit?
Tant se val la resposta ni a favor ni en contra, vingui d’on vingui.
-
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Sense títol (detall)
Tècnica mixta sobre tela, 18 x 10 cm c/u 2007

CAROL
ANTÓN

El meu projecte artístic gira al voltant de la figura humana, el
retrat i la memòria. La relació existencialista de l’individu, la seva
vida privada i la seva projecció a l’espai públic. Un reflex de la
quotidianitat a través de la teatralització de la vida, la creació
d’una realitat a través de la imatge. Sense títol té com a objectiu
l’apropiació i la reflexió sobre la realitat social, quotidiana de la
societat contemporània des d’una mirada autobiogràfica.
Aquest treball proposa conceptes que defineixen el món de les
relacions personals, el posicionament de l’individu respecte a l’altre,
l’èmfasi en les vivències i en tota la resta que fa possible aquesta
exploració del present. El desenvolupament d’aquest projecte és
una realitat compiladora, irremeiable, dinàmica, fragmentada i
accelerada en el món globalitzat de la societat actual.
A Sense títol provo de contar històries que m’interessen, en
aquest cas retrats de grup, en unes circumstàncies concretes i en un
moment determinat. En queda constància a través de la combinació
de la realitat més fidel, la fotografia, amb la posició més fictícia, la
pintura.
Escenes de grup d’un accentuat estatisme. Referents directes de
fotografies casolanes, fetes per mi o per un altre, instantànies
de moments fugaços i premeditats capturats per la càmera. En
qualsevol dels mitjans emprats es fa referència a la identitat de
l’individu i a la relació amb un altre proper: la familiar, els amics,
com a parts inseparables del nostre jo fragmentat. Treballs en els
quals apareixen progenitors, germans, companys que incorporem a
la construcció de la memòria.
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Hogar, dulce hogar
Vinil autoadhesiu, mides variables, 2007

MARTA
MADRID

Hogar, dulce hogar sorgeix del desig d’intervenir una imatge
d’un cos de dona d’una revista pornogràfica convencional per
reconfigurar-la i referir a la sexualitat d’una altra manera. En
part, estic d’acord amb Baudrillard quan afirma que “el porno, en
agregar una dimensió a la imatge del sexe, li pren una dimensió
del desig i desqualifica qualsevol il·lusió seductora”. M’interessa
aquest poder de seducció que tradicionalment s’ha suscitat en una
posició femenina. La seducció possibilita el desig, però en la imatge
pornogràfica sembla estar tot dit, no hi ha secret ni el·lipsi que inviti
a la fantasia. La carn es mostra sense preàmbuls.
L’estratègia del treball és la fragmentació, la repetició i la
reordenació dels elements de la fotografia escollida, de tal forma
que la imatge primera es transforma en una seqüència seductora
amb caràcter decoratiu. En certa mesura, es practica una dissecció
anatòmica, es multipliquen els membres i es disposen en un ordre
matemàtic seqüencial que forma una imatge que pot recuperar
alguna cosa màgica i seductora del cos.
No és casual que es tracti de pits de dona, amb totes les seves
connotacions culturals. Em resulta divertit donar-li un gir a la
mirada que es dirigeix als pits exuberants de les dones i tornar-la al
seu origen familiar. Hogar, dulce hogar fa referència a un espai
domèstic, i bé es podria situar com a sanefa decorativa a l’habitació
d’un nadó, ja que es tracta del seu primer objecte de desig.
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Circo y pan para la gente
Tècnica mixta, mides variables, 2007

WILSON
PEÑA

La present obra és la primera d’una sèrie sobre la gran temàtica dels
refranys, presents a la nostra cultura. En aquest treball, el leitmotiv
escollit és el pa, aliment bàsic d’infinitud de pobles, quasi tan antic
com l’home mateix. Tot i que en la seva elaboració participen
alguns components essencials, existeixen tantes varietats de pa
com pobles que l’elaboren i el consumeixen. Tan relacionat està
amb el desenvolupament humà, que forma part inherent, podríem
dir, del patrimoni cultural de la humanitat i no només des del
punt de vista alimentari, sinó també per la seva presència a l’argot
popular, en el qual, a banda de conservar el seu significat lingüístic
primari, ha esdevingut símbol abstracte d’estats d’ànim, que en
molts casos porten intrínseca fins i tot una càrrega subtil o evident
de sentiments tan complexos com la ironia, el sarcasme, l’humor, la
sàtira i molts més.
Jorge Alberto G. Fernández
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The winner is not
Sèrie fotogràfica, 40 x 30 cm c/u, 2007

ORIOL
VILANOVA

La celebració de la derrota és la presentació d’un extens arxiu en
el format de gabinet de curiositats. Aquest projecte, que forma part
d’una sèrie de diferents peces, qüestiona el mite de l’èxit i reivindica
el fracàs com a posició, prenent com a premissa que el triomf i la
figura del triomfador són elements relatius, ficticis i passatgers.
Amb un esperit col·leccionista, aglutino materials varis, com ara
fotografies, publicitat, escultura, llibres d’autoajuda, Duchamp,
arxius dins l’arxiu, dibuixos, accions i textos per construir un duel
entre personatges que rebutgen l’èxit per sistema contra els que en
fan motiu de la seva existència. De Bartleby o de D. Trump?
Hi ha una recerca en la representació de l’èxit, des de les icones
objectuals com pot ser el trofeu fins a la monumentalització
arquitectònica dels arcs de triomf escampats pel món sencer.
Una altra estètica seria la del merchandising, la venda del triomf
personal com a far universal.
Una de les peces, The winner is not, és una sèrie de trofeus de
materials diversos: cera, gel, fang i globus. Són escultures efímeres,
que es dissolen, es cremen o es destrueixen per la seva fragilitat; la
simbologia de la victòria s’esfuma, no té permanència.
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La celebració de la derrota
Instal·lació, mides variables, 2007

Del 7 de juny al 21 de setembre de 2007
Jordee Ayuso
Anton Coimbra
Raquel Friera/Cristina Garrido/Núria Güell
Juan Fernando González
Procés de tutoria a càrrec de
Nuria Enguita

FORA
DE LLOC

·•181

7 de juny de 2007
Concert de El chico de la espina en el
costado

·•183

Fora de lloc
El domini urbà, l’espai social o espai públic, s’ha convertit,
juntament amb el domini de la tecnologia, en una de les qüestions
determinants de la crítica artística i en un dels marcs més propicis
utilitzats pels artistes per restablir l’espai polític, allà on aquest ha
estat clausurat. Els quatre exercicis artístics que aquí es comenten,
La ciudad del espectáculo, Rincones de una ciudad, Forat i
Extranjeros X-Game, no són obres d’art acabades i autònomes,
sinó accions que s’insereixen en els circuits ideològics de les nostres
ciutats globalitzades i, en el cas que practiquin algun tipus d’art,
és possiblement el del lloc comú, tal com ens recorda sempre un
gran artista de la ciutat com Isidoro Valcárcel Medina: un art de
l’evidència, un art que en descriure certes situacions visualitza
el que ja està a la vista de tots, però que d’aquesta manera es
destacaria del fons indiferenciat de la ciutat.
“Viure és passar d’un espai a un altre fent el possible per no
colpejar-se.” Aquesta frase, escrita per Georges Perec i publicada
l’any 1973, finalitza el pròleg del seu llibre Espèces d’espaces. Al
capítol final afegeix: “L’espai es desfà com l’arena que s’esmuny
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entre els dits. El temps se l’emporta i tan sols em deixa uns
quants bocins informes: Escriure: tractar de retenir alguna cosa
meticulosament, aconseguir que quelcom sobrevisqui: arrancar
algunes nocions precises del forat buit que s’excava; deixar a alguna
banda un solc, un rastre, una marca o alguns signes.”
També podria afirmar-se, amb l’ajuda de Perec, que els treballs
que reuneix el projecte Fora de lloc són una forma d’escriptura
potser més del temps de l’espai, una escriptura de restes, estellada
i discontínua en alguns casos; una escriptura d’ecos i fantasmes
en alguns altres; i, encara més, una escriptura de senyals que tal
vegada no són massa lluminosos, però que desemmascaren en tots
els casos una certa tristesa de les nostres ciutats, palpitants i plenes
de vida, sí, però de vida precària.  
Tal com refereix el títol, tots aquests treballs semblen estar “fora
de lloc”. El tricicle abandonat i immòbil al solar del Forat de la
Vergonya, que amb la seva presència sinistra no fa més que soscavar
la incapacitat d’un discurs dominant que s’obstina a posar portes al
camp i tanques als espais buits dels centres de les ciutats, per tal que
no siguin efectivament ocupats, ja que la ciutat... serà domesticada
o no serà.
Qüestions de visibilitat i d’invisibilitat, així com de mobilitat
forçada, es plantegen també d’una forma eficaç i rotunda al
treball Extranjeros X-Game, un altre exercici d’escriptura i
registre d’espais i temps marginals de la ciutat que tenen a veure
amb la burocratització de l’estranger i, en aquest cas, amb el seu
estranyament rotund enfront de la ciutat, amb una llarga espera
repleta d’obstacles per habitar-la. Plantejat com un joc de taula, hi
abunda l’humor negre, una ironia que no oculta l’exclusió i moltes
vegades certa injustícia en els processos d’adquisició d’uns papers
que permetin a l’estranger, almenys, passar a formar part d’una
força de treball i deixar de ser solament “diversitat cultural”.
A fora de lloc també hi són els espectadors de La ciudad del
espectáculo, asseguts al mateix escenari on es desenvolupa
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l’espectacle; perquè l’espectacle ja no està separat de nosaltres, ja no
es desenvolupa a fora, sinó que ha esdevingut, literalment, l’espai
que ens habita més que no pas l’espai que habitem i del qual som
part. Figurants estranyats d’un gran teatre del món, el text del qual
s’escriu des dels despatxos de l’administració o dels urbanistes al
servei de les grans multinacionals.
Una ciutat tota aparador és el contrari del principi urbà, per la
senzilla raó que es mostra com a testimoni de si mateixa, del que vol
ser. En una paraula, aspira a ser la imatge del que no és. Rincones
de una ciudad és una sèrie de fotografies de racons de Barcelona
que suposa un registre de llocs que almenys han escapat de la
completa estructuració geomètrica de l’espai. A pesar de la seva
marginalitat i de constituir un imaginari del perill per excel·lència,
aquests espais, per amagats i deshabitats, obeeixen també a una
lògica del residu, de la resta. Es tracta d’espais que no serveixen
per a res, que escapen a la lògica mercantil i que, per aquesta raó,
per escapar de l’espai i el temps controlats de la ciutat, poden ser al
capdavall ocupats.
Nuria Enguita Mayo
-
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Entrevistes
Entrevista
Preguntes realitzades per Nuria Enguita i Oriol Fontdevila
Preguntes
realitzades per David Armengol, gener de 2008
Juny de 2007

Anton Coimbra
1. El projecte a l’entorn del Forat de la Vergonya ha
canviat radicalment el plantejament al llarg del seu
transcurs. Quina era la motivació inicial del projecte?
Donar fe del que havia estat el Forat de la Vergonya per a mi. Al
principi hi anava a jugar a pilota amb la meva gent. Tots els que hi
anàvem a jugar a futbol ens en sentíem partícips i ens hi sentíem
bé. Havíem trobat un racó que era nostre. Era un espai diferent,
poc convencional, que els veïns havien inventat. Amb el projecte
volia comunicar aquest sentiment de barri que hi havia a les nostres
cares. La gent somreia. Amb el temps, a cada partit apareixien nens
i nenes de sota les pedres que volien jugar. Simplement jugar. El
més bonic de tot és que tothom sentia el Forat com un lloc propi.
Recordo que els nens recollien la merda del terra, vull dir els papers,
les llaunes, perquè era el parc que ells havien dibuixat.
A aquest objectiu se n’hi va sumar un altre. A la fi de la tardor les
excavadores anunciaven un canvi. A partir d’aquí ja sabíem que al
Forat hi hauria alguna mena de conflicte, que hi farien obres, el que
sigui. I vaig voler il·lustrar també aquest procés, aquests futurs canvis.
2. Malgrat anunciar amb el títol que el projecte ha estat
“cancel·lat”, a la Sala d’Art Jove n’acabes presentant
algunes sèries de fotografies. Quina és, doncs, la part del
projecte que s’ha cancel·lat realment?
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No podia explicar aquest procés que estava sofrint el Forat perquè
ja no hi havia les persones. Havia deixat d’existir el lloc, estava tot
abandonat, desert, sense res. La gent va perdre la il·lusió, no es
podia entrar al recinte. Durant els primers mesos només hi havia
un parell de camions de la policia. Posaven les tanques per caminar,
no per parar-te. Ni els nens apareixien per mirar què passava,
havien prohibit mirar. Hauria pogut fotografiar les manifestacions
posteriors, els disturbis, els conflictes entre okupes i policia. Però
per a mi allò ja no era el Forat. Els veïns, que eren la sal i la fruita
d’aquest lloc, havien desaparegut, i per a mi ja no tenia sentit fer un
projecte d’allò.
3. Per tant, quina és la reflexió que persegueixes amb
les imatges que finalment has optat per presentar a
l’exposició?
No sé si són una reflexió. Al meu parer s’assemblen més a un
sentiment. T’han robat el pati d’esbarjo. Les imatges que finalment
he escollit per mostrar el Forat d’ara són avorrides i, sense dir res,
finalment diuen. Representen tota la immobilitat que, almenys
com a ciutadà de Barcelona, sento davant d’aquests canvis que es
decideixen sense mi, decisions llunyanes i externes més encaminades
a l’avarícia que a les persones. Barcelona s’està convertint en un gran
aparador de moda i les poques iniciatives populars que hi queden,
entre elles el Forat, es troben en vies d’extinció.
-

Jordee Ayuso
1. La fotografia s’ha aproximat al fet urbà i a la
representació d’arquitectures des dels seus inicis. Quin
és el teu interès particular a l’hora de desenvolupar el
treball en aquesta conjuntura?
La fotografia té una qualitat indiscutible a l’hora de representar
la realitat, ja que la capta tal com compareix al nostre davant. Es
tracta de la capacitat per reproduir el que representa l’“espai real”,
sense cap modificació, com seria el cas del dibuix o de la pintura, on
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la idealització i la imaginació fan que d’un lloc determinat no se’n
puguin veure els límits reals, sinó que en potenciarien l’arquitectura
fictícia, onírica i que, finalment, acaba en paper mullat o com un
futur edificable.
Contràriament, per la meva banda treballo en un registre de la
realitat on les meves inquietuds es dibuixen en un espai real. A
causa de l’esforç per mostrar allò que normalment s’amaga, haig
de potenciar una documentació que justifiqui el discurs, la realitat,
encara que aquesta sigui tan veritable o falsa com la d’un dibuix, ja
que, en el fons, la realitat és com una escenografia i, com a fotògraf,
jo també la manipulo, perquè al capdavall solament en capto
algunes dècimes de segon.
Igualment, pel fet de voler posar de manifest la negació de l’ús
d’aquests espais, a part de la fotografia practico també la fotografia
en seqüència, amb sessions de dues hores per a cada espai, captant
diferents imatges en intervals de deu segons. Realment és així com
s’aprecia el moviment i l’ús dels espais. La fotografia impresa és
solament un punt que es dibuixa en el mapa.
2. El projecte Rincones de una ciudad el vas iniciar a
Rotterdam i posteriorment l’has continuat a Barcelona.
Tot i fixar-te en aspectes que els són comuns, quines
diferències detectes a l’entorn de la construcció i la
utilització dels espais urbans entre ambdues ciutats?
La ciutat de Rotterdam va ser bombardejada a la Segona Guerra
Mundial i va quedar en ruïnes i sense el seu nucli històric. Aquest fet
ha provocat que avui dia sigui una ciutat nova, pensada, estratègica,
amb una arquitectura arriscada i d’avantguarda, en la qual els
contrastos queden camuflats, malgrat que estiguin presents pertot
arreu. Parlo d’això per una raó d’ús dels espais públics, un fet que
diferencia totes dues ciutats.
Així, en el cas de les fotografies de Rotterdam, parlo dels espais
en ús al llarg de la nit, ja que és aleshores quan els habito
freqüentment. Parlo dels moviments escassos que es perceben
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als carrers del centre de la ciutat, dels pocs sorolls i de l’escàs
transport públic nocturn. A diferència d’això, camino per Barcelona
i els carrers es mouen, els espais s’habiten fins a altes hores de la
matinada, el seu centre és més concorregut, l’N1 va ple de gent i són
les 3:30h d’un dilluns qualsevol. La diferència entre aquestes ciutats
es basa en la gent, en l’ús que fa dels espais, en la seva arquitectura,
en la seva cultura, en els murs pintats, en els murs respectats.
3. En un moment en què les ciutats tendeixen a ser una
imatge de si mateixes més que no pas a generar espais
habitables, quina és la reflexió que es desprèn del teu
treball fotogràfic?
Realment la vostra reflexió ja és part de la meva inquietud, ja és una
part de Rincones de una ciudad. L’altre dia, parlant amb un amic
arquitecte, li vaig confessar una cosa que no volia dir per tal de no
posicionar-me i influir sobre la mirada que jo tinc d’aquests espais,
perquè la percebia com una invitació, nul·la de crítica, és a dir,
només com un espai o una finestra. En realitat, si hi ha una crítica,
es tracta d’una crítica a l’oblit, tant per part de l’arquitecte com del
veí, i és la de l’ús, és la de dotar els espais de caliu, de necessitat, i
això és el que s’escapa, a fi de poder esdevenir la crítica un refugi
des d’on poder fer més suportable aquesta imatge que ens ve
imposada, més útil, utilitzant els conflictes com una solució i no pas
tapant-los amb un altre nou pedaç.
Aquest amic em va dir una cosa que pot ser un punt i a part a
aquesta pregunta: pensa en les biblioteques, en aquests espais
públics on fas el que normalment practiques en la intimitat: llegir,
mirar pel·lícules, escoltar música, etcètera. Es tracta d’un espai on
qualsevol racó és vàlid, és a dir, que no hi ha pròpiament racons
perquè tot es pot utilitzar. A les biblioteques pots rodejar-te de gent
o tenir el teu espai íntim. Per tant, no seria genial dissenyar una
ciutat com una biblioteca?
-
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Raquel Friera/
Cristina Garrido/
Núria Güell
1. Amb quina intenció heu escollit els diferents
emplaçaments on es desenvolupa la programació de La
ciudad del espectáculo?
R.F.: Hem seleccionat els punts que creiem que són mes clars per
evidenciar els canvis que està patint la ciutat i que responen a la
construcció d’espectacle, a la voluntat de la política de la ciutat
de convertir Barcelona en un model de ciutat globalitzada i de
col·locar-se en el top del rànquing de destinacions turístiques.
N.G.: Hem fet una síntesi de les estratègies que s’estan utilitzant i
que contribueixen a convertir Barcelona en un espectacle. Finalment
ens hem quedat amb cinc línies, cadascuna representada per un dels
emplaçaments dels cinc espectacles: nous mecanismes de control,
canvis urbanístics, el fenomen turístic, la pèrdua de l’especificitat de
la ciutat i la refuncionalització dels barris.
C.G.: És cert que alguns dels canvis que ha experimentat la ciutat
poden haver estat beneficiosos. Però n’hi ha d’altres que s’estan
decidint de dalt a baix, sense tenir en compte els usuaris, que al
cap i a la fi són els que conformen la ciutat en si. Els llocs que hem
escollit són aquells on es fa més evident i palpable aquesta situació.
2. Prenent com a pretext el llibre de Guy Debord, La
sociedad del espectáculo (1967), quina és l’actualitat del
fet urbà que perseguiu transmetre amb el projecte?
N.G.: Que la ciutat s’ha convertit en pura representació d’ella
mateixa, com a imatge construïda que respon als interessos del
poder –sempre amb el rerefons econòmic– i que obliga els ciutadans
a ser figurants d’aquest quadre o espectacle, sotmetent-se a les seves
lleis i negant així, justament, l’essència d’allò urbà, on regna el que
és imprevisible i en contínua estructuració i on tanmateix encara
queden escletxes de llibertat .
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R.F.: El títol del projecte el vam escollir sobretot perquè era clar
i efectiu per transmetre el concepte. No és que ens basem en el
llibre, però l’esperit del projecte és el mateix. Pel que fa a la situació
actual, potser podríem dir que és més avançada que la que Debord
descriu en el seu llibre.
C.G.: A La sociedad del espectáculo, Debord parla dels dimonis de
la societat moderna. Una societat espectacular, on la realitat s’ha
convertit en un banal objecte de contemplació. En el projecte
apliquem aquesta idea al cas concret de Barcelona. Un exemple
de com la metròpoli contemporània també ha esdevingut una
mercaderia en si mateixa.
3. Quin és l’espai social que es reivindicaria amb el
vostre projecte?
N.G.: Justament això! Un espai social i públic, no privat ni
monumentalitzat ni simulat ni controlat ni premeditat.... Un espai
disponible on es pugui desenvolupar la vida, i no pas un espai que
es constitueixi independentment d’aquesta.
R.F.: L’espai social per als ciutadans, en la creació del qual ells
participin!
C.G.: Jo crec que no és qüestió de reivindicar un espai social nou o
diferent, seria massa ambiciós. Senzillament, estaria bé tenir una
realitat diària més fàcil: poder llogar un pis, poder asseure’t en un
banc del carrer a xerrar tranquil·lament o prendre’t un tallat en
una terrassa. Coses que fa uns anys eren bastant normals, res de
l’altre món.
-

Juan Fernando González
1.El teu projecte parteix d’una realitat tan dura com la
condició de l’immigrant al nostre país. Com sorgeix la
idea de tractar aquest tema a partir d’un joc?
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El joc pot entendre’s com una pràctica metafòrica, una recreació,
un espai experimental que ens permet passar fàcilment d’un món
imaginari a un món real. Podria dir que és per això que m’interessa
la idea de “joc de taula”. Pot funcionar com un mitjà interactiu per
explicar històries, transmetre situacions, compartir experiències...
Amb tot, més que un simple mitjà que em permet comunicar o una
eina pedagògica, concebo la mateixa realitat com un joc, un joc en
el qual tots participem, encara que de vegades costa d’entendre i
diferenciar els actes viscuts i els actes jugats. Es tracta d’un gran joc
dramàtic i hostil en què actualment personifico el rol d’“immigrant”,
un joc en què es mantenen i potencien actes arcaics i normatives
arbitràries i fins i tot absurdes.
2. A la pràctica, es pot afirmar que el joc que planteges
és gairebé un joc impossible. Quina importància té
aquest aspecte en relació amb el concepte del projecte?
El joc és difícil, força dur i complex, si bé no és impossible. S’hi
ha de jugar en equip, estar molt informat, tenir molta paciència,
constància, dedicació i, per descomptat, molta sort. Jo, per exemple,
amb l’ajuda de les persones més properes, després de tres anys
d’intentar-ho vaig aconseguir arribar a la casella 95... i vaig obtenir
el permís de residència.
3 Quina és la reflexió que vols desencadenar amb aquest
projecte en relació amb els processos urbans i les
institucions que els regulen?
Jo només intentava, intento, compartir la meva situació, explicar la
meva història i posar-la en relació amb altres de diferents. Em costa
molt entendre i acceptar que per poder desplaçar-me d’un lloc a un
altre, viure en una ciutat, estar, gaudir i fer ús de l’espai públic, hagi de
demanar un permís, una llicència, complir uns requisits que en aquest
cas responen a interessos merament econòmics. I volia convidar
mitjançant el joc a reflexionar sobre aquestes problemàtiques.
Encara no sé si mereixo ser identificat o no, ser classificat i tractat
com l’“altre”, com l’“estranger”, però el que sí crec és que la cultura
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no és natural, es construeix i s’aprèn. Tots podríem passar en
qualsevol moment de ser “jo” a ser “l’altre”, de “nosaltres” a “els
altres” i viceversa. I en qualsevol cas, el que no comparteixo és que
ni “nosaltres” ni “els altres” arribin a ser tractats com a mercaderia.
Jo abans pensava que democràcia significava condicions d’igualtat,
pensava que l’època de les grans muralles, de les fortaleses, del
comerç amb esclaus s’havia acabat; però ara, en trobar-me en
aquesta situació, tot em fa pensar que els antics mecanismes de
control s’estan potenciant, si bé a un nivell molt més sofisticat. El
problema és que no ens adonem d’aquestes desigualtats fins que no
en patim les conseqüències de forma directa. Precisament per això
m’agradaria que la gent que no pateix aquesta situació es posés en
el lloc de les persones sense papers.
-

Rincones de una ciudad. Sots-Tinent Navarro
Fotografia, 50 x 50 cm, 2007

JORDEE
AYUSO
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Les fotografies de Rincones de una ciudad tenen la virtut de
visualitzar l’espai polític, aquell que juga entre la identitat i la
diferència. La ciutat, polis, és un producte cultural que es genera a
partir d’una concepció abstracta de la realitat: a partir d’identitats
fixes i transitives, elements que s’assemblen a ells mateixos i
serveixen per a alguna cosa.
Aquests espais són racons generats per la fricció amb la vida i negats
per la seva condició intransitiva, tenen la marca de no servir per a
res. Aquesta diferència és negada a la ciutat contemporània.
Arnau Sastre

Rincones de una ciudad és un projecte que viatja per diferents
ciutats buscant allò que no es veu en una lectura quotidiana lineal,
sinó que busca el que és negat pels ulls que corren per davant seu
diàriament; seria buscar un racó, un espai sense acabar de definir,
un lloc que no produeix, però que ha estat dissenyat, no definit.
Aquest text parla de Barcelona, l’escenari d’un viatge per les ombres
de les seves estructures, buscant els racons que s’amaguen florits de
verdet, esperant el temps.

Projecte cancel·lat sobre el Forat de la Vergonya
Fotografia, 2007

ANTON
COIMBRA
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“Tengo un forat en el corazón”

Graffiti al Forat de la Vergonya en començar les obres

Jo només volia fer un humil recull de fotografies sobre el Forat,
aquest lloc tan particular on els veïns del barri s’havien inventat un
espai propi. Volia fotografiar els incontrolables partits de futbol en
els quals jo també jugava, l’hort comunitari, la riquesa d’orígens i de
persones. Però ara aquest espai ja no existeix, no hi ha ningú dels
que hi havia abans; només grues i cartells amb fletxes. M’agraden
les fotografies de persones i per aquesta raó no puc continuar
aquest projecte, no sé fer-lo; falten les persones que eren les que
omplien aquest lloc. El Forat de la Vergonya és ara més que mai un
gran forat, un buit, un zero; per això ensenyaré les imatges més
tristes que mai he fet, les més avorrides que recordo, les que menys
m’agraden; perquè mostren el Forat tal i com és ara.
Les fotografies del Forat com era abans, en blanc i negre, són de
Víctor D. Luarca, que va treballar en un projecte personal sobre
aquest espai abans de ser buidat. Agraeixo també la desinteressada
participació de Bernat Fàbregas, per haver-se recordat cada matí de
fer una foto del Forat després de despertar-se. Gràcies a ell podem
observar la transfiguració diària d’aquest ambient.
A tots els nens i nenes que alguna vegada havien jugat al Forat de
la Vergonya: ara, quan me’ls trobo, no tenen cap lloc per divertir-se,
excepte quan salten les parets d’alguna escola un diumenge per anar
a jugar a pilota.

Extrangeros X-Game
Joc de taula, instal·lació, mides variables, 2007

JUAN
FERNANDO
GONZÁLEZ
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Coneix vostè algun immigrant en situació irregular? Sap vostè com
és la llei actual en matèria d’immigració? Si no tingués la seva
documentació, ¿creu que podria aconseguir un permís de residència
i de treball?
Extranjeros X-Game és un objecte (compost per diferents
elements) amb possibilitats interactives que funciona a la manera
de joc de taula. Està elaborat amb materials força corrents i
barats i pretén aconseguir, tant en la seva estètica com en el seu
funcionament, un caràcter oficinesc i burocràtic.
El joc prova de ser, en realitat, un estímul, un pretext per apropar a
la gent les lleis i els documents oficials relacionats amb el tema de
la immigració. A banda de donar a conèixer diversos dels processos,
requisits i procediments a seguir per a la regularització de les persones
que no tenen documentació, busca mostrar alguns dels problemes que
poden tenir les persones a l’hora de realitzar els tràmits.
Els procediments a seguir, així com els obstacles i gratificacions
que apareixen al joc, estan basats en situacions reals, han estat
extretes de vivències personals –casos d’amics, coneguts…– i
han estat sintetitzades i adaptades al joc a fi de fer-les més
comprensibles i coherents.

La ciudad del espectáculo
Cinc accions realitzades a Barcelona
Trombosis urbana
Carrer Sardenya cantonada amb Provença, 15 de juny
Cirugías
Carrer Robadors cantonada amb Sant Pau, 21 de juny
Toque de queda
Plaça dels Àngels, 30 de juny
La invasión
Carrer Ferran cantonada amb Alzina, 6 de juliol
Barcelona S.L.
Carrer Almogàvers cantonada amb Pere IV, 13 de juliol

FRIERA/
GARRIDO/
GÜELL
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Raquel Friera, Cristina Garrido i Núria Güell van començar el seu
treball col·lectiu per a la quarta edició del festival Going Public
l’any 2006. Els seus projectes comuns es desenvolupen sobre la
base de les problemàtiques i transformacions que experimenta la
metròpoli contemporània.
La ciudad del espectáculo es configura com un cicle d’espectacles
urbans a la ciutat de Barcelona. La peculiaritat de tots els espectacles
és que formen part del ritme diari de la ciutat. No són creats ni
provocats, la intervenció consisteix simplement a instal·lar l’estructura
des d’on veure’ls. Cada un d’ells evidencia, des d’un punt de vista
diferent, el caràcter teatral i escenogràfic que està adquirint la ciutat.
Un caràcter que, cada cop més, fa sentir el propi ciutadà com a turista,
espectador o figurant.
La programació consta de 5 espectacles que responen a 5 de les
principals estratègies que s’estan utilitzant per convertir Barcelona
en una gran representació: nous mecanismes de control, canvis
urbanístics, el fenomen turístic, la pèrdua de la especificitat de la ciutat
i la refuncionalització de barris.

Del 28 de setembre al 16 de novembre de 2007
Verónica Aguilera
Rubén Grilo
Mariona Moncunill
Esther Ribot
Procés de tutoria a càrrec
d’Amanda Cuesta

TIGRES
DE PAPER

·•207

28 de setembre de 2007
Presentació de la publicació
Tigres de paper

·•209

Tigres
de paper
Per a aquells que no coneixen el funcionament de la Sala d’Art Jove,
els diré que s’hi programen les exposicions dels artistes seleccionats
per mitjà d’una convocatòria oberta, on vaig fer de jurat l’any
passat al costat de Pep Dardanyà, Nuria Enguita, Antoni Jové,
Oriol Fontdevila i Txuma Sánchez. Vam seleccionar les que ens van
semblar les 18 propostes rebudes més interessants i, després, l’Oriol
i el Txuma, com a membres de l’equip gestor de la sala, van muntar
la programació a partir d’aquesta selecció. Poc després de fer el
jurat, em van demanar que assumís la tutoria dels quatre projectes
d’aquesta exposició. Respecte a la metodologia d’aquesta tutoria,
se’m va donar carta blanca i, pel que fa als objectius, bàsicament
se’m demanava que fes un seguiment de la producció de l’exposició,
que busqués un títol i que escrivís aquest text; menys que més fer
de comissària, perquè en aquesta ocasió no he seleccionat realment
ningú ni tampoc hi havia lloc per desenvolupar cap tesi. En realitat
vaig acceptar la seva proposta, com gairebé sempre, perquè em
van agradar els artistes que “m’havien tocat”, encara més els
seus projectes, i aquest cicle prometia ser un context propici per
involucrar-m’hi.
El treball de la Verónica Aguilera s’emmarca en el desenvolupament
de projectes relacionats amb l’espai públic i la interacció social.
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Stylus és un projecte sobre els canvis que experimenta un color en
passar pels processos de reproducció mecànica de les fotocopiadores
d’una ciutat. El projecte va ser realitzat per a l’Espai F de Mataró
a inicis de 2007, on es va prendre com a matriu inicial el Pantone
307C (blau), que és el color corporatiu de l’Ajuntament. Aquest
blau es va veure modificat per una multitud de matisos, mitjançant
l’aprofitament de les diferències de calibració d’un bon grapat de
copisteries col·laboradores, conformant un peculiar mapa cromàtic
de la ciutat.
Rubén Grilo presenta Un munt d’idees, sens dubte una de les
propostes més generoses i brillants de la convocatòria. Generosa,
perquè és una explosió de creativitat, i brillant, perquè la seva
formalització és tan escassa com adequada al baix pressupost del
qual disposem. En el moment d’escriure aquest text encara no sé
com es presentarà finalment el projecte a la sala. En Rubén em va
dir que ho decidiria a l’últim moment i a mi em va semblar molt
coherent, perquè el seu projecte consisteix a anotar un munt d’idees
en una pila de post-it diàriament. Em va agradar per ser un projecte
que se centra sense embuts ni distraccions en els processos de la
creació i en els mecanismes que articulen el pensament artístic.
En el projecte de Mariona Muncunill es compleix una de les
fantasies més recurrents per als qui ens dediquem a l’art: cremar
el museu i fins i tot la nostra pròpia obra. Això és el més proper a
eliminar l’origen de totes les nostres revelacions. El seu projecte
Godzila és una invitació a destruir l’espai de la Sala d’Art Jove i, per
extensió, el de la seu de la Secretaria de Joventut de la Generalitat
de Catalunya. Per a això es val de les lleis de la imaginació, que ens
permeten subvertir tota lògica física i convertir-nos en un monstre
destructiu, molt i molt emprenyat. Sens dubte es tracta d’un
refrescant, irònic i saludable exercici de sublimació.
Per la seva banda, Esther Ribot se submergeix amb Kabalart en el
sofisticat imaginari simbòlic del mil·lenari tarot. La seva proposta
s’interessa per les lectures automàtiques i inspirades de l’esoterisme
com la metodologia de lectura i interpretació de la iconografia, l’art
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i la vida. El projecte consisteix en un àudio que documenta l’acció
desenvolupada el dia de la inauguració, en la qual s’ofereixen els
serveis d’un tirador de cartes al públic assistent.
Pel que fa al meu paper en relació amb aquests projectes, la meva
aportació consisteix a entendre que el procés de tutoria havia de
ser una experiència formativa i, així, vaig decidir articular-la en
dos eixos. El primer va ser la crítica del dossier, com a eina de
promoció i difusió de l’obra, que es va articular amb dues sessions
personalitzades amb cada artista, l’una a l’inici del procés de treball
i l’altra al final. El segon eix va ser la proposta de generar nou
material i la invitació a endinsar-nos en el món de l’edició, derivant
i fent créixer els quatre projectes. El resultat és una peça gràfica
que reuneix diversos pòsters i un llibret que compila el material de
difusió que hem generat entre tots amb motiu de l’exposició.
Amanda Cuesta
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-Entrevistes
Preguntes realitzades per Amanda Cuesta
Setembre de 2007

Verónica Aguilera
1. Parla’m del teu projecte Stylus i de com es relaciona
amb el pòster que has realitzat per a la publicació Tigres
de paper.
Entre l’original i la reproducció, el visible i l’invisible, l’exposat i
l’esborrat, la presència i l’absència, el que és familiar i el que és
estrany. Des d’un punt de vista mític, l’art no és altra cosa que
l’expressió històrica de totes les facetes de l’originalitat, una mirada
històrica ho mostra com l’efecte de nocions com la repetició, la
multiplicitat, la reproducció o la fraudulència. Què no és múltiple?
L’interessant és multiplicar una idea i els seus gestos pensant a
desbaratar la noció de l’art associada a la singularitat o a la peça
única i crear infinitat d’originals. Stylus és un projecte que ens
parla de la reproducció i de la multiplicació mitjançant la utilització
del color blau Pantone 307C. L’obra serà exposada a la Sala d’Art
Jove com a resultat final d’una investigació realitzada a la ciutat
de Mataró. No existeix una connexió amb el temps real, el que es
mostren són els arxius de memòria d’allò que es va intentar fer
visible en aquell moment determinat. És una obra minimalista en
la seva formalització, en la qual no es mostren directament els
processos que estan implícits en la seva producció. Es tracta d’una
obra de caràcter participatiu, on han col·laborat els treballadors de
les copisteries de la ciutat.
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La gran revolució dels pòsters va arribar amb l’evolució de la
litografia i la utilització del color. Aquest va permetre il·lustrar el
contingut dels pòsters gràfics d’una manera vibrant i amb major
impacte. Stylus està intrínsecament lligat al mitjà tant en la seva
utilització com en la seva disposició i presentació en l’espai expositiu
de la sala. Una guia o mostrari d’alguna cosa efímera i caduca,
d’alguna cosa tan intangible com és el color i les seves múltiples
representacions. Utilitzo la metàfora, m’interessen les associacions
lingüístiques adscrites a aquests colors, les percepcions subjectives
i les seves associacions en el nostre entorn. Existeixen tantes
percepcions distintes i subjectives com colors al món.
2. No et preocupa que aquest caràcter participatiu que
tenen molts dels teus projectes no quedi reflectit en les
teves formalitzacions per a exposició?
Al contrari, em sembla interessant, a l’hora d’exposar els treballs,
mantenir un cert anonimat de les persones que hi han participat.
M’agrada la simplicitat, les formes clares i despullades, l’aspecte
mínim, evanescent i subtil en la formalització final de l’obra. El que
m’atreu d’aquests projectes és la capacitat de construir escenaris per
afavorir situacions d’interrelació social. Així l’obra succeeix quan
es construeixen situacions i llocs en què s’emmarquen les accions
dels qui hi participen. Els meus projectes parlen del participatiu,
però tronegen la qüestió de l’art relacional quan els participants són
agents actius “des de la seva quotidianitat”. Es tracta d’apoderar-se
de tots els codis de la cultura, de totes les formalitzacions de la vida
quotidiana, de totes les obres patrimoni mundial i fer-les funcionar.
Aprendre a servir-se de les formes és abans de res apropiar-se-les i
habitar-les. L’exposició no nega les relacions socials en vigència, però
les distorsiona i les projecta en un espai-temps codificat pel sistema
de l’art i per l’artista mateix. Així doncs, si analitzem l’obra Stylus,
veiem que l’estructura del “col·lectiu copisters” ja existia com a tal,
el gir o la distorsió que produeix l’obra és la seva implicació i del seu
quefer quotidià “banalitzat pel seu context” ara immers en l’àmbit
artístic per modificar-ne les estructures quotidianes i exaltar-ne les
qualitats o les mancances a través de la seva exposició. Són aquests
denominats “intersticis”, espais o distàncies entre dos temps o dos
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llocs que es relacionen i que donen com a resposta un producte
l’objectiu del qual no és social, sinó la seva vinculació a una
estructura formal posada a la disposició del visitant. Amb Stylus,
mostro 120 fotocòpies, reproduccions d’un color blau Pantone
307C realitzades per diferents màquines fotocopiadores de la
ciutat de Mataró. El valor de l’ús social es barreja amb el seu valor
d’exposició en l’essència d’un projecte plàstic. La finalitat n’ha de ser
trobar els instruments de la forma com la seva capacitat d’escapar
de les identificacions comunitàries per arribar al cor mateix de
l’experiència humana, la serva “dimensió emocional”. El problema
ja no és posar a prova els límits de resistència de l’art, sinó posar a
prova els límits de resistència de l’art dintre del camp social global.
Amb gestos petits, l’art realitza un conjunt de tasques al costat
o per sota del sistema econòmic real amb la finalitat de suturar
pacientment la trama relacional.
3. Què ha estat el que més t’ha agradat de la
convocatòria de la Sala d’Art Jove i què canviaries?
Es tracta d’una convocatòria oberta on els artistes poden treballar
sense restriccions temàtiques ni formals. He pogut comprovar
que les persones immerses en el projecte de la sala estan molt
il·lusionades i són tremendament comunicatives. Les noves
propostes i els canvis són possibles sempre que ajudin a millorar
en qualitat i projecció els seus objectius i les seves estratègies de
visibilitat en l’entorn artístic. Valoro el compromís personal, humà i
institucional de cadascun d’ells. Malgrat la bona intenció, el gairebé
nul finançament de projectes és un fet. Un baix pressupost, que
suposa un impediment directe en la realització de projectes o en el
pagament de costos implícits en el muntatge, transport de l’obra i,
evidentment, d’honoraris de l’artista.
4. No obstant això, tu has treballat en molts casos des
d’una precarietat de recursos. En què creus que un bon
pressupost pot fer millorar el teu art?
Crec que des de la precarietat s’aprèn a desenvolupar “l’intel·lecte
humà”. Un ha de buscar estratègies d’actuació per portar a terme la
seva missió, sempre sent conseqüent amb els seus objectius finals.
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En els meus projectes anteriors, com a Absorbe-oscuridad, en
el qual vaig necessitar més de 3.000 bombetes, em vaig limitar a
escriure cartes a empreses demanant-los la seva col·laboració, amb
la sort de rebre-les totalment gratuïtes. Aquestes bombetes van ser
transformades en un nou producte anomenat Absorbe-oscuridad:
unes bombetes que, en comptes d’emetre llum, absorbien la foscor
del lloc on es col·loquessin. Alhora tampoc no tenia pressupost
per dissenyar i comprar el packaging del producte, així que vaig
decidir reciclar les caixes originals utilitzant-ne el revers... i això va
ser una decisió astuta i creativa, perquè no va poder sortir millor!
A Núvol, jo volia posar a bullir litres i litres d’aigua i necessitava
una gulaschkanone, traduït de l’alemany “cassola de campanya”,
una gran cassola mòbil amb fogó integrat, utilitzada per l’exèrcit
i la Creu Roja en situacions d’emergència per proveir de menjar
centenars de persones. Lamentablement aquí les meves cartes
no van tenir la seva merescuda atenció i vaig haver de buscar
empreses d’hostaleria que lloguessin aquests equips, cassoles de
gran grandària, fogons, etc. Al final no va resultar tan car. Un
pressupost gruixut no sé si faria millorar el meu art, però sí la meva
qualitat de vida “professional”, em refereixo a aquests comptes que
tots els mesos ens arriben a la bústia de casa. Potser em serviria
per treballar amb una certa tranquil·litat i per poder assumir altres
costos derivats dels projectes, dels quals molts no són conscients.
5. Quina proposta t’agradaria rebre? En quin projecte
t’agradaria embarcar-te? Quins són els teus plans de futur?
M’agradaria continuar rebent propostes. M’agradaria continuar
tenint propostes per realitzar i poder desenvolupar-les lliurement
a mesura que aquestes ho requereixin. No sé en quin projecte
m’agradaria embarcar-me… Suposo que en el pròxim, que espero
que arribi aviat. Després del meu últim treball a Colòmbia, he
après de nou que la cultura i la seva gent són una font d’inspiració
per a mi. En aquesta actitud d’acostar-me a l’altre trobo la meva
raó de continuar creant. Em considero una observadora del meu
món i del que m’envolta i em diverteix transformar les accions més
quotidianes, els gestos de la vida en moments efímers en els quals
l’experiència es fa estètica per elevar el seu rang.
-
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Rubén Grilo
1. Parla’m del teu projecte Un munt d’idees i de com
es relaciona amb el pòster que has realitzat per a la
publicació Tigres de paper.
Vaig començar a escriure i col·leccionar aquestes idees sense cap
pretensió d’anomenar-ho “projecte”. Més aviat volia escapar de
la dinàmica que imposa aquest format. Vaig començar perquè
m’interessaven coses com les Water Yam, les Oblique Strategies,
l’entrenament creatiu d’Allen Bukoff i altres jocs que utilitzen el
llenguatge per fracturar i enriquir la lògica del procés creatiu. Però
això que sona tan pedant a la pràctica és fàcil. Al començament era
només un exercici domèstic al qual vaig acabar donant importància.
Ara crec que, a més de ser un bon sistema de treball per a mi,
permet als altres circular per una barreja ràpida d’assumptes
transcendents amb ximpleries, que ho fan complex però també molt
directe. Per aquest motiu al final he decidit utilitzar el pòster d’una
manera molt innocent: amuntegant les idees sense cap ordre en
particular i sense establir jerarquies. És l’opció que m’ha semblat
més conseqüent. Vaig trigar a arribar-hi, perquè em vaig entretenir
buscant alguna forma de relacionar-les, però fer alguna cosa així els
hauria donat un sentit que mai no van tenir. Un munt d’idees, tal
com apareix al projecte, són un munt d’idees anotades en post-its.
2. En diverses ocasions m’has manifestat la teva
incomoditat davant de la possibilitat d’exposar els postit, d’objectualizar-los, així que entenc que t’estiguis
decantant, en el moment d’escriure aquestes línies, per
no presentar-los finalment. Crec que té a veure amb una
certa insatisfacció enfront de la manera de presentar
els teus projectes anteriors, com la instal·lació que vam
veure al Premi Miquel Casablancas o el vídeo realitzat
per a l’exposició de tancament de PO_4. És freqüent
aquest tipus de decalatge entre les teves dinàmiques
creatives, que suposen sempre generosos processos
d’acumulació, i la forma que prenen els resultats finals,
els objectes d’exposició?
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Sí. Crec que s’ajunta la meva falta d’experiència amb la sospita
que l’exposició no és el millor sistema per mostrar alguns treballs.
Els exemples que poses representen dues cares del problema que
intento solucionar actualment i que són una conseqüència directa
de la meva forma de produir. El que vaig exposar a Temperatura
ambient era un intent d’explicar un projecte produït específicament
per a un altre context i el vídeo presentat per a l’exposició de
PO_4 era un intent de condensar un conjunt d’experiències molt
complexes que venien d’un llarg procés de treball. Encara que
les estratègies eren molt diferents, en tots dos casos l’exposició
m’obligava a sacrificar coses importants i considero que, malgrat
els esforços, no vaig saber traspassar aquest tamís com hauria
volgut. I, com dius, em sembla que el motiu principal d’aquesta
insatisfacció radica en el fet que m’incomoda molt treballar pensant
en els objectes; una situació que afecta la recepció dels projectes,
perquè separa massa el moment de producció de la formalització
final, que gairebé sempre passa per prescindir de quilos de material
amuntegat. Per això em sembla suggestiu limitar l’exhibició de
les idees al pòster: evito les connotacions de l’exposició i puc
concentrar-me en la primera matèria.
3. Què ha estat el que més t’ha agradat de la
convocatòria de la Sala d’Art Jove i què en canviaries?
M’ha agradat com a trobada entre nosaltres i també m’ha agradat
que el tracte fos tan personal, directe i alhora professional. En
general ho interpreto com un assaig valuós, perquè hi ha un mínim
d’exigència i d’atenció, i no és fàcil trobar-ho. Si hagués de canviar
alguna cosa, intentaria donar-li la volta a coses massa assumides,
que estan presents des del mateix nom de la convocatòria. Em
refereixo, per exemple, a la categoria de “jove”. Em fa l’efecte que
encara que ens beneficia perquè se’ns reserva un espai per treballar,
al mateix temps ens aïlla d’aquells que no pertanyen a la nostra
franja generacional. És un filtre que es podria flexibilitzar amb més
idees com la del pòster, perquè amb ell es treuen els projectes de
l’espai de la sala i es disparen a altres contextos.
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4. Quina proposta t’agradaria rebre? En quin projecte
t’agradaria embarcar-te? Quins són els teus plans de futur?
En general, m’agradaria trobar la manera més efectiva de subsistir
fent el que em doni la gana, la qual cosa em sembla un privilegi
bastant característic d’aquest ofici. Qualsevol altra cosa que et
pogués dir seria hipòcrita. Aquest nivell d’interferència entre vida
i treball és el que més m’interessa, arribar a un punt que les teves
experiències personals contaminin fluidament la producció i, al
revés, que el teu material de treball sigui la vida, independentment
del tema. L’objectiu és continuar treballant per passió. I en particular
em ve molt de gust començar un projecte de llarg recorregut,
que m’exigeixi una gran implicació i que em garanteixi sorpreses.
Últimament també he après molt d’algunes experiències de
gran ambigüitat, i m’agradaria continuar rebent propostes que
presentessin problemes semblants en la seva definició. M’avorreixen
els treballs en els quals ocupes una casella i també m’avorreix haver
de justificar-me tant abans de fer res. Per a un projecte d’aquest
tipus intentaria muntar-me una estructura de treball que em
permetés fer coses sense haver de tancar els continguts.
-

Mariona Moncunill
1. Parla’m del teu projecte Godzila i de com es relaciona
amb el pòster que has realitzat per a la publicació Tigres
de paper.
Godzila vol ser una mirada irònica i distesa sobre la relació que
tenim amb l’arquitectura dels espais expositius i dels llocs que usem
diàriament sense pràcticament adonar-nos-en. Proposo un canvi de
perspectiva tant visual com respecte a les relacions de poder per
fer-nos una mica més conscients d’aquests espais, convertint-nos
en Godziles (tant per grandària com per capacitat de destrucció)
sobre aquestes arquitectures. En el pòster deixo una mica de banda
la noció arquitectònica i d’escala per realçar un parell d’aspectes
que m’interessen: les fràgils figures humanes de paper (presents
a la maqueta) que esdevenim en els marasmes arquitectònics

tigres de paper ·•219

on desenvolupem les nostres vides i el monstre devorador de
personetes en què ens hem convertit o ens podem convertir en fer
ús de la instal·lació.
2. A Godzila es fa una al·lusió al despotisme il·lustrat
que l’arquitectura imposa a les nostres vides? Creus que
per als arquitectes els usuaris dels seus edificis som com
els ninos de les seves maquetes?
Realment no, mai no se m’ocorre pensar en els arquitectes com a
botxins, encara que entenc aquest punt de vista especialment en
relació amb certs monstres arquitectònics fets per a lluïment. Però
prefereixo parlar d’una arquitectura més propera, més quotidiana,
com són en el fons les sales expositives per on em moc. Més aviat
es tracta potser de falta d’interès o deixadesa per part de molts
arquitectes cap a la recerca d’una arquitectura més humana i a
l’abast, però em sembla molt més important la inconsciència amb
què ens movem i usem aquests espais. En el fons, Godzila no
proposa un acte destructor cap a l’arquitectura i molt menys cap als
arquitectes, sinó cap a la nostra assimilació passiva d’aquesta.
3. Em va agradar molt el teu projecte pel que té de
fantasia destructora. És una sortida cap endavant, una
reacció a la frustració que provoca sovint la institució
art i les seves jerarquies de poder, que poden resultar
molt castradores, sobretot per als artistes joves. Hi ha
en el teu projecte una reacció rabiosa per no deixar-te
dur pel desencantament?
Més que rabiosa intenta ser irònica, justament per deixar de banda
d’una vegada per totes la ràbia, perquè per treballar no em funciona
i personalment m’entristeix. En el fons, i encara que evidentment
hi ha la possibilitat que la maqueta sigui destruïda rabiosament
per qui vulgui, estic segura que la major part de la gent intentarà
esquivar-la o, si més no, trepitjar-la el menys possible i perquè no hi
ha un altre remei. Això m’interessa per un altre motiu del qual no
estem parlant encara, que és per les actituds que ens imposa aquest
espai i, per descomptat, la immensa tradició de respecte físic cap
a l’obra d’art. En el fons, aquells que vulguin destruir rabiosament
la maqueta són segurament conscients de totes aquestes normes
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i tenen una opinió formada sobre l’arquitectura de la qual estem
parlant. Qui dubti sobre el comportament a seguir potser es plantegi
aquests temes en aquell precís instant. Però sí, per descomptat, hi
ha una petita reacció en contra d’alguna cosa, encara que en gairebé
tot el meu treball queda un pèl amagada darrere de la fascinació
que el funcionament i l’assimilació de certs elements quotidians (en
aquest cas, els espais expositius) exerceix sobre mi.
4. Creus en la necessitat d’exercir una certa violència
subliminal per no sentir-te víctima?
La veritat és que justament en els temes tractats a Godzila no
em sento realment víctima de ningú més que de mi mateixa, ja
que el que em preocupa no és tant la meva submissió física a les
estructures i els espais arquitectònics, sinó el meu oblit d’aquesta
submissió. La violència m’interessa en molts sentits. En aquest cas,
anant des de la violència present en els mites i les ficcions fins a la
violència amb la qual reaccionem quotidianament i que difícilment
duem a la pràctica: la guardem dintre fins que es dissol o es
transforma en una altra cosa més o menys útil.
5. Què ha estat el que més t’ha agradat de la
convocatòria de la Sala d’Art Jove i què en canviaries?
En el cas de la nostra proposta, m’han sorprès positivament els
punts en comú entre tots els projectes, ja que és una mica difícil
d’aconseguir a partir d’una convocatòria oberta com aquesta. A pesar
d’això, continuo trobant a faltar un projecte comú més que una
posada en comú dels projectes. Potser, i enllaçant amb la teva següent
pregunta, aquest és el tipus de projecte en què m’agradaria començar
a treballar: un projecte compartit amb uns objectius o una tesi més
o menys específics i de més llarga durada en el qual concentrar les
nostres energies (sovint disperses entre massa projectes).
6. Quina proposta t’agradaria rebre? En quin projecte
t’agradaria embarcar-te? Quins són els teus plans de futur?
Doncs, m’atreu i em motiva plantejar-me algun projecte de major
envergadura amb el qual pugui aconseguir un ritme de treball
pausat però constant i, sobretot, compartir aquest procés amb altres
artistes i col·lectius és una de les meves assignatures pendents.
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Treballar de la manera que ho he fet fins ara (a partir de projectes
mes aviat curts, sorgits de la meva iniciativa i que exposo amb
posterioritat a la seva producció) ha estat fruit de la necessitat. Les
poques oportunitats que he tingut de treballar a partir d’un encàrrec
m’han demostrat que els resultats són millors i el procés de treball
és més agradable si un té clar per on, qui i quan està treballant.
7. Però si poguessis oblidar-te per un moment de les
estructures, dels temps i dels recursos, en quina obra o
quin projecte t’agradaria embarcar-te?
Tinc molts projectes pendents, encara que específicament
m’interessaria moure’m una mica cap al documental, fugint del
vídeo i de la fotografia, i quedant-me potser amb el so, que cada
vegada m’interessa més però que desconec en gran mesura. També
m’atreu acostar-me a la literatura no sols com a referent, sinó també
com a eina bàsica, la qual cosa he començat ja amb algun projecte,
però sobre la qual necessito rebuscar molt més encara.
-

Esther Ribot
1. Parla’m del teu projecte Kabalart i de com es
relaciona amb el pòster que has realitzat per a la
publicació Tigres de paper.
Kabalart es concep com una posada en escena de la típica consulta
de tarot. Descontextualitzant-la i transportant-la al terreny artístic,
podem trobar alguns nexes comuns: la interpretació de la realitat a
través d’imatges en clau, la contraposició del que és privat amb el
que és públic, els prejudicis davant del que és desconegut… D’altra
banda el pòster de la publicació s’entén com una versió “to take
away” de l’obra en si, una forma còmoda i pràctica de llegir-se el
futur un mateix sense la necessitat de ser un expert o de conèixer
la simbologia del tarot. Es tracta d’una o diverses històries que es
van desenvolupant a mesura que l’usuari va obrint el pòster. Les
possibilitats ja estan escrites, com la destinació, però fins a un cert
punt l’usuari té llibertat d’acció, ja que és ell qui decideix cap a quin
costat vol seguir.
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2. Quins prejudicis creus que operen davant el
desconegut quan es tracta d’art?
Deixant de banda la gent que no sent cap interès per l’art
contemporani i que ja no va a veure’l (totalment respectable)
i centrant-me en la gent que sí que va a veure art, crec que
bàsicament hi ha dos tipus de prejudicis: aquells a qui no els va
a agradar res i aquells a qui va agradar tot, deixant-se influir pel
context expositiu de l’obra més que no pas per l’obra en si. La resta
qüestiona i critica. Això dóna més feina, però t’ho passes millor.
3. El teu és un projecte que se serveix, en una aposta
molt clara, de la iconografia simbòlica. Per què creus
que el tarot resulta tan magnètic?
El tarot és un codi de significats a través del qual podem interpretar
el passat, el present i el futur. Crec que el que realment enganxa és
la curiositat per conèixer cadascun dels significats i el fet pràctic de
poder-los aplicar a la nostra pròpia vida. És creure que el que ens
pot passar està escrit en aquestes imatges i que, si som capaços de
desxifrar-les, podrem conèixer el nostre futur. I encara que no hi
creguem, enganxa simplement per curiositat, per la mateixa curiositat
per la qual busquem l’horòscop cada vegada que llegim el diari.
4. Què ha estat el que més t’ha agradat de la
convocatòria de la Sala d’Art Jove i què en canviaries?
El que em sembla més interessant d’aquesta convocatòria és la
possibilitat de qüestionar l’obra una vegada ja ha estat seleccionada.
L’espai de llibertat que hi queda, al marge que els artistes, les obres,
el nombre d’exposicions i el d’artistes per exposició ja hagin estat
fixats per endavant. És en aquest espai de llibertat on entra en acció
la relació amb el tutor i amb la resta de participants de l’exposició,
on vam començar a experimentar. Probablement en canviaria les
condicions prefixades (nombre d’exposicions, nombre d’artistes per
exposició, pressupost...) i donaria més marge d’actuació als tutors
amb els artistes.
5. Quina proposta t’agradaria rebre? En quin projecte
t’agradaria embarcar-te? Quins són els teus plans de futur?
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Ara mateix estic immersa en el tema esotèric i paranormal tractat
des de l’art contemporani. Estic coneixent treballs d’artistes que
tracten aquesta matèria no d’una manera sarcàstica o amb prejudicis,
sinó a partir de la ironia i la curiositat. M’agradaria desenvolupar
més el tema i convertir-ho en un treball de comissariat.
6. Em crida l’atenció que a la teva generació hi ha
bastants artistes interessats a assumir el doble rol
d’artista i de comissari. Per a mi és obvi que són
dues figures molt properes i que tenen una certa
reversibilitat. Què en penses?
Penso que si alguna cosa caracteritza la generació d’artistes joves
és el fet que han perdut el rol d’artista especialitzat en un sol camp
(des del punt de vista merament formal), és a dir, ja no parlem de
pintors, escultors o dibuixants, sinó d’artistes multidisciplinaris.
Amb el mateix respecte cap a les tècniques tradicionals que a les
més modernes, l’artista actual fa ús del mitjà que li interessa segons
que consideri més adequat per expressar una idea o un projecte. Des
de la meva opinió més personal, crec que el fet que l’artista pugui
adoptar el paper de comissari i viceversa és una conseqüència lògica
i natural del que esmentava abans. Fer ús del treball dels altres per
desenvolupar una exposició o un projecte més complex també és
una manera de posicionar-se, es converteix en un mitjà més per
expressar el punt de vista que l’artista/comissari pugui tenir del
món de l’art o de la vida en general.
-

Stylus blau Pantone 307C
Fotocòpies a color de la mateixa matriu de color
realitzades en diferents copisteries de Mataró.
29 x 42 cm c/u, 2007

VERÓNICA
AGUILERA
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La meva obra va cap a la reflexió de l’art i del que succeeix al
seu voltant, evidenciant el seu context, les seves formes i el seu
llenguatge. En el meu treball existeix un interès per l’efímer, per la
desaparició de l’objecte com a producte d’art o per les dimensions
invisibles dels processos que constitueixen la nostra vida quotidiana.
Els processos i els materials artístics per a la conceptualització de
les meves idees els faig servir per dur-los als seus límits mitjançant
el seu ús, consum i destrucció, per parlar del treball de l’art i dels
processos creatius, per connectar i transmetre conceptes i idees a
partir d’un pensament subjectiu que posteriorment es transformaran
en conceptes universals i existencials que ens interroguen sobre
l’origen de la vida, la mort i la desaparició. Pretenc que les meves
obres tinguin la capacitat de transportar els “gestos més quotidians”
del nostre cos, la nostra experiència i la nostra vida a un altre
marc conceptual. Que tinguin la capacitat de fer reflexionar i
de manifestar-se mitjançant la percepció i la intensificació de la
consciència.
L’empremta del temps és un altra gran protagonista a les meves
obres. El temps com a transcurs i generador d’un moment que
construeix una imatge de diferents aspectes de la realitat. En
el registre i la lectura del temps, es qüestionen els límits de la
representació, de la pintura, de la creació o del procés artístic, així
com les fronteres entre les tècniques artístiques i els seus materials.
La trobada amb la meva obra és també una meditació sobre el com
de les fronteres de l’espai físic, imaginat i representat; sobre la fràgil
línia que separa realitat, ficció, presència i absència, materialitat
i evocació. Una meditació sobre les empremtes –unes vegades
reproduïdes sistemàticament, altres vegades acumulades amb el pas
de temps– ens parla del caràcter passatger del temps, de la pèrdua,
del buit, de la solitud i el silenci, de la mort.

Matriu de color Blau Pantone 307C
29 x 42 cm, 2007
Detall de Stylus blau Pantone 307C

Un munt d’idees (detall)
Impressió offset, 84 x 59 cm, 2007

RUBÉN
GRILO

En aquest pòster, he reproduït una col·lecció de breus fragments
de text anotats en post-its i guardats sistemàticament en llibretes
durant dos anys. Són idees que versen sobre coses ben diferents i
que no tenen coherència entre elles, com tampoc hi ha en aquest
treball major pretensió que el fet de mostrar-les de la forma més
directa i plana possible, utilitzant el paper com a recipient.
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Godzilla
Maqueta de paper, mides variables, 2007

MARIONA
MONCUNILL
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Aquesta proposta pretén fer evidents certs aspectes del sistema
expositiu que podem trobar en la majoria de sales. La forma com les
institucions museístiques eduquen i la influència que tenen sobre les
obres i els espectadors passa sovint inadvertida, invisible als ulls de
l’espectador que les ha visitat sense qüestionar-les. Certes normes
com el no tocar, el silenci, el seguir un recorregut marcat, el llegir
i acceptar les explicacions unidireccionals donades no són només
massa poc qüestionades per la gran majoria d’espectadors, sinó que
són sovint contradictòries amb l’ús i la comprensió de moltes obres.
Godzilla és una instal·lació que consisteix en una maqueta de
la planta de l’edifici on la sala expositiva en concret es troba.
La maqueta es construeix directament sobre el terra de la sala
d’exposicions ocupant una superfície considerable i impedint el
pas de l’espectador cap al seu interior. L’espectador es veu forçat a
trepitjar o esquivar de forma dificultosa la maqueta a fi d’accedir
a la resta d’obres exposades, mentre que el títol de l’obra remet
a una superioritat física que s’ha invertit. Ara és l’espectador, i no
l’arquitectura, qui té aquesta superioritat i que pot, si vol, venjar-se
d’aquesta arquitectura que sovint oprimeix.

Kabalart
Instal·lació, mides variables, 2007
Lectura de la bona fortuna el 28 de setembre de 2007

ESTHER
RIBOT
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M’interessa treballar en una constant anàlisi de l’entorn, partint
de la pintura i continuant amb la fotografia o la instal·lació.
Actualment treballo al voltant de l’esoterisme i allò paranormal
vist des del context artístic, no d’una manera mística ni, en el seu
oposat, sarcàstica o escèptica, sinó des de la curiositat i l’interès per
la capacitat d’interpretació a través de les imatges i els símbols.

Exposició del 29 de novembre de 2007 al 10 de febrer de 2008
Miquel garcía
Joan Saló
Procés de tutoria a càrrec de
Jorge Luis Marzo

PROJETES
DESLOCALITZATS/
2007
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Escultura en moviment
Conversa entre Octavi Rofes, antropòleg
i sotsdirector d’Eina Escola de Disseny
i Art, Pilar Parcerisas, historiadora de
l’art i comissària d’exposicions, i Joan
Saló, artista visual i autor del projecte

Escolta’m
Conversa entre Pep Dardanyà, artista
visual i director de Can Xalant Centre
de Creació i Pensament Contemporanis,
de Mataró, i Miquel García, artista
visual i creador del projecte

13 de desembre de 2007
Projectes deslocalitzats: diàlegs
Centre d’Art Santa Mònica
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Escolta’m
Escultura en moviment
El context fa l’obra, però l’obra, fa context? Aquesta ha estat una
de les preguntes vertebradores dels treballs de Joan Saló i Miquel
García en el marc dels projectes deslocalitzats d’aquesta darrera
etapa de la Sala d’Art Jove. Joan Saló s’ha submergit en el procés
de creació del programa d’escultures que va tenir lloc a mitjans dels
anys 70 a l’autopista AP-7. Miquel García, per la seva banda, ha
desenvolupat un projecte d’imatgeria pública en col·laboració amb
una associació de sords.
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Tots dos artistes comparteixen una voluntat de negociació amb
entorns a través dels quals alguns dels seus interessos puguin
manifestar-se: en el cas de Saló, rellegir la constitució del
monument modern a la llum del procés de corporativització
cultural, demanant-se, de pas, com el procés de recerca mateix
pot generar context; en el de García, esdevenir canal expressiu
de realitats socials i visualitzar-les com a formes de comunicació
pública. En els dos casos, el procés i l’obra s’aprecien com un tot:
una visita col·lectiva guiada de Saló a l’AP7 i l’elaboració dels
objectes “publicitaris” de García conjuntament amb els membres
de l’associació. I també, els dos artistes es fan finalment la mateixa
pregunta: té sentit exposar “algun” resultat? Té sentit presentar un
objecte o instal·lació que pretengui mostrar aquest procés sense
falsejar-lo d’alguna manera? O sigui, si l’obra és –no conseqüència
sinó– reflex del seu ple entroncament amb contextos donats i
clarament marcats, pot ara un exercici d’exposició tornar a generar
context? Encara més, cal?
La modernitat formalista ha defensat que l’obra d’art –per se– és
plenament capaç de convertir l’espai (físic, social i cultural) que
l’envolta en un territori on expansionar-se. Certament, les obres
d’art (algunes, si més no) poden generar ones expansives, poden
colonitzar àmbits, crear entorns i contextos; fer-se realitats a partir
de les quals la reflexió i la vida social puguin emprendre nous
viatges. Ara bé, aquest formalisme ha donat a entendre –massa
sovint– que l’obra està obligada a constituir-se com el necessari
resultat de processos previs, com ara el mateix artista, el seu cercle
social, l’àmbit cultural on s’inscriu, etcètera: que l’artista està
obligat a definir un resultat visible final si vol que la seva obra pugui
assumir els guanys de nous contextos. En realitat, la idea mateixa de
tirar endavant projectes “deslocalitzats” per part de l’equip de gestió
de la Sala d’Art Jove està inspirada en aquesta lectura crítica de la
producció creativa.
Què veurem, doncs –o voldrem veure–, a la sala d’exposicions el dia
de la “presentació”? Veurem el resultat del procés? Una il·lustració
del procés de recerca de les escultures a l’autopista i del concurs
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que les va fer possible? De la visita guiada i única? De les converses
amb persones sordes i de la metodologia perseguida per l’artista?
Del context on es van desenvolupar els projectes? O haurem de
creure que allò mostrat són les peces que els “representen”, tot
assumint que, a partir de la seva presència, enceten nous processos i
contextos? En fi, els artistes ens ho diran.
Jorge Luis Marzo

escolta’m
Realització d’un mural al barri de Gràcia, 2006

escolta’m
Vídeo d’entrevistes, 2007
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ESCOLTA’M/
MIQUEL
GARCÍA

Escolta’m és un projecte que desenvolupa Miquel García
conjuntament amb ACAPPS (Associació Catalana per la Promoció de
Persones Sordes), sobre la sensibilitat auditiva en una societat oient.
Escolta’m és una proposta relacional i participativa que utilitza l’art
com a estratègia comunicativa, amb l’objectiu de traslladar a les
persones oients sensacions similars a les de les persones sordes.

De vegades em sento estrangera universal
Pòster, 50 x 87 cm, 2007
Escolta’m
Intervencions realitzades al programa Nautilus de Ràdio 4 amb membres d’ACAPPS, 2007
La vida passa davant meu sense sentir-la meva
Pòster, 86 x 57 cm, 2007
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Entrevista
Preguntes realitzades per Joan Saló
Entrevista
Novembre de 2007
Preguntes realitzades per Joan Saló, novembre de 2007

Miquel García
1. El treball que presentes a la Sala d’Art Jove té un
recorregut força extens. Tu m’havies comentat que es
va iniciar en un parafestival d’art a Gràcia i que des
d’aleshores hi havies anat treballant, mostrant-ne parts
del recorregut en altres esdeveniments. Fins a quin punt
aquest trajecte t’ha ajudat a establir pautes i quin és el
paper de la Sala d’Art Jove en aquest procés?
El projecte Escolta’m va començar el mes d’octubre de l’any passat
dins del marc del Grac, un parafestival d’intervencions a l’espai
públic del barri de Gràcia. Una de les condicions que teníem per
elaborar un projecte era que hi participés una associació o un
col·lectiu del barri. Jo em vaig decidir per ACAPPS.
En el seu inici, vàrem presentar una sèrie d’adhesius dins el
parafestival que es repartien als socis i sòcies d’Acapps, un vídeo
pilot de 2’50’’ amb entrevistes a persones sordes i un mural al carrer.
Després de veure el resultat i la participació que hi va haver, vàrem
decidir continuar el projecte amb l’associació i buscar nous fons.
Un d’aquests ha estat la convocatòria de la Sala d’Art Jove de la
Generalitat.
Aquest itinerari (el projecte també s’ha presentat als cine-cabarets
que organitza el col·lectiu la Clau a Barcelona i a l’Hangar Obert
al Centre d’Art Santa Mònica) ha anat fent que el projecte creixés i
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que hagi anant estenent-se i abastant diverses formes de producció i
materialització, a més d’arribar a un públic més extens.
Tenir el suport de l’equip de la Sala d’Art Jove i la col·laboració de
Jorge Luis Marzo ha sigut un gran avantatge a l’hora d’intercanviar
idees i opinions, sobretot per la possibilitat d’accedir a mitjans i
persones amb els quals abans no tenia contacte.
2. Així doncs, creus que aquests espais són un bon
lloc per generar-hi un debat fructífer al voltant d’una
problemàtica social aliena a la seva pròpia idiosincràsia?
En aquest cas, l‘exposició a la Sala d’ Art Jove és una extensió
més del projecte, ja que Escolta’m no és un projecte de format
galerístic –pensat per a un espai tancat o per a una sala–, sinó que
és una proposta líquida que es va transformant i mutant segons les
característiques del lloc on s’intervé.
Crec que els espais públics són idonis per actuar i comunicar-hi,
ja que són espais en els quals l’accés no es “limitat”, entenent el
carrer com un espai de lliure circulació tot i les noves ordenances
cíviques i els intents de privatitzar-lo de l’Ajuntament de la ciutat.
Sovint els projectes artístics els veiem exposats en espais: galeries,
institucions… espais que, malauradament, es troben ubicats
en circuits on no hi ha un públic comú socialment, sinó que
especialitzat en l’àmbit artístic i cultural.
Escolta’m és un projecte adreçat a les persones oients i això suposa
un públic molt ampli.
3. Tot i que el teu treball tracta d’un grup de gent amb
dificultats auditives, el so només està present en part en
el projecte i la paraula sempre acaba vinculada a una
presentació força visual (cartells, enganxines, frases
escrites a la paret, etc.). Què consideres efectiu d’aquesta
estratègia de treball? Com s’hi arriba, a aquesta
producció? I quins resultats n’has obtingut fins ara?
No penso que el so estigui present només en una part, sinó que crec
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que és en tot el projecte, ja que el nom mateix és una al·lusió al so, al
fet d’escoltar. És cert que en alguns suports del projecte el so apareix
d’una forma física o més explicita, com és el cas de les intervencions
en la ràdio, que en d’altres, com ara el vídeo, es fan notar per
l’absència. Les formalitzacions gràfiques les considero una resolució
encertada pel tipus de projecte que és, una eina de difusió que en
molts casos permet la possibilitat de fer participar la gent implicada,
en aquest cas la de l’associació ACAPPS. Trobo que és molt important
establir formes col·lectives d’actuació i d’organització, ja sigui per
mitjà de cartells, pintant murals, enganxant adhesius… El que
m’interessava d’aquest projecte és que es desenvolupés en diverses
formes i que s’anés estenent per la ciutat.
Sovint, quan treballes, comences a veure que les idees creixen
i que els teus mitjans es queden curts, que no disposes de prou
pressupost per a la producció i que has d’adaptar les propostes a les
possibilitats que tens.
En aquest cas, el projecte ha generat formes d’autofinançament, com
ara les samarretes. A més, m’he dedicat a buscar fonts econòmiques
per a la seva producció. El resultat ha estat el suport de la Federació
d’ACAPPS, el Grac, Hangar i la Sala d’Art Jove.
Estic força satisfet amb els resultats, ja que hem produït un
material capaç de fer la seva funció i de generar un debat sobre
l’accessibilitat de les persones sordes i les dificultats que es troben
dia a dia. També hem rebut ofertes que conviden a la continuïtat
del projecte als mitjans de comunicació. Aquest és el resultat més
positiu: obrir portes per generar formes d’intervenció; compartir
coneixements i experiències i que les persones implicades participin
i s’apropiïn del projecte, és la satisfacció més gran.
4. Ara ens comentaves que part del projecte pren
la forma d’un programa de ràdio. Com i on es fa el
programa i quins són els teus objectius en relació a això?
El mes de novembre vam fer quatre intervencions al programa
Nautilus de Ràdio 4. Aprofito per agrair la seva col·laboració a
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l’equip del programa. Les intervencions seran monogràfiques: a
cada programa es parlarà d’un tema. L’estructura consisteix en una
presentadora i dos convidats que explicaran les seves experiències.
Tots els programes seran fets per persones sordes.
Els objectius novament són d’establiment de canals de sensibilització
sobre la sordesa en una societat oient. En aquest cas, em sembla
molt adient i irònic el fet que persones sordes s’expressin a traves
d’un mitjà que és exclusiu per a persones oients. Penso que això pot
donar lloc a moltes reflexions sobre els prejudicis que es tenen amb
les persones sordes.
5. Miquel, una última pregunta: durant la nostra
entrevista sempre parles de sensibilització al voltant de
la problemàtica dels sords. Creus que la sensibilització
pot crear vincles i solucions factibles per als problemes
reals d’aquest col·lectiu? Em podries concretar què
entens per sensibilització?
Sí, penso que per trobar solucions a qualsevol problemàtica es
bàsic que hi hagi un procés d’identificació, d’intentar posar-nos
en la situació de l’altre; en aquesta ocasió, les persones sordes. La
sensibilització és el primer pas per aconseguir-ho. Ser conscient que
a tu mateix també et podria passar, porta a pensar com actuaries
i et fa ser més solidari i respectuós. Escolta’m juga amb això,
amb la possibilitat de traslladar les emocions de persones sordes a
persones oients.
-

Escultura en moviment
Imatges promocionals de la visita guiada, 2007
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ESCULTURA EN
MOVIMENT/
JOAN SALÓ
El 1974 la Fundación General Mediterránea, en motiu de la
inauguració de l’AP-7, va convocar el “Concurso Internacional de
Escultura” per equipar amb escultures el tram d’autopista que va de
Girona a Tarragona. Tot i la clara pretensió de crear un precedent,
la proposta no va arribar a transcendir les polèmiques inicials i, de
mica en mica, el grup d’escultures es va anar diluint en el pas de
cada turista, en el pícnic de cada “dominguero” i en els descansos de
cada camioner. Aquest patrimoni s’ha integrat fins a tal punt amb el
medi, que quasi ha desaparegut en ell.
Escultura en moviment és un projecte que intenta definir aquest
magma ideològic sota el qual es realitza el concurs, reconstruir les
circumstàncies que propicien la creació d’un patrimoni d’aquestes
característiques i definir les possibles lectures que pot tenir en
l’actualitat. Busca dotar novament de contingut les escultures:
situar-les en un espai i en un temps, encara que només sigui de
forma eventual i efímera. I ho fa a través d’una visita guiada en
autobús, no només com a aproximació directa a les escultures,
sinó com un apropament coherent amb el medi, sense necessitat
d’alterar-lo, intentant jugar amb la seva superficialitat: una excursió
“dominguera” en tota regla!

Escultura en moviment
Visita guiada a l’AP-7, 6 d’octubre de 2007
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Entrevista
Preguntes realitzades per Miquel García
Novembre de 2007

Joan Saló
1. Escultura en moviment és el projecte que has estat
realitzant durant l’any 2007. Em podries explicar d’on va
sorgir la idea?
Com sol passar sovint va ser gairebé per casualitat: un dia, fa dos
anys, de camí a Saragossa, em vaig fixar en una escultura a un
vessant de la N-II. La situació d’aquella escultura era tan rara que
em semblava que devia ser el resultat d’una “revelació“ del càrrec
polític de torn. Em vaig quedar donant voltes al tema durant dies i,
mirant per Internet, vaig descobrir que a mitjans dels 70 hi va haver
un concurs per construir escultures públiques a l’AP-7.
De fet, no sabia res de l’esdeveniment ni dels artistes, ni tan
sols si havia vist mai algunes d’aquestes peces. Però m’intrigava
força que en algun moment s’hagués fet un projecte d’aquestes
característiques i tenia curiositat per saber quines en devien haver
estat les circumstàncies.
2. N’havies vist només una, d’escultura?
Sí, i ni tant sols era a l’autopista...
3. Així doncs, aquest projecte també es podria entendre
com una representació del teu apreci per l’escultura?
No té res a veure amb l’escultura com a disciplina, sinó més aviat
amb usos molt concrets en un dels vessants més institucionalitzats
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de l’art. Però m’atreia, d’aquest grup d’escultures, la idea que
poguessin representar les teories més radicals de la modernitat
(objecte únic, idealisme humanista, cert paternalisme ranci envers
l’espectador, la concepció de l’obra artística a través de la seva
banda més iconogràfica, etcètera), i alhora que fossin tant extremes
en la seva formalització que constituïssin, en si, una crítica als
mateixos interessos que promovien el conjunt.
4. Quan vas començar la teva recerca tenies en compte
aspectes com ara l’època en què es va celebrar el
concurs, els criteris amb els quals se seleccionaven
els artistes i la situació social i política que es vivia en
aquell moment. Quina ha estat la teva reflexió final?
La investigació consisteix precisament en això, en una recerca
de tota la informació, que posteriorment s’ha utilitzat en la visita
guiada. El grup d’escultures neix en un dels moments àlgids
de la transició, quan la situació econòmica d’Espanya està en
plena efervescència i el règim comença a permetre certs tipus
d’expressions públiques. La inauguració dels primers trams
d’autopista i l’ampliació de la duana amb França són, evidentment,
alguns dels punts clau per a la creació d’aquestes escultures.
Tot i així, en tot moment he marcat molt les diferències entre el
conjunt d’escultures en si i les circumstàncies que el van generar,
precisament perquè la naturalesa del conjunt (avui dia) no estableix
cap lligam amb els seus orígens. Hi ha una escisió radical entre la
formalització del conjunt i el context que el genera, de manera que
la presència del primer suprimeix l’argumentació del segon.
5. En un principi Escultura en moviment consistia en
una visita guiada del projecte. Com veus el fet d’haver
realitzat la visita i què es el que en treuries? En aquests
moments, la visita ha passat a ocupar un lloc secundari
dins el projecte?
La visita guiada no és la totalitat del projecte, sinó la seva
formalització. Sense necessitat d’escarafalls, ni malabarismes
conceptuals em permet unir de nou la tensió que genera la
presència de les escultures amb la polèmica que es va crear al seu
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voltant en el moment que es va fer el concurs. A més, m’interessava
molt poder combinar una activitat d’oci i de caire pedagògic amb
les circumstàncies d’un espai com l’autopista. La radicalitat (visual)
de les escultures també em permetia treballar la radicalitat de la
meva proposta.
Sobre la possibilitat que la visita guiada quedi relegada a una
presència més secundària, m’imagino que et deus referir a les
dificultats que hi ha a l’hora de buscar una manera de documentarla. La visita guiada és l’objectiu principal del meu projecte (això no
vol dir que prescindeixi de tots els passos que he fet per arribar-hi),
i ho és perquè és un conjunt coherent en si mateix. Buscant noves
maneres de representar la visita guiada o d’aproximar-me al grup
d’escultures, podria caure en la reiteració inútil o podria enfocar el
tema del projecte d’una manera parcial, i, per exemple, he tingut
molts dubtes de trobar la manera de projectar els interessos de la
meva proposta dins d’un espai expositiu.
6. En el teu treball de superfície, recordo una peça en la
qual havies pintat una frase amb vernís sobre una paret
blanca, de manera que l’espectador havia de buscar un
angle de visió que li permetés llegir les lletres pintades.
Amb Escultura en moviment, trobo que existeix una
relació amb aquesta idea de la mirada i l’absència; en
aquest cas amb escultures de grans dimensions. Creus
que has explorat aquest aspecte en el teu projecte i la
absurditat que provoca?
La visita guiada és la forma més senzilla de tractar directament
aquesta incoherència, de desenvolupar un discurs crític al seu
voltant i de fer-ho dins d’un ambient distès i sense pretensions.
En aquest sentit, és un joc entre la suposada transcendència del
missatge i l’acuïtat del format (tant pel que representa entre les
escultures i el seu context com per la visita guiada i el seu discurs).
Crec que hi ha un cinisme evident al voltant del projecte i espero
que així es pugui entendre.
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7. I ja per acabar, estàs satisfet amb la resolució final del
projecte i quins son els teus plans futurs?
Més que satisfet em sento alleujat: fa nou mesos que estic al darrere
d’aquest projecte i la veritat és que tinc ganes de reprendre els
treballs que vaig deixar de banda abans de començar-lo. Bromes a
part, aquest projecte ha estat un procés de treball força intens, més
aviat per les meves implicacions que no pas per la seva presentació
final: a més, un dels principals reptes que em plantejava era poderme involucrar en una metodologia de treball que fins ara encara no
havia emprat i aquests solen ser processos força feixucs, en els quals
no pots jugar amb els avantatges d’una experiència anterior. Sigui
com sigui, estic força orgullós del resultat final; ara només falta
donar-li continuïtat...
-
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Octavi Rofes

Antropòleg. Sotsdirector d’Eina,
Escola de Disseny i Art

Què mou
l’escultura?
“And so she went on, taking first one side and then the other, and
making quite a conversation of it altogether; but after a few minutes
she heard a voice outside, and stopped to listen.”
Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland.
De sobte va veure un conill blanc d’ulls rosats que, mentre corria,
consultava el rellotge de butxaca que penjava de l’armilla i es
lamentava, en veu alta, del seu retard. Alícia, empesa per la
curiositat, no va dubtar a seguir-lo i llençar-se dins el cau que
la conduiria, a través d’un túnel llarg i fosc, fins al País de les
Meravelles. El Conill Blanc de Lewis Carroll exerceix, així, de guia
involuntari en el viatge d’Alícia i la seva viva inquietud provocada
per la por d’arribar tard contrasta amb el caràcter decidit d’una nena
de set anys que, davant les estranyes coneixences i compromeses
situacions que tindran lloc al llarg del seu viatge, es mostrarà
sempre valenta i judiciosa.
Fer que la protagonista segueixi un conill humanitzat que manifesta
una exagerada ansietat d’arribar tard és, en el relat de Carroll,
una expressió artística peculiar de la connexió intrínseca de les
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relacions de temps i espai. És a dir, utilitzant el concepte de física
traslladat per Mikhail Bakthin a la teoria literària, el rellotge del
Conill Blanc és un cronotop, un centre organitzatiu on els “nusos
narratius es lliguen i es deslliguen” i on els elements abstractes de
la novel·la es materialitzen.1 A primer cop d’ull el rellotge del Conill
pot semblar un derivat directe del cronotop que Bakhtin identifica
com a característic del “temps d’aventures” en les novel·les gregues
i bizantines, on la parella protagonista s’enfronta a una sèrie de
retards que n’obstaculitzen la trobada. El temps de l’aventura està
construït per l’encadenament continuat de successius “just-llavors”
i “sobtadament”, interrupcions del curs normal dels esdeveniments
provocats per forces irracionals o malignes que conspiren per evitar
la sincronia dels amants. Ara bé, com observa Bakhtin, el cronotop
grec és el més abstracte i, a la vegada, el més estàtic dels cronotps
novel·lístics. Tot i el frenètic ritme de sobtats desplaçaments en
cadena, provocats pel segrest, el naufragi, l’esclat de la guerra o
l’encanteri, el món de la novel·la d’aventures és el d’una absoluta
immobilitat. No hi ha espai pel canvi, el creixement o l’evolució i, al
final, no obtenim més que “la mera afirmació de la identitat entre
allò que havia estat a l’inici i allò que és al final. El temps d’aventura
no deixa traça”.2 Per tant, tot i que sovint els personatges arriben
tard, aquesta és una necessitat estructural de l’argument i tampoc
“deixa traça” en els seus caràcters. El retard dels aventurers no pot
produir ansietat, perquè les causes del retard sempre són alienes a
la seva voluntat i als seus actes, són causes externes, resultat de les
contingències d’un destí que s’ha posat a jugar amb les seves vides.
La consciència d’arribar tard és, per tant, un tret específic de la
modernitat. La funció del rellotge no és facilitar la sincronia entre
els amants que produirà el retrobament final i el restabliment de
l’ordre, sinó la interiorització de la necessitat d’autosincronia amb
un concepte abstracte de temps. La cursa del Conill no és la de
l’atleta que s’esforça per vèncer la resta del grup, sinó la de qui
s’enfronta sol contra el cronòmetre per ascendir a un lloc més elevat
dins una escala de rangs oberta i, per tant, sempre superable. Per
a Michel Foucault,3 aquesta distribució individualitzada i inestable
dels cossos serà un mecanisme de control propi de la societat
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disciplinar moderna. La disciplina, així entesa, és una anatomia
política del detall que imposa una coerció ininterrompuda per mitjà
de mètodes que permeten el control minuciós del cos dòcil: un cos
exercitat, fort, preparat i, a la vegada, sotmès i obedient. El Conill fa
tard a la seva trobada amb ell mateix.
L’exigència d’autosincronia no només obliga a ser precís a l’hora
d’adequar el cos a un espai i un temps determinats sinó també a
dur un estil de vida coherent amb la pròpia època i a participar de
manera activa en els esdevemiments, els processos de canvi social
i les transformacions en la imaginació moral que la distingeixen.
L’“arribar tard” modern està, de fet, a l’origen de dues causes de
neguit: una, per defecte, provoca frustració; l’altra, per excés,
provoca nostàlgia. D’una banda, arriba tard qui no aconsegueix
fer-se un lloc a l’avantguarda, a la primera línia de la història,
qui queda endarrerit. Així ho constatem, per exemple, amb el
personatge de Fabrizio del Dongo a La Cartoixa de Parma de
Stendhal quan, tot i el seu deambular per la batalla de Waterloo,
no arriba a introduir-s’hi ni, menys encara, a ser-ne un agent. No
n’hi ha prou, en aquest sentit, amb estar en el lloc i el moment
adequats, cal saber, també, com fer, de la presència física, no una
mera contingència sinó una necessitat. Però també arriba tard qui,
havent seguit fidelment la consignes modernes –“endavant!” i “fesho nou!”– experimenta a cada nova passa una impressió de pèrdua
d’autenticitat i dissolució del sentit. Aquesta és la nostàlgia de
l’explorador, el colonitzador o el turista quan comprèn que la seva
pròpia presència confirma la desaparició del lloc que imaginava
verge i no contaminat.4 L’exemple literari d’aquesta modalitat de
l’arribar tard podria ser el de l’etnògraf, descrit per Perec a La vie
mode d’emploi, que intentant desxifrar les estranyes pautes de
migració del grup objecte d’estudi, els segueix per paratges cada cop
més desolats, perillosos i inhabitables fins a descobrir, massa tard,
que la fi última d’aquell estrany nomadisme era desfer-se d’ell.
“Seguir les passes d’aquells que, abans que nosaltres, van arribar
també tard” no és una idea de relació entre temps i espai fàcil
de materialitzar artísticament. Però aquesta és de fet la idea que
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millor sembla ajustar-se a les intencions complexes de la revisita
que Joan Saló proposa al conjunt escultòric de l’AP7. Tot i els
valors d’eficàcia, democràcia, modernitat i cosmopolitisme amb
què es presentava, l’any 1974, el programa del conjunt escultòric
del, llavors, nou tram d’autopista entre La Jonquera i Tarragona, el
projecte es concebia des d’uns principis potser no del tot obsolets,
però si inqüestionablement antics. La crida a dotar de valors
simbòlics i expressius els espais projectats des de la frugalitat
estilística del funcionalisme havien estat matèria de debat des que
Josep Lluís Sert, Fernand Léger i Siegfried Giedion promogueren,
l’any 1943, el cèlebre manifest de 9 punts sobre la monumentalitat.
Des de llavors ja hi havia hagut proves suficients de la complexitat
que acompanyava la “recuperació del lirisme” per mitjà de la mera
superposició d’elements artístics, o artistitzants, sobre els paisatges
prèviament concebuts per l’urbanisme i l’arquitectura que, com a
molt, deixaven, espais en blanc per a les intervencions artístiques.
D’altra banda, com ja van assenyalar Alícia Suárez i Mercè Vidal
el mateix any 1974, l’afany dels promotors del projecte per reduir
la distància entre “una minoria d’especialistes i una massa de purs
receptors” era una idea en declivi intel·lectual, amb la data de
caducitat superada des de la publicació, l’any 1969, de L’Amour de
l’Art de Pierre Bourdieu, l’estudi sociològic pioner sobre els públics
del museu que evidenciava, com deien Suárez i Vidal, que “allò que
és fonamental són els mitjans per accedir a l’art, i no la proximitat
material a les obres”.5 El relat del conjunt escultoric de l’autopista
estava puntuat, doncs, no pels “sobtadaments” de temps d’aventura,
sinó pels “des de ja fa...” del temps en retard. Perquè ara, més de 30
anys després, cal encara tornar-hi?
El retorn parcial al conjunt escultòric de l’AP-7 va tenir lloc el 6
d’octubre de 2007 dins el projecte artístic Escultura en moviment
de Joan Saló. El format, un recorregut en autocar amb visita
comentada per part de l’artista, provoca d’entrada associacions
directes amb els històrics treballs de Robert Smithson, Edward Rusha
o Andrea Fraser. Ara bé, a diferència d’aquestes obres seminals, ni
el viatge previst per Saló ni els seus comentaris semblaven destacar
per cap dels mèrits que han fet cèlebres els seus antecessors: ni
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per la intensitat poètica de Monuments of Passaic de Smithson i
el seu desplaçament conceptual del paisatge pintoresc al paisatge
entròpic (“la meva obra –afirmarà, en canvi, Saló– és un elogi de la
intrascendència”), ni pel laconisme i l’exhaustivitat programàtica
d’Every Building on the Sunset Strip de Rusha (“no tindrem
temps de recórrer tot el tram”), ni per la sobreactuació paròdica
de Museum Highlights (“no sóc performer!”). Era fàcil, per tant,
considerar com un doble retard: tant pel que fa al dispositiu artístic i
crític que desplegava, com pel tema que s’hi volia capturar.
No és d’estranyar que dues veus autoritzades s’alcessin ben aviat
per impugnar el discurs de Saló. La primera es va fer sentir durant
el trajecte mateix, quan Rosa Maria Subirana6 va posar en evidència
com alguns dels arguments de la visita, en especial els comentaris
crítics sobre les condicions econòmiques amb què es van produir i
retribuir les escultures es basaven en criteris legítimament exigibles
avui però difícils d’imaginar en el context de l’any 1974. La segona
impugnació es va fer pública, tres setmanes després del viatge,
amb un article de Pilar Parcerisas7 on l’obra era qüestionada no
per un excés de present, sinó per un excés de passat. Escultura
en moviment era descrita, per Parcerisas, com el resultat d’un
encatarinament pel “passat cadavèric” que treia actualitat i efectivitat
a una obra que naixia, per tant, ja morta. Aquest cop l’anacronisme
es presentava, doncs, sota la forma d’un revival, “que té més de
dissecció històrica que d’autèntica efectivitat en el nostre present”.
La doble refutació aparentment contradictòria que fa de la mateixa
obra un echec raté i un déja vu no estan, en el fons, tan lluny l’una
de l’altre. Les crítiques de Subirana i Parcerisas s’originen totes dues
a partir d’una mateixa percepció d’Escultura en moviment com
a obra entroncada amb un corrent artístic de crítica institucional.
Vist des d’aquest angle, Escultura en moviment pot semblar una
cerimònia de profanació que, per mitjà de la recontextualització
de les condicions culturals, socials, polítiques i econòmiques
d’existència de l’obra, restituïa el seu lliure ús fora de la esfera
sacralitzant de l’art. És en aquest sentit que s’entén el qüestionament
de la cerimònia, ja sigui per la poca adequació del procés (Subirana)
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o dels objectius (Parcerisas).8 Com a cerimònia crítica, per tant,
l’obra de Saló sembla anacrònica, obsoleta i poc curosa.
Ara bé, si considerem Escultura en moviment no com una
cerimònia on es reafirma, críticament, un estat de posicions estables
i recurrents, sinó com un mecanisme ritual que intensifica una
situació de trànsit estructural, la interpretació de les intencionalitats
complexes incorporades a l’obra es pot veure sensiblement
enriquida. Aquest tipus de rituals han estat llargament estudiats
pel folklore i l’antropologia des que Van Gennep els va caracteritzar
com a ritus de pas.9 Ritus que, tot i tenir més pes institucional en
les societats tradicionalment estudiades per etnògrafs i folkloristes,
mantenen els seus trets fonamentals en les pràctiques que marquen
les transicions entre diferents rols i estadis dins les societats urbanes
contemporànies. Els ritus de pas es caracteritzen per una fase de
separació, física o simbòlica, dels neòfits que viuran durant un
període liminar en un estadi ambigu com a subjectes desposseïts dels
seus atributs. Durant aquest període, els iniciats no només adquiriran
nous coneixements sinó, com dirà Victor Turner,10 seran “modelats”:
viuran una transformació ontològica, un canvi de substància,
que els dotarà dels poders necessaris per assumir la seva nova
situació a la vida. Al llarg del període liminar els iniciats entraran
en contacte amb aspectes de la realitat que fins llavors els havia
estat desconeguda, oculta o prohibida, i aquest eixamplament de la
consciència tindrà lloc, en solitari o amb la mediació d’instructors,
per mitjà de l’escrutini d’objectes singulars, per les explicacions que
es donaran sobre aquests objectes o per la realització de diferents
accions. Turner destaca com els objectes utilitzats per comunicar
el canvi d’estat als neòfits solen ser formalment simples però d’una
gran complexitat interpretativa i, molt sovint, desproporcionats i
monstruosos. Més que propiciar un estat emocional de sorpresa o
terror, el caràcter monstruós dels sacra busca per Turner “trencar
la força del costum i obrir pas a l’especulació”. Són figures que
presenten elements dissociats i recombinacions sorprenents,
“mol·lècules semàntiques de components múltiples” que situen
l’observador en un context poc familiar i que l’obliguen a un esforç
de reflexió per fer front a l’estranyesa.
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D’aquesta breu descripció dels elements bàsics dels ritus de pas,
és fàcil identificar els trets formals que permeten veure el trajecte
en autocar d’Escultura en moviment com un viatge iniciàtic: la
constitució del grup i la seva reclusió a l’autocar, la visió de les
escultures rere els vidres mentre es rememoraven els fets i les
circumstàncies de 1974, el dinar col·lectiu, a meitat de camí, en
una àrea de descans de l’autopista o el fet mateix de concebre
l’obra com un joc de convivència alternativa que, com diria Nicolas
Bourriaud en la seva definició de l’estètica relacional, fomenta una
cultura de l’amistat.11
El caràcter liminar del viatge també es feia evident cada cop que el
relat sobre l’origen de les escultures narrat per Saló donava lloc a
un contrast imprevist amb l’experiència de l’obra en el present. Així,
per exemple, la narració de l’artista-guia i l’atenció dels participants
sovint no s’ajustaven a la velocitat de l’autocar i arribaven massa
tard. De fet bona part del viatge va consistir en la successió de
moments de tensió i decepció del tipus: “Just ara, per la vostra
dreta, apareixerà... ja ha passat! L’heu arribat a veure? La següent
és...”. Altres acronies es produïen quan, per exemple, un dels
participants va demanar informació sobre una hiperbòlica estructura
blava que s’apropava per l’esquerra i que no era altra cosa que un
novíssim pont encara en construcció per on, en el futur, haurà de
passar el tren d’alta velocitat, la infrastructura que avui ocupa el
lloc equivalent, en l’imaginari del progrés i el desenvolupament,
que va tenir l’autopista l’any 1974. O quan l’autocar es va aturar
al quilòmetre 117 i ens vam apropar caminant a l’obra de François
Stahly, oculta entre un grup massa frondós d’arbres, un fet que
Saló va explicar per un canvi de criteris de la Fundación Abertis,
responsable del conjunt, que avui dóna prioritat a la natura per
sobre l’art. I encara quan davant d’obres dels seleccionats dins la
categoria d’artistes joves, Saló explicava que no havien consolidat
una carrera artística posterior, una fet que es feia difícil no projectar
sobre la biografia futura del jove artista que ara compartia amb
els seus antecessors la mateixa possibilitat de trobar-se com ells,
a l’autopista, amb la seva primera i, potser, única obra. Analitzar
Escultura en moviment com a ritual de pas permet destacar-hi,
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fent servir la distinció de Baudelaire, l’element etern i invariable
un cop s’ha constatat que la part relativa i circumstancial (l’època,
la moda, la moral i la vida) és, en aquest cas, d’una actualitat
en retard. Però per mantenir l’analogia del treball artístic amb
el viatge iniciàtic cal que, durant el període liminar, s’hagi
produït un canvi substancial, una transformació ontològica, en
els participants. Això no vol dir que qualsevol excursió o visita
guiada pugui ser interpretada com a ritu de pas, cal que hi hagi
hagut, convé recordar-ho, una transició que condueixi a un canvi
d’estat dels paricipants. Es produeix una trasformació d’aquestes
característiques a Escultura en moviment?
Si el Conill d’Alícia personifica el cronotop de l’arribar tard, Joan
Saló, durant el viatge, exhibia un conill també blanc però amb
connotacions ben diferents. Imprès sobre una samarreta vermella
lluïa una versió manipulada del símbol de Playboy que feia de
l’altiva i libidinosa mascota original un pobre animaló innocent
d’orelles caigudes. Playboy donava pas a Shyboy. I és de fet aquest el
paper que va adoptar Saló durant el viatge: un noi tímid, dubitatiu
i insegur, que manifestava reiteradament el seu nerviosisme i les
ganes que tot allò acabés aviat. Una actitud que sembla més pròpia
d’un neòfit que no pas del guia, l’instructor que ha de dur a bon
terme el ritual. Qui iniciava a qui? Si l’estructura d’Escultura en
moviment presenta correspondències amb els ritus d’iniciació, la
funció que hi va jugar l’artista-guia és molt propera al personatge,
també tradicional, del pallasso ritual: el trickster que subverteix
categories i transgredeix les normes. Com ha observat Pnina
Werbner, els pallassos rituals de les societats tradicionals “són
molt similars a les obres d’art o les novel·les d’avantguarda”;12
en tots dos casos s’espera que impregnin d’alteritat les rutines
establertes en la vida quotidiana. Com a bon trickster, l’enginy de
l’artista-guia, sota l’aspecte de timidesa i poca destresa, neutralitza
les oposicions binàries sobre les quals es construeix el discurs
artístic (creació/gestió, escultura pública/infrastructura pública,
negativitat crítica/afirmació festiva, present contemporani/passat
modern, creació/convenció...) i construeix un espai liminal, un “ni
això ni allò altre”, que desestabilitza les estructures d’autoritat i fa
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del suposat instructor un neòfit inesperat. L’arribar intencionalment
tard i l’estat de trànsit en suspens (entre la indecisió i l’expectació)
d’Escultura en moviment obre, així, la possibilitat d’una
temporalitat ambivalent: la col·lisió de diferents visions de l’art i del
món encapsulades en el marc d’una única manifestació multiestable:
la de l’obra com a agent actiu i alhora receptor pacient de les seves
pròpies condicions d’existència.
Febrer 2008
-
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Martí Manen

Comissari independent

Velocitat i
artistes joves
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Bretton Woods. Internet. La popularització del viatge. La televisió
global. Els que emigren per necessitat i els que es mouen per la
flexibilitat laboral. El correu electrònic. El poder del Banc Mundial.
El descrèdit de l’ONU. L’anglès internacional. Skype. Tòquio.
San Francisco. Berlín. Mèxic DF. Xangai. Mig parlar tres o quatre
llengües. Conèixer els aeroports. Recomanar un restaurant a Nova
York. Si vols, vine a Mitte quan vulguis. Sopar amb un islandès, una
holandesa, un xilè i trobar-se tots a París amb una de La Rioja. On
vius? M’acabo de mudar. Facebook o l’aplicació que toqui aquesta
tardor, aquest mes, aquest cap de setmana. I l’eterna joventut.
La velocitat sembla impossibilitar qualsevol reacció. Les coses són
com són, encara que estan canviant tota l’estona. Té sentit parlar de
tot això en referència a la figura de l’artista jove? Segurament, més
del que sembla.
Si el ritme diari obliga a utilitzar diversos canals d’informació, a
tenir contactes amb d’altres llocs, a prendre decisions dràstiques
i a ser capaç de veure cap a on dirigeixen tota aquesta mena de
moviments (acceptant també la impossibilitat de preveure res a tres
anys vista), el modus operandi de l’anomenat “artista jove” no pot
seguir unes altres dinàmiques.
En un espai i temps fluctuant, la mateixa definició de l’artista jove
ha perdut el sentit. Un “artista jove” pot estar acabant els estudis
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a la facultat i exposant a Documenta al mateix temps. Un artista
jove pot participar per primer cop en una exposició col·lectiva i
immediatament tenir obra a Arco. Davant de l’enorme ventall que
s’amaga sota la combinació de paraules “artista” i “jove”, entendrem
en aquest text que un artista jove és aquell artista que està en un
procés de definició pròpia i també –i important– de reconeixement i
descobriment dels límits i les possibilitats. I aquí ens trobem amb el
primer problema: no hi ha límits. Davant del tot decidim, d’entrada,
tancar els ulls i pensar que només existeix i té possibilitat d’existir
allò conegut: la pròpia generació, potser la generació anterior, un
context artístic limitat a una sèrie d’institucions i possibilitats, i la
ciutat on vivim o de referència pròpia.
I aquí ens trobem amb un perill important: l’artista jove pot creure
(per por, inseguretat, desconeixement, vergonya, comoditat o
falta de temps) que no hi ha més referents que els propis, que les
fronteres i les maneres de fer són les que l’envolten i que els models
a seguir són aquells que fa dos anys eren “artistes joves”. Premis,
beques, institucions de petit format, de format mitjà i somnis
específics d’institucions de gran format que es troben a la mateixa
ciutat semblen ser els únics camins a seguir per tirar endavant amb
una carrera artística.
Si vivim en un context global, les informacions que ha de tenir
un artista jove, així com el desenvolupament de la seva incipient
carrera, no es poden limitar al context local. Evidentment, una
ciutat ha d’oferir recursos per facilitar la professionalització
dels seus artistes, però ha de ser prou permeable per potenciar
l’intercanvi amb persones d’altres latituds, oferint un espai i temps
per a l’aproximació a diversos tipus d’informació, facilitant l’exercici
del coneixement i una pràctica que afavoreixi la superació del
tancament de mires i ampliï la capacitat crítica i de treball. Definir
una carrera artística que passa exclusivament dins dels límits d’una
ciutat dirigeix directament a aquells que segueixen al peu de la
lletra aquest recorregut cap a un final professional massa pròxim.
L’etapa de formació de l’artista jove demana necessàriament
inputs varis. Les exposicions i activitats que ofereix una ciutat
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(amb els diferents entramats institucionals, parainstitucionals o
independents) són una de les fonts de coneixement i descobriment
dels propis interessos. Són necessàries per a l’artista jove com a
elements que serveixen per reconèixer el context local. Cada lloc
dirigirà cap a una sèrie de discussions que apareixeran a partir de
les propostes que tinguin més visibilitat. Però això no podrà ser
l’única font d’informació i coneixement de l’artista jove. Una ciutat,
un lloc específic, té també uns vicis propis i pot semblar que aquests
vicis són universals i d’obligada presència dins del que entenem com
a “art contemporani”. Els tics d’un lloc no seran necessàriament els
mateixos en un altre lloc. Per evitar que l’artista jove cregui que
aquests tics són “el que toca fer” no hi ha millor opció que conèixer
altres maneres de fer.
En un món global, el localisme necessita ser conscient d’altres
opcions. El procés d’investigació i descobriment de l’artista jove, per
a la seva maduració, necessita el reconeixement d’aquestes altres
possibilitats. Serà a partir de veure aquestes diferents maneres de
fer que l’artista jove tindrà la capacitat de jugar amb el context, de
decidir com vol actuar i quin tipus de treball –en relació als models
preestablerts– vol desenvolupar. També el treball es beneficiarà
d’influències externes i de noves vivències. Al plantejar la necessitat
d’aproximar-se a d’altres contextos, no ens referim únicament a
moure’s a un altre país. Un altre context creatiu o un contacte humà
més enllà del cercle reduït poden facilitar aquesta nova mirada al
context propi. El viatge pel viatge (seguint un esperit romàntic)
pot estar igual de buit de contingut que la rutina del dia a dia.
És necessari que l’artista jove busqui una activació del seu entorn
pròxim, que defineixi els seus propis objectius i que sigui capaç de
convertir-se en una esponja que absorbeix tot allò que l’envolta a fi
de poder-ho analitzar després.
També és cada cop més evident que la velocitat amb què es mou
el context artístic obre les portes als artistes joves a possibilitats
impensables fa pocs anys. La Xarxa, font d’informació sobre
l’actualitat artística a tot el món (o el món digitalitzat que parla
idiomes de contacte internacional), obliga qualsevol artista jove
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que vulgui entendre el seu treball de forma professional a tenir
controlades les fonts d’informació i a saber quins són els temes de
discussió i els actors principals de l’art contemporani. Serà a través
d’aquesta informació que l’artista jove descobrirà possibilitats reals
més enllà dels límits físics del propi context.
Ens trobem amb diferents xarxes que treballen amb artistes joves.
Estudis i espais de residència repartits per tot el planeta, centres
d’investigació i de producció de diversos àmbits culturals que
esperen propostes. Programes educatius específics, institucions
que buscaran artistes per preparar futures exposicions… El llistat
és enorme. I, de fet, el treball en xarxa que es realitza a partir
d’aquestes plataformes és gairebé el resultat de l’acció dels artistes
(així com també dels altres agents que hi participen). Un artista
que hagi tingut una residència a una institució a Alemanya tindrà
més facilitats per aconseguir un nou lloc a Finlàndia (per posar dos
exemples de països on podem trobar espais de residència i treball
per a artistes). Un artista que passi per un programa educatiu a
París tindrà més facilitats per desenvolupar un projecte a Escòcia.
La capacitat d’acció, el coneixement de quins són els llocs d’interès
i l’obligada velocitat de decisió en aquestes plataformes ofereix la
possibilitat de passar d’“artista jove” a “artista de mitja carrera” en
no massa temps.
Bàsicament, el que demana el sector artístic als artistes joves és
el compromís i la voluntat per tirar endavant projectes propis,
que es mostrin actius, que tinguin una manera de fer específica
i, al mateix temps, que tinguin coneixement del sector. El
recorregut pels diferents centres (una de les possibilitats per
generar aquesta base discursiva necessària que es converteix en
l’esquelet del treball artístic) ofereix un temps per a polir idees,
per investigar possibilitats i per entendre com es vol treballar amb
art contemporani. No és fàcil destinar un parell d’anys de la pròpia
vida a donar voltes cada quatre mesos, però un temps d’aquesta
mena obliga a veure el context d’origen amb una certa distància
que s’apropa a una suposada objectivitat, ofereix la possibilitat de
descobrir que potser aquell premi que tant ens obsessionava no
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significava res fora de les fronteres culturals de la pròpia ciutat i que
un tipus de treball que no tenia cap possibilitat segons els propis
companys era rebut amb entusiasme en d’altres latituds.
La màquina artística agafa la velocitat d’un món que es mou sense
fre (i sense xarxa de seguretat). El pas des dels estudis cap a la
professionalització és cada vegada més curt. Però també ho és el que
porta cap a l’oblit. De fet, és una qüestió de ritmes, de saber veure
com van les coses i saber què és el que en volem. No és fàcil ni
difícil, simplement cal tenir-ho present.
-
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Aggtelek
Gema Perales
Barcelona, 1982
Xandro Vallès
Barcelona, 1978

Martijn Bessemans
Ghant, 1976

-

Ramon Brichs
Cardona, 1976

aggtelek@mail.com
www.aggtelek.net

Verónica Aguilera
Barcelona, 1976
veronica.aguilera@gmail.com
www.veronicaaguilera.com

Efrén Álvarez
Barcelona, 1980

madiverdun@gmail.com

Carol Antón
Burgos, 1980

carolantonmate@yahoo.es
www.carolanton.com

martijn_bessemans@yahoo.com
www.saatchi-gallery.co.uk/yourgallery/artist_
profile/Martijn+Bessemans/71965.html

-

rbrics@wanadoo.es
http://pinturesmuralsvalldeboi.blogspot.com
http://edpaf.blogspot.com
-

Eva Carasol
Barcelona, 1983
evacarasol@gmail.com
www.evacarasol.com

Anton Coimbra
bohemeio@yahoo.es

-

-

Laura Cuch
Barcelona, 1979

Jordee Ayuso
Metán, 1980

-

jordeeayuso@gmail.com
www.jordeeayuso.com

Karla Berrens
Barcelona, 1984
yukrla@yaoo.es

-

lauracuch@gmail.com
www.lauracuch.com
www.lakuk.blogspot.com

Alfons Cuenca
Vielha, 1976

alfons.tuneu@hotmail.com

Lucía Egaña Rojas
Münster, 1979
www.lucysombra.org
www.desbasurament.org
lucysombra@gmail.com

-
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Raquel Friera
Barcelona, 1974
raquelsfc@yahoo.es

Miquel García
Barcelona, 1975

miquelnou@yahoo.com
www.hangar.org/miquelgarcia

Lucía Lara
Logroño, 1981

lachicachic82@hormail.com
www.fotolog.com/lucia_lara_02

Julio Lugón
Lima, 1982

juliolugon@hotmail.com

-

-

Cristina Garrido
Barcelona, 1983

Marta Madrid
Granada, 1982

-

-

Juan Fernando González
Medellín, 1982

Goretti Matias
Maó, 1982

ginzaline@gmail.com

gonzalezgiraldo@gmail.com
www.jfxgonzalez.blogspot.com

Rubén Grilo
Lugo, 1981

rubengrilo@gmail.com

Núria Güell
Vidreres, 1981

nuriaguels@gmail.com

Tjasa Kancler
Maribor, 1978

tjasa_kancler@hotmail.com
www.p-a-r-a-d-i-g-m-a.net

-

madridmarta@gmail.com

gorettimatias@gmail.com

Irene Minovas
Vic, 1982

ire.minovas@gmail.com

Mariona Moncunill
Tarragona, 1984
moncunill@gmail.com

Jordi Morell
Salt, 1975

morell.jordi@gmail.com

David Moreno
Barcelona, 1978
mc.david@terra.es

-
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Wilson Peña
L’Habana, 1978
wilsonpc@hotmail.com
www.hamal-suite.com

Esther Ribot
Barcelona, 1981
estherribot@gmail.com

Joan Saló
Sabadell, 1981

joan_salobraut@yahoo.es

Miguel Soler
Sevilla, 1975

soler@miguelsoler.com
www.miguelsoler.com

Ramon Suau
Barcelona, 1975

ramonsuau@hotmail.com
http://ramonsuau.spaces.live.com
www.encant.net
www.laxinaart.org

Gemma Tro
Calella, 1975

gemmatro@hotmail.com

Gal·la Uriol
Barcelona, 1978
pizicato23@gmx.net

-

Oriol Vilanova
Manresa, 1980

oriol_vilanova@hotmail.com

-
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Social i Ciutadania
Secretaria de Joventut
Consellera
Carme Capdevila i Palau
Secretari de Joventut
Eugeni Villalbí i Godes
Director de l’Agència Catalana de la Joventut
Julià Fernández i Olivares

Art Jove
Sala d’Art de la Generalitat
C. de Calàbria, 147
08015 Barcelona
Tel. 93 483 83 61
www.gencat.cat/joventut/salartjove
artjove.dasc@gencat.net
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Sala d’Art Jove de la
Generalitat
2006

Sala d’Art Jove de la
Generalitat
2007

Equip d’assessorament i gestió
Oriol Fontdevila i Experimentem amb l’Art
[David Armengol i Víctor Lobo]

Equip d’assessorament i gestió
Oriol Fontdevila i Experimentem amb l’Art
[Txuma Sánchez i Víctor Lobo]

Coordinació tècnica
Núria Martínez
Marta Vilardell
-

Coordinació tècnica
Marta Vilardell
Jurat de la convocatòria Art Jove 2006

Jurat de la convocatòria Art Jove 2005
Ferran Barenblit
director del Centre d’Art Santa Mònica
Bea Espejo
comissària independent
Carme Ortiz
professora d’història de l’art, crítica d’art i
directora de la revista Papers d’Art
Francesc Ruiz
artista visual
David Armengol i Oriol Fontdevila,
en representació de la Sala d’Art Jove
Processos de tutoria
Bea Espejo
comissària independent

Amanda Cuesta
comissària independent
Pep Dardanyà
artista visual i director de Can Xalant
Núria Enguita
directora de la Fundació Antoni Tàpies
Antoni Jové
coordinador del Centre d’Art La Panera
Oriol Fontdevila i Txuma Sánchez,
en representació de la Sala d’Art Jove
Processos de tutoria
David Bestué
artista visual
Antoni Jové
coordinador del Centre d’Art La Panera

Jordi Cuyàs
artista visual i professor de l’Escola d’Art i
Superior de Disseny Pau Gargallo

Nuria Enguita
directora de la Fundació Antoni Tàpies

Laia Solé
artista visual

Amanda Cuesta
comissària independent

Francesc Ruiz
artista visual
-

Jorge Luis Marzo
historiador de l’art
-

