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TEMA DE DEBAT: POESIA VISUAL I ART POSTAL.
EL TALLER DEL SOL DE TARRAGONA
POESIA VISUAL.
L’IMPORTANT ÉS LA IDEA
// JOSEP MIQUEL GARCIA
....................................................
La concessió del premi Velázquez d’Arts Plàstiques 2015
a Isidoro Valcárcel Medina, i l’anterior a Esther Ferrer, ens
demostra la receptivitat envers els poetes visuals, amb una
nova mirada a una pràctica que –mai com ara– s’havia tingut present en el domini de les arts visuals.
Després de la Documenta X de Kassel es va iniciar
una revisió dels artistes més significatius de la història de
l’art del segle xx, tot accentuant noms menystinguts fins
llavors. Comença, en aquest punt, una recuperació de la
poesia visual i de l’experimentació poètica com a origen
d’una modernitat que s’havia atribuït, exclusivament, a la
pintura. Artistes avui dia considerats centrals de l’escena
internacional parlen de la poesia concreta com a incitació
i esperonament dels seus llenguatges particulars... Dieter
Roth, Helio Oiticica, Cildo Meireles...
Va ser a través dels textos d’Angel Crespo i Pilar Bedate
a la Revista de Cultura Brasileña que publicava a Madrid
l’Ambaixada del Brasil que es va difondre a Espanya la
poesia concreta. En el número de juny del 1963 expliquen
com la revista Noigandres, que dirigien Décio Pignatari,
Augusto de Campos, Haroldo de Campos i Ronaldo Azeredo, va donar a conèixer, d’ençà del 1956, composicions
concretes. El concretisme va ser simultani a Europa, ja que
el novembre del 1955 Décio Pignatari va entrar en contacte amb Eugen Gomringer, que havia publicat l’any 1953
les primeres «Constel·lacions» i era un exemple d’afinitat
entre els concretistes brasilers i els europeus, així com de
la geometrització i rigidesa formal dels inicis del moviment
de la poesia concreta.
En el número 4 de la revista Noigandres, del 1958, es
publica el «Pla pilot per a la Poesia Concreta» que proclama
que la poesia adopta l’espai gràfic com a element estructural mínim múltiple comú del llenguatge, prescindint de
l’estructura sintàctica i discursiva del vers, es refereix a la

tradició de poetes com Mallarmé, Pound, Joyce, Apollinaire,
Ponge, Majakovskij i les afinitats amb la música de Webern.
Els efectes de la difusió de la poesia concreta a Espanya
tenen resultats immediats. De manera col·lectiva, la primera exposició que s’organitza té lloc a Bilbao, a la Galeria Grises, que l’any 1965 presenta una mostra de poesia visual,
fònica, espacial i concreta. Segueixen altres exposicions i
l’any 1971 la Petite Galerie de Lleida presenta la primera
mostra de poesia concreta a Catalunya, amb obres de
Guillem Viladot, Joan Brossa i Josep Iglésias del Marquet.
....................................................

Podem comprovar com els fonaments
de la poesia concreta espanyola en
aquells finals dels anys 60 i durant els
anys 70 configuren l’esclat de la poesia
experimental. Felipe Boso, Francisco
Pino, Joan Brossa, Jorge Oteiza i Guillem Viladot són uns exemples clars
del potencial.

....................................................
Eugen Gomringer és un dels referents europeus de la
poesia concreta, l’any 1967 va visitar Madrid i l’any 1973
va impartir una conferència a Barcelona, a l’Institut Alemany. En una mostra organitzada per ell mateix al Rheinische Landesmuseum va fer un discurs Felipe Boso, un
dels exemples de com la poesia concreta assoleix entre els
poetes nostrats una excel·lència.
Podem comprovar com els fonaments de la poesia
concreta espanyola en aquells finals dels anys 60 i durant
els anys 70 configuren l’esclat de la poesia experimental.
Felipe Boso, Francisco Pino, Joan Brossa, Jorge Oteiza i
Guillem Viladot són uns exemples clars del potencial. Tots
ells tenen una sintonia generacional i, a la vegada, un cert
aïllament físic i un desig de preservar la seva individualitat
creativa.
De manera quasi bé oculta es desenvolupen treballs
d’investigació semàntica, al mateix temps que, mes enllà
de la tradició experimental de la poesia de l’època de les
avantguardes, apareixen a Madrid indicis de difusió de la
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poesia concreta que se sumen a les aportacions dels postistes: Julio Campal d’ençà del 1962, la creació de Problemàtica 63 i la creació l’any 1964 del grup ZAJ a Madrid,
amb Juan Hidalgo, Walter Marchetti i Ramon Barce, i després amb la incorporació d’Esther Ferrer.
Entre els anys 1965 i 1968 la poesia visual i concreta
assoleix a Espanya una difusió creixent que acota els autors principals: el grup ZAJ, Problemàtica 63 (Julio Campal, Ignacio Gomez de Liaño i Fernando Millan).
Jose Luis Castillejo, la Cooperativa de Producción Artística a Madrid (Gomez de Liaño, Herminio Molero, Manuel
Quejido, F. Lopez Vera, F. Salazar o també Julio Plaza, Elena Asins o Lugan) i el Grup N.O. (Juan Carlos Aberásturi,
Jokin Diez, Enrique Uribe, Fernando Millan o Jesus Garcia
Sanchez) i la generació catalana que substitueix la terna
de Brossa, Viladot i Iglésias del Marquet...: Isidoro Valcárcel Medina, Santi Pau, Xavier Canals J.M. Calleja, Bartolomé Ferrando, Gustavo Vega, Julián Alonso o Marcel Pey.
Aquest camí d’individualitats i d’activisme es desenvolupa en paral·lel amb una actitud FLUXUS, en la qual
alguns autors, com el cas del grup ZAJ, han estat inclosos.
Els «Encuentros de Pamplona» del 1974, que figuren
com una fita central del conceptualisme espanyol, tenen
una empremta significativa de la poesia visual, així com les
exposicions precedents que sota el marc d’EXPERIMENTA,
el 1972 i el 1973 pretenen els contactes internacionals
dels artistes espanyols sota una òptica poètica i visual.
Amb posterioritat a l’era conceptual, la poesia visual ha
seguit el seu curs fins a l’actualitat, amb el refermament de
camins individuals ja consolidats, com els de Montserrat
Cortadellas, Francesc Vidal, Agustin Calvo Galan, César
Reglero, Josep Vallribera o David Ymbernon.
....................................................
Guillem Viladot, Poster poema. Fotografia: Fundació Viladot; Eugen Gomringer junt a la versió en espanyol de la
seva famosa composició Sweigen; Tarja, publicació del
Grup ZAJ, Madrid 1966; Joan Brossa, Cap de Bou, versió
a La Vinya dels Artistes, La Pobla de Cérvoles, Lleida. Fotografia: Artiga.
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EL TALLER DEL SOL.
UNA HISTÒRIA D’ACTIVISME ARTÍSTIC
// CAYETANO COSTA
....................................................
Recordo el primer dia que vaig creuar la porta vermella
d’un insòlit museu amagat en un carreró de la Part Alta.
Aquell porticó em va semblar que separava la gris realitat quotidiana d’un món que desconeixia. En la desconeixença de l’aparent se’m va fer visible la fascinació i la
creació pura vers el dubte estètic i vital de l’homo posmodernis. Milers de cartes. Milers en vaig trobar. I cadascuna d’elles materialitzava un concepte, una idea primordial
que certificava que no calia sortir de la caverna-museu
per adonar-se que allò era únic en la seva espècie. Rere
meu, la veu de César Reglero em donava la benvinguda
a l’Arxiu Museu de Mail Art i Poesia Visual (AMMA), creat
ara fa 18 anys com un projecte més del col·lectiu Taller
del Sol (TDS).
És ben cert que hi ha vides que mereixen ser historiades com hi ha històries que han de ser viscudes. I és en
aquesta intersecció entre allò viscut i allò historiat, entre la realitat i la imaginació, en la qual César Reglero,
poeta visual i apropiacionista, ha fet de l’art i la creació
permanent el seu leitmotiv de vida, sent alhora l’ideòleg i
fundador del TDS. Per entendre com l’AMMA va establir
a Tarragona un referent global en l’univers de l’art postal
(mail art) i la poesia visual, cal fer menció dels nombrosos
projectes del col·lectiu TDS. Parlem de projectes de l’art
més underground i allunyat del mercantilisme artístic com
són la revista Sol Cultural, el Boek861, el grup AUMA,
Labcrom di Sol, G-861, les convocatòries internacionals
d’art postal i l’AMMA.
Aquest col·lectiu va néixer a principis dels anys 80 amb
una finalitat i un eix comú: la creativitat, la solidaritat i
la participació. Uns tallers de creativitat dirigits pel mateix César van ser el punt de partida ideològica i excusa
remarcable per ajuntar una vintena d’artistes d’arreu de
tot l’Estat i transformar-se en un col·lectiu d’activisme

artístic. Van observar l’impacte catàrtic que un full en
blanc i una voluntat de crear tenia sobre qualsevol individu: «el ser humà és creatiu per naturalesa i són els
condicionaments externs els que fan d’ell un ésser limitat
creativament». Aquests preceptes manifestaven l’esperit
de llibertat creativa, junt amb una clara consciència de
crítica social, del col·lectiu, que, de manera teòrica, els
apropava al pensament de Duchamp, Schwitters i Ray
Johnson. Després d’uns anys d’activisme artístic certament intens, César entrà en contacte amb l’art postal i passà
a formar part d’una xarxa d’artistes que difonien les seves
....................................................

La gran quantitat d’obres que arribaven diàriament a l’apartat de correus
del TDS va fer possible, l’any 1998, la
creació de l’únic museu dedicat exclusivament a l’art postal i la poesia visual
de l’Estat espanyol.
....................................................
creacions per correu postal. D’aquesta manera el TDS va
començar a establir contactes internacionals i a ampliar
el seu àmbit d’actuació, de manera que va aconseguir,
alhora, ser un col·lectiu d’artistes que funcionaven fora de
qualsevol estructura de pertinença. En introduir-se en la
xarxa de correspondència postalartística, el TDS va veure
satisfeta la seva necessitat de participar en un art que
mobilitzés i promogués el diàleg poètic, però un diàleg
àmpliament significatiu quant a consciència col·lectiva.
L’art postal, la poesia visual, tot allò en què creia Robert
Filliou i la seva Eternal Network tenia un fonament teòric i
pràctic. El que els diferenciava de la resta era que aquests
mitjans de creació pensaven més en la condició humana
que en el mateix art. Afirmava Robert Filliou: «L’art és el
que fa la vida més interessant que l’art.»
El 1991 el TDS va organitzar la seva primera convocatòria d’art postal. En seguirien moltes més, sempre amb
temàtiques arrelades en un sentiment de denúncia social, com ara la del 1993 que reclamava la fi de la guerra
dels Balcans: «Sarajevo, Ferida Oberta». Hi varen parti-

cipar més de 700 artistes dels cinc continents, que van
aportar vora 1.400 obres. La gran quantitat d’obres que
arribaven diàriament a l’apartat de correus del TDS va fer
possible, l’any 1998, la creació de l’únic museu dedicat
exclusivament a l’art postal i la poesia visual de l’Estat espanyol i un dels cinc que hi ha arreu del món, amb un fons
que supera les 8.000 obres originals, incloent stamp art,
sobres d’artista, llibres d’artista, catàlegs, poesia experimental, etc. El TDS va seguir organitzant convocatòries
i va crear el primer col·lectiu que utilitzava Internet com
a mitjà principal de difusió, l’AUMA (Acció Urgent Mail
Art); s’iniciava, així, l’entrada a les noves tecnologies d’un
moviment que, fins aleshores, pertanyia romànticament
al mitjà postal.
El passat mes d’octubre el món de l’art i la cultura
va assistir perplex al tancament de l’AMMA. L’aura que
el feia únic i fascinant no va ser suficient perquè alguna
institució oficial s’involucrés en un projecte de caràcter
universal; una universalitat que situava Tarragona com un
dels epicentres culturals de l’art postal i la poesia visual.
L’AMMA finalment va morir per insostenibilitat econòmica. I en silenci. El seu valuós fons anirà a parar a l’únic
centre oficial de poesia visual que hi ha a Espanya, el
CPV de Peñarroya-Pueblonuevo de Còrdova, que ara
s’ampliarà a l’art postal.
La feina i la dedicació del TDS, amb César Reglero al
capdavant, ha contribuït en gran mesura a donar visibilitat a un art que mereix ser escrit amb majúscules.
....................................................

....................................................
....................................................
Logotip Boek 861. Vistes de l’Arxiu Museu de Mail Art i
Poesia Visual. Fotografies: AMMA.
....................................................

cesarreglero.com
....................................................
César Reglero (Barcelona, 1948), relacionat amb la poesia visual, l’art postal, les performances i
l’apropiacionisme. Actiu tant en l’àmbit creatiu com en el teòric, la gestió i la divulgació. Creador del Taller
del Sol, el Museu de Mail Art i Poesia Visual de Tarragona i director de la publicació electrònica BOEK861.

CREACIÓ: CÉSAR REGLERO
Diuen els savis que l’obra original no existeix, que el resultat final d’una obra és el producte de milers d’interconnexions neuronals i la comunió intel·lectual
amb una intel·ligència col·lectiva universal. En aquest camp em moc com peix a l’aigua; intervenir sobre la premsa s’ha convertit en una autèntica obsessió
i una necessitat de vital importància dins del procés de contrainformació que em reclama l’esperit. CR
..........................................................................
Imatge: Otros mundos. Otras esferas. 2013.
Obra realitzada sobre premsa. 50 x 40 cm.

EXPOSICIONS
«CORPOREÏTAT I RESISTÈNCIA»
// MÀRIUS DOMINGO
....................................................
Primer cicle de performance La Grey. The Grey Square.
Tarragona. Del 3 d’octubre al 7 de novembre de 2015.
thegreysquare.org
....................................................
Els programadors de l’espai de creació contemporània
The Grey Square ens han alegrat la tardor amb aquest
emocionat cicle de performances, que durant sis setmanes ha envaït la sala que gestionen, part del carrer on
estan ubicats i s’ha expandit a altres espais de la ciutat.
Aquí no hi ha cap tipus de trampa, el títol del cicle ens
ho deixa ben clar: l’objecte és el cos i el seu significat.
És a dir, recuperem l’essència de la performance, pouem
en els orígens, viatgem cap l’allunyadíssim 1964, quan
Yoko Ono va posar en peu Cut Piece al Carnegie Hall de
Nova York. Ja sabeu, l’artista de genolls al mig de la sala
demanant als espectadors que tallessin trossos del vestit
que duia posat. Les imatges de Yoko Ono, minúscula i
fràgil, agenollada amb la roba plena d’estrips impacta de
la mateixa manera que fa cinquanta anys.
Juan Carlos Lozano inaugurava el cicle el 3 d’octubre
amb Lavatorio, que escenificava el rentat cerimonial del
cos que antecedeix a ritus de diferents religions monoteistes tradicionals. Lozano substitueix l’aigua purificadora per sang, un element que immediatament associem
amb els vampirs i amb diverses malalties, i que hauria fet
exclamar la mare de Damien Hirst el que ve després de
For the Love of God. Aquest element provocador i transgressor (molt en la línia de Hermann Nitsch), crític amb
el totalitarisme religiós, té, com a contrapunt, l’exquisit
respecte de l’artista, que es posa de manifest en la forma
en què plega la roba tacada i el llençol que havia dipositat
amb molta cura al terra, com si fos un altar laic. Aquest
senzill gest dóna sentit a tota l’acció.
El 10 d’octubre, durant una hora i mitja, Xesco Mercè va cuinar un arròs amb llebre mentre es projectava
un PowerPoint amb imatges que relacionaven icones de
l’art i el disseny del segle xx amb imatges extretes majo-
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ritàriament d’Internet (més de 900), de manera que es
produïen tota mena d’associacions. la peformance portava per títol Reconstruint Beuys o com la Mort explica l’art
contemporani a una tortuga de guix. La projecció –amb
la col·laboració de Luís Casado, a qui no es pot perdre la
pista–, i La Xina Art –l’amic Toni Clos sempre em manté
al corrent dels projectes d’aquest col·lectiu–, amb la subtil
ironia de Xesco Mercè van crear un moment màgic en el
qual es qüestionava el que entenem per Art (així en majúscula) i com el percebem. El discurs tenia diferents nivells i
diferents lectures. No ens vam avorrir.
Abel Azcona ens va enamorar. El 14 d’octubre va
realitzar la performance El Miracle, amb un grup de voluntaris a la platja del Miracle i per diferents carrers de
la ciutat. El material fotogràfic que documentava aquesta
acció es va exposar a la galeria (del 16 al 23 d’octubre).
Posteriorment, i amb la col·laboració del Teler de Llum i
el Departament de Cultura, l’artista va realitzar en una
sala abandonada de la fàbrica Chartreuse la performance
The Shadow (els dies 18 i 19 d’octubre). Amb El Miracle
Azcona ens va proposar explorar les possibilitats de canvi

que ens ofereix el viatge, un viatge que realitzem a casa
nostra –al nostre interior, a les nostres pors– i que sempre
és dolorós. En The Shadow verbalitzar aquestes pors, en
aquest cas lligades als abusos patits durant la infantesa,
fa que avancem. Un discurs molt coherent, però potser
massa dependent de l’escenografia.
Paco Nogales va presentar l’acció El palomocojo el 24
d’octubre; una visió crítica i irònica del que suposa ser diferent en una societat en què el model econòmic taylorista
pretén que els ciutadans siguin, més que iguals, idèntics.
Un únic producte per a un client únic que es creu diferent,
el veí que veu la diferència com una amenaça... De manera que la massa homogènia ens protegeix i ens dóna
seguretat, i ens manté en una mena d’encefalograma pla
molt fàcilment manipulable. Nogales ho té clar, «antes
muerta que sencilla», i si no t’agrada dues, tasses. Gràcies a Nogales tots som una mica més lliures.
Carlos Pina ho té molt clar, en la intimitat –en la seguretat de la llar– passen coses que poden ser extremament
violentes; i cal destacar en tot moment que el valor del
cos com a moneda de canvi s’ha mantingut inalterable
al llarg del temps. El 31 d’octubre presentava ()versions
()naturals. Tres accions molt diferents entre elles, però
que ens mostren com, a vegades, la decisió personal de
no involucrar-se en una situació que pot ser incòmoda,
tot i que «incòmoda» seria la part més baixa d’una llarga
escala que Pina ens fa pujar amb una dosi de misteri i, a
vegades, amb ironia.
Manuel Morales ens va portar el 7 de novembre La
escopeta 799; es el momento de pegarnos un tiro dosmilquince!, una acció molt dura que impacta per la cruesa
del que veiem: no s’amaga res. En la nostra societat les
armes de foc són un dels darrers tabús, disparar un rifle
en l’Europa actual no deixa indiferent ningú. Morales va
un pas més enllà que Chris Burden i ens fa qüestionar el
poder de les armes en el món d’avui.
Bona acollida de públic i un cert ressò mediàtic fan preveure un proper segon cicle de performances. L’esperem
amb impaciència.
....................................................
Els performers en acció. Fotografies: The Grey Square.
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«BARTOLOZZI 1943-2009»
// ANTONIO SALCEDO
....................................................
A cura de Raquel Medina. Museu d’Art Modern de la Diputació
de Tarragona, en coproducció amb el Museo de Navarra.
Del 20 de novembre de 2015 al 21 de febrer de 2016.
dipta.cat/mamt
....................................................

amb una obra del 1967: El salto del mono, en la qual es
pot veure la relació amb la neofiguració, més concretament amb l’obra de Francis Bacon. La seva influència es
pot percebre encara en obres del 1969 com La maison o
Dulce país agric, en la qual l’erotisme ja es fa present. A
partir del 1970 comença a allunyar-se d’aquesta tendència. Les seves obres integrades per múltiples elements
tenen ara una major definició, amb límits més precisos.
....................................................

Rafael Bartolozzi fou un creador polifacètic. A més de la
pintura, conreà el gravat, la il·lustració, la pintura mural i
les intervencions en espais públics, a part de la seva activitat com a gestor i animador cultural. Nét i fill d’artistes, el
seu pare Pedro Lozano de Sotés fou pintor de l’escola realista navarra; el seu avi, Salvador Bartolozzi, un conegut
il·lustrador, creador de Pipo y Pipa i Pinocho y Chapete, i
director de la col·lecció Cuentos de Calleja. La seva mare,
Francis Bartolozzi, fou una de les primeres dones artistes
a l’Estat espanyol. Justament començà la seva obra de la
mà dels seus pares als quals ajudava a pintar els murals
que varen fer a diferents pobles de Navarra.
Va començar a estudiar arquitectura a Madrid, anys
en què coneix la pintura de Saura, Millares i Tàpies, per la
qual es mostra interessat. L’any 1962 decideix deixar els
estudis d’arquitectura i marxa a Barcelona, on el 1964
entra a l’Escola Superior de Belles Arts. També estudiarà
a l’Escola de Pintura Mural de Sant Cugat del Vallès. Dos
anys més tard ja formava part del grup d’artistes que
exposaven a la històrica Sala Gaspar de Barcelona. Pertany a la generació de creadors que varen trencar amb
l’informalisme i és considerat un dels representants més
destacats del pop art a Espanya. En la seva trajectòria
fou important el tàndem que va formar junt amb Eduard
Arranz-Bravo, d’aquesta unió en va quedar una obra gairebé mítica de l’època, la decoració exterior de la fàbrica
de pintures Tipel, a Parets del Vallès. Com a parella varen
treballar del 1970 al 1980; tot i que, alhora, cadascú continuava fent el seu treball de forma individual.
La mostra que tenim al MAMT està estructurada en
dues parts: «Erotisme, poètica i metàfora» i «Naturalesa:
símbols i fabulació». El recorregut per la mostra s’inicia

Pertany a la generació de creadors
que varen trencar amb l’informalisme
i és considerat un dels representants
més destacats del pop art a Espanya.
En la seva trajectòria fou important el
tàndem que va formar junt amb Eduard
Arranz-Bravo, d’aquesta unió en va
quedar una obra gairebé mítica, la decoració de la fàbrica de pintures Tipel,
a Parets del Vallès.
....................................................
Les composicions a primera vista semblen collages, per
estar integrades per elements molt diversos; crea un món
oníric i en el qual l’erotisme va accentuant la seva presència. En alguns casos juga amb fons amb tintes saturades
sobre les quals es retallen les formes. Les figures femenines tenen un ampli protagonisme; figures amb un tractament voluptuós, malgrat no presentar una visió sencera

dels cossos. Cal destacar, també, la constant representació de la natura en aquestes obres: fulles, troncs, arrels...
que ens porten a pensar en el pes que en aquestes obres
tenen el sexe i la natura. Una obra important d’aquest període és el seu autoretrat, una obra molt elaborada, amb
detalls de refinament, com la cortina de punts darrere del
seu cos; un quadre complex i intrigant, un veritable treball
d’introspecció de l’autor.
L’any 1980 fou l’any de la seva consagració, del seu
reconeixement en l’àmbit oficial, en ser escollit per representar Espanya a la Biennal de Venècia.
A la segona part de la mostra: «Naturalesa: símbol i
fabulació», Margodí, la casa a Vespella de Gaià, es converteix en el centre de la creació, i també de la seva vida,
si tenim en compte tot l’esforç, entusiasme i il·lusió que va
posar en aquesta petita població de la qual va ser alcalde
durant dotze anys, durant els quals la va convertir en un
centre artístic amb exposicions d’artistes nacionals i internacionals, amb la creació del Premi de Poesia Visual,
en el qual comptà amb la col·laboració de Joan Brossa,
Carles Hac Mor i Esther Xargay, i amb la creació del Museu d’Escultures a l’Aire Lliure.
El 1993 un terrible incendi a Vespella va cremar més
de la meitat del terme municipal i va causar la mort de sis
persones. Fou una experiència molt dolorosa per Bartolozzi, que es veurà reflectida en la mostra que el 1995 va
fer al Palau Robert de Barcelona, amb el títol «Metamorfosi de la Natura», en la qual va incorporar materials de
detritus i grafismes. Un bon exemple d’aquest treball és
Deu-.Foc (1994), pintat sobre una lona asfàltica que sembla rescatada de l’incendi. Posteriorment, i amb la visió
optimista que el caracteritzà, les seves obres ens mostren
una natura potent, en canvi i transformació; n’és un bon
exemple la pintura Prometatge (2002).
El catàleg amb textos de Raquel Medina i de Maria del
Mar Lozano Bartolozzi, té com a color simbòlic el blau, el
blau del mediterrani, del mar i del territori que tant estimava i del qual deia que no podia viure allunyat.
....................................................
Vistes de l’exposició. Museu d’Art Modern de la Diputació
de Tarragona. Fotografies: Alberich Fotògrafs.

DESTACATS

PATRÍCIA CARLES, MÀRIUS DOMINGO, ASSUMPTA ROSÉS I ANTONIO SALCEDO
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TOM CARR. «ECOS DE CARLES BUÏGAS»
....................................................
Centre Cultural Terrassa. Del 5 de novembre al 20
de desembre de 2015. fundacioct.cat
....................................................
Llum i color, ombres, canvis d’escala, formes que es
pleguen, estructures que vibren, relacions entre espai
i volum, poesia minimalista. Estem al Centre Cultural
Terrassa que acull una exposició que uneix les obres
de l’escultor català d’origen americà Tom Carr i les de
l’enginyer Carles Buïgas, un projecte artístic relacionat
amb l’Any Internacional de la Llum i les Tecnologies basades en la Llum, proclamat aquest 2015 per l’ONU.
Buïgas va dissenyar la font màgica de Montjuïc, aigua
i llum, dos elements d’una aparent fredor que escalfen
les celebracions barcelonines; Carr juga amb les ombres i les línies projectades. Un treball simbiòtic que
s’expandeix. MD

SITESIZE. «TEMPTATIVA PAISATGE»
....................................................
Museu de la Vida Rural. Espluga de Francolí.
Del 15 d’octubre de 2015 al 10 de gener de 2016.
museuvidarural.cat
....................................................
El col·lectiu Sitesize, una plataforma de projectes que
centra el seu interès en la recerca de noves geografies
territorials i paisatgístiques, planteja una reflexió sobre
la transformació del paisatge a través de la relectura
de l’obra del paisatgista Joan Vila-Puig (Sant Quirze del
Vallès, 1890 – Bellaterra, 1963). Els artistes han retornat a quatre llocs de la comarca del Vallès on el pintor
desenvolupà el seu treball i que en els últims 50 anys
han sofert un gran canvi (Santiga, Sant Pau de Riusec,
Bellaterra i Can Feu); un exercici que esdevé una reflexió
sobre la creació paisatgística, les seves qualitats i el vincle afectiu que hi establim. PC

GABRIELA BETTINI.
«LARGA DISTANCIA»
....................................................
Galeria silvestre. Tarragona. Del 26 de setembre
al 25 de novembre de 2015. galeriasilvestre.com
....................................................
A «Larga distancia», l’element pictòric i l’audiovisual entren en un diàleg sobre l’experiència migratòria. Gabriela
Bettini planteja diferents apropaments a històries individuals i col·lectives: d’una banda, una narrativa pictòrica sobre l’antic hotel de persones migrades del port de
Buenos Aires, amb les seves històries impregnades; de
l’altra, una peça audiovisual que recull el relat biogràfic de
dues dones (àvia i néta) en què totes dues parlen sobre els
mateixos esdeveniments històrics i polítics i com aquests
les ha portat a viure en països allunyats. Relats i escenaris evocadors que ens parlen de mons interns, memòries
col·lectives, llargues distàncies. PC

ÀLVAR CALVET.
«L’ARTISTA VA A L’ESCOLA»
....................................................
Escola Torreforta. Tarragona.
De novembre a desembre de 2015.
....................................................
Molt sovint l’artista Àlvar Calvet realitza obres i processos
de treball en els quals demana la participació de diferents
persones o col·lectius que col·laboren en una creació plàstica. El projecte d’El Teler de Llum «L’artista va a l’escola»
sembla pensat per a ell. Va buscar un grup d’alumnes de
molt diverses procedències i els ha animat a «conèixer
l’altre» a través de la realització de retrats i autoretrats,
mentre intercanviaven informació sobre costums, família,
menjars, llengua d’origen, etc. de cadascun. Amb l’objectiu
de cohesionar el grup, afavorir la convivència i valorar els
trets culturals diversos. I, naturalment, per fer créixer les
capacitats expressives i les habilitats en el llenguatge visual
i plàstic dels nens. AR

SUBIRACHS.
«CRÒNICA D’UNA PRESÈNCIA»
....................................................
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona. Del 17
de setembre al 8 de novembre de 2015. dipta.cat/mamt
....................................................
La presència de Josep M. Subirachs (Barcelona, 19272014) a les nostres comarques posa de manifest que els interessos de l’artista anaven més enllà de l’escultura i abastaven diferents tècniques i procediments i una forta vinculació
amb l’arquitectura, amb obres emblemàtiques en l’espai
públic. L’any 1964 s’inaugurà al número 115 de la rambla
Nova un edifici ornamentat en la façana amb l’escultura que
Subirachs va titular L’espina, on ja podem veure una mirada
molt actual i moltes de les inquietuds de l’artista (la simetria,
el positiu-negatiu, els materials industrials). Començava una
fructífera col·laboració amb entitats públiques i privades del
territori que situarien en diferents pobles i ciutats obres de
l’artista, en un diàleg constant amb el seu entorn. MD

«AFINITATS»
....................................................
Fundació Forvm per la Fotografia. Tarragona.
Del 6 de novembre al 14 de febrer de 2016
....................................................
La Fundació Forvm ens presenta una mostra col·lectiva
en la qual podem veure obres d’artistes internacionals
de la seva col·lecció amb altres d’artistes del territori.
Tots ells mostren fotografies que tenen un denominador comú, l’interès que en els darrers anys, tant en el
camp de l’antropologia com en el de la creació artística s’ha generat pel paisatge natural, el paisatge urbà
i l’industrial. És una de les conseqüències de la globalització que ha incrementat el pes específic dels llocs
que tenim més a prop. L’exposició presenta espais reals
i espais construïts per la mirada de l’artista. Els fotògrafs
de la col·lecció són: Jocelyne Alloucherie, Manolo Laguillo, Bernard Plossu i Xavier Ribas, i els convidats: Xavi
Argente, Gerard Boyer, Pep Escoda i David Mocha. AS
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PEP VIDAL. «f(t) = f(t-t0)»
....................................................
Capella de Sant Roc. Valls. Del 2 d’octubre al 29
de novembre de 2015. capellasantroc.cat
....................................................
Dins el cicle Dèria, comissariat per Marina Vives, l’artista
Pep Vidal (Barcelona, 1980), llicenciat en Matemàtiques i
doctor en Física, ens presenta una instal·lació que ens parla
sobre els canvis infinitesimals dels sistemes i de les incidències imperceptibles que ens envolten. El títol de l’exposició:
«f(t) = f(t-t0)» és una funció que indica una repetibilitat, un
desplaçament, un salt o una suspensió amb relació a la incidència del temps en la variabilitat de qualsevol sistema.
Una instal·lació amb un alt contingut poètic i en constant
moviment: un llibre que cau, un arbre que creix i una onada
infinita que no acaba. Un espai on es palpen el temps, el
sentit de continuïtat, les coses. PC
....................................................

JUNKIE PYTHON. «MURS LORCATS»
....................................................
Antic Ajuntament. Tarragona. Del 21 d’octubre
al 15 de novembre de 2015
....................................................
Diferents actes recorden la visita a Tarragona, fa vuitanta
anys, de Federico García Lorca. Alguns d’ells es fan conjuntament amb la URV, que ha celebrat el Congrés Lorca a
Tarragona (entre el 3 i el 7 de novembre), i s’ha programat
una exposició dels originals del Diari de Tarragona que reflecteixen l’estada del poeta. El col·lectiu Junkie Python va
rebre l’encàrrec de participar en la commemoració. El resultat s’ha concretat en els murals que componen la mostra
«Display», en una publicació i en un recull de les propostes
originals a partir de les quals es van fer els murals. Un treball
fet a peu de carrer, però amb la volada necessària per sintetitzar alguns trets del moviment surrealista que embolcalla
l’obra de Lorca. MD

«JO EM REBEL·LO, NOSALTRES
EXISTIM»
....................................................
Tinglado 2. Port de Tarragona.
Del 15 de setembre a l’1 de novembre de 2015.
eltelerdellum.tarragona.cat
....................................................
La col·lectiva «Jo em rebel·lo, nosaltres existim», pensada i impulsada per l’escriptor Martí Sales i pel director de la Fundació
Palau, Pere Almeda, sorgeix de la voluntat de reflexionar sobre
el moment actual de crisi, de lluites i de canvi de paradigmes.
Reuneix propostes d’artistes, pensadors i activistes i mostra
la feina de col·lectius i moviments socials que, a través de la
seva obra o acció, promouen noves maneres de participació i
transformació social. La mostra va rebre el premi a la millor exposició d’art contemporani del 2013, concedit per l’Associació
Catalana de Crítics d’Art (ACCA). PC
....................................................

«FRANCESC TODÓ.
SEGLE XX – SEGLE XXI»
....................................................
Museu de Tortosa. Del 9 de maig al 5 de juny 2015.
museudetortosa.cat
....................................................
El veterà artista nascut a Tortosa el 1921 ha tornat a la
seva terra amb un bon motiu: rebre el reconeixement,
en forma d’exposició antològica, per la brillant trajectòria
de pintor, dibuixant, escenògraf i il·lustrador. Obra ben
feta, reconeguda, situada entre la dels millors artistes de
l’avantguarda figurativa de postguerra. Becat per la Fundació Joan March, present a Estampa Popular, professor
de l’escola Eina, molt ben relacionat amb artistes, poetes
i intel·lectuals contemporanis. La seva pintura elegant,
delicada i sintètica configura un llenguatge personal que
uneix el llegat estètic noucentista amb les aportacions de
la pintura abstracta. Ben retornat a Tortosa Todó, bon artista i bona persona. AR

VIII BIENNAL DE CERÀMICA
....................................................
Sala Portal del Pardo. El Vendrell.
Del 2 d’octubre a l’1 de novembre de 2015
....................................................
L’exposició de les obres seleccionades en aquesta VIII
Biennal posa de manifest la consolidació del premi al qual
van concórrer 139 ceramistes d’arreu del món amb 275
obres presentades. El Vendrell es projecta internacionalment a través de la ceràmica, amb l’alta participació de
ceramistes de diferents països i per la presència en revistes especialitzades d’arreu del món. Les peces guardonades han estat: amb el 1r premi, l’obra Nirvana núm. 2 de
Xi Liu, de Shanghai (Xina); amb el 2n premi, l’obra Concrecions de Thérèse Lebrun, de Grez Doiceau (Bèlgica),
i amb el 3r premi, l’obra Sense títol de Juan Orti García,
de Torrent (València). Els tres artistes premiats faran una
exposició conjunta l’octubre del 2016. MD
....................................................

«FONS D’ART CENTRE DE LECTURA
DE REUS. NOVES ADQUISICIONS»
....................................................
Sala Fortuny. Reus. Del 29 de setembre al 17 d’octubre
....................................................
La col·lecció d’art contemporani del Centre de Lectura
de Reus es va formar amb les donacions dels artistes que hi van exposar, principalment, durant els anys
80 i 90. Hi ha noms i treballs d’interès: Bigas Luna,
Amèrica Sànchez, Margarida Andreu, Zush, Joan Rom,
Salvador Juanpere, Aureli Ruiz, Joaquim Chancho, etc.
Un petit tresor que il·lumina des de la seva discreta
presència. Els darrers anys les exposicions al Centre
han estat intermitents i amb mitjans precaris. Els artistes han necessitat ajudes a la producció més que
peticions de donacions altruistes. Ara la cessió d’Albert
Arnavat d’obres seves i dels seus amics artistes: Marcel Pey i Vanessa Pey, ha incrementat la col·lecció de
manera inesperada i significativa. AR

EXPOSICIONS
MANEL MARGALEF. «SUB-VERSIÓ»
// ASSUMPTA ROSÉS
....................................................
Lo Pati. Centre d’art de les Terres de l’Ebre. Amposta.
Del 3 d’octubre de 2015 al 9 de gener de 2016.
lopati.cat
....................................................
Manel Margalef fa anys que treballa entorn el tema de
l’habitatge i els objectes de protecció que precisem els
humans, els micos despullats, tal com ens anomena
Desmond Morris en el seu famós llibre. Margalef ha creat
obres utilitzant habitacles prefabricats, elements constructius, estructures metàl·liques, mobiliari, roba, etc.
Amb tot això reflexiona i provoca processos de transformació d’espais interiors, mobles i peces de vestuari. Els
objectes que crea estan al límit d’allò inútil, són coses i estris necessaris, però estan transfigurats de tal manera que
es fa improbable que executin la seva funció. Això sí, crea
formes, espais i sensacions amb gran capacitat d’emoció
i fort valor estètic. L’exemple més colpidor, per real, són
els treballs sobre la reforma d’una casa per a l’artista que
plantejava la complexa transformació d’un luxós pis vell en
un habitatge i estudi racionalistes. L’execució va quedar
truncada pels efectes de la crisi econòmica i la bombolla
immobiliària, però l’experiència li va servir com a motiu de
creació de diverses obres, va ser el tema de la seva tesi
doctoral i, encara ara, elements de l’antiga construcció
han servit per a les instal·lacions de «SUB-VERSIÓ».
Els components principals són un sofà, una làmpada i dues grans portes interiors que provenen de l’antic
pis. Les portes inclinades sobre el terra, llueixen la seva
decadència, són més escenografia que escultura, habi-
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tades per corbs i altres aus dissecades i guarnides amb
cornamentes de cabres. Si tingués espai m’allargaria en
les diferències amb què ha instal·lat una i altra porta:
l’una suggereix l’entropia, la destrucció, fins i tot amb
el contrapunt de la filmació d’unes formigues tèrmits
en plena feina. La segona reflecteix una llum daurada,
evoca nostàlgia i dignitat. Una mena de voltor de gran
envergadura, posat a sobre, contempla un mural de
mots encreuats amb anagrames d’institucions culturals
relacionades amb l’art i afectades, també, per la crisi i
la devaluació.
....................................................

Es posen en joc components culturals (mobles, objectes i paraules)
confrontats amb elements naturals
(arbres, plantes del territori i animals
dissecats procedents del Museu de
les Terres de l’Ebre). Trobem un conjunt d’instal·lacions que actuen en
sintonia, fins i tot podríem dir que
s’expressen com una simfonia elegant i dramàtica.

....................................................
En una altra obra, un porc senglar sorteja una làmpada
barroca de llàgrimes de vidre i passa sota un grafit pintat
a la paret. Hi diu: «Alliberar espais deshabitats», un eslògan reivindicatiu dels sense sostre. És una reivindicació
ambigua perquè, si una casa està deshabitada, hauríem
de creure que ja és un espai lliure. A partir dels subtils
equívocs d’aquesta frase ens podem permetre imaginar
moltes variacions. Efectivament: «Alliberar espais deshabitats» seria equivalent a la frase inversa: «Habitar espais
lliures». O també es podria reclamar: «Ubicar-se en llocs

abandonats / Recuperar espais robats / Retornar pisos
embargats a ciutadans desnonats / Ocupar cases amb
disponibilitat». Tot parla de llocs que s’acoblen a persones
amb la necessitat urgent d’un abric on viure, ni que sigui
provisionalment. El porc senglar ens recorda l’instint de
supervivència, l’acció bestial de cercar recer i aliments
on sigui, ultrapassant hàbitats naturals, normes socials i
límits culturals.
Evidentment hi ha una paraula que ho condiciona tot,
per més que no apareix enlloc: la propietat. Propietat
adquirida per drets de treball, esforç i família o propietat
aconseguida amb abús d’especulació o per frau. Límits
ètics i legals versus situacions humanes de conflicte.
En les instal·lacions de Lo Pati, es posen en joc components culturals (mobles, objectes i paraules) confrontats amb elements naturals (arbres, plantes del territori i
animals dissecats procedents del veí Museu de les Terres
de l’Ebre). Trobem un conjunt d’instal·lacions que actuen
en sintonia, fins i tot podríem dir que s’expressen com
una simfonia elegant i dramàtica. L’exposició tracta d’una
problemàtica global que afecta persones de molts llocs
del món. Però alhora està fortament implicada en el propi
context geogràfic i cultural: les terres del Baix Ebre i del
Delta. L’autor fins i tot ha construït una rèplica de les casetes d’observació o de cacera d’ocells que es troben pel
Delta, amb uns capgrossos del seguici festiu d’Amposta
mirant el panorama, espiant per l’escletxa, camuflats
entre arbres i plantes de la zona i unes cabres dissecades dels Ports. Sentim la presència d’un poder que no
s’implica prou en la resolució de conflictes vitals.
....................................................
Vistes de l’exposició. Fotografies: Joan Gil Raga.
....................................................
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A LA RECERCA D’UN LLOC AL MÓN
// ALBERT MACAYA
....................................................
Àngel Pomerol. «La plusvàlua està pels núvols».
Exposició al CRAI, Campus Catalunya de la URV. Maig
de 2015. Organitzen: Aula d’Art i El teler de Llum.
Instal·lació a l’Antiga Audiència de Tarragona. Desembre
de 2015. Organitza: El Teler de Llum.
....................................................
Un dels àmbits en els quals s’han deixat sentir les conseqüències de la crisi d’una forma més crua ha estat en
l’habitatge. L’especulació immobiliària salvatge ha estat
sovint apuntada com una de les principals causes, tot i que
els experts (experts?) no semblen estar d’acord sobre si el
fiasco immobiliari és causa o detonant d’un problema de
més calat. Sigui com sigui, milers de ciutadans, revoltats
davant el fet que els seus representants electes es posaven
grollerament de part dels creditors en comptes d’entendre
l’habitatge com un dret social fonamental, van ocupar fa
pocs anys les places de moltes ciutats de l’Estat espanyol
en el que, amb un excés d’eufòria, va arribar a anomenarse a la xarxa spanish revolution. La imatge de les places
sembrades de tendes de campanya formarà part, encara
per anys, del nostre imaginari col·lectiu com una representació de la indignació social simbolitzada en el drama dels
desnonats. Les tendes en el cor de l’espai públic, en un
exercici de descontextualització propi del millor Duchamp:
reinterpretar i reivindicar l’espai públic en un temps en què
l’avarícia i la usura desposseeixen a molts d’espai privat.
Als darrers temps ha guanyat vigència la noció d’art públic, a redós de propostes americanes com el new genere
public art o el community based art, que exigeix als crea-

dors contemporanis produir treballs per ser compartits en
l’àgora pública, fora de l’espai protegit de museus i galeries. «Vagi a conversar amb gent que no conegui el nom de
Pablo Picasso!», proclamava als atònits espectadors Nam
june Paik entre les soflames del seu treball Opera Robot
(1964). L’art públic ens urgeix a treballar a peu de carrer
i incidir en els debats socials. La proposta d’Àngel Pomerol a «La plusvàlua està pels núvols» té molt a veure amb
aquest ideari. Passats uns anys des de la seva primera
formulació al Centre de Lectura de Reus, la imatge de les
tendes de campanya que recalen ara a l’Antiga Audiència
no perd, malauradament, vigència. No hem sortit encara
–malgrat l’optimisme impostat dels venedors de mules de
torn– de la precarització del dret a l’habitatge, que una
altra imatge de tendes de campanya descontextualitzades
truca a la finestreta de leds multicolors cada migdia: la
imatge del desarrelament i l’exili, la cara més amarga dels
temps de la intolerància i l’avarícia. Síria, Eritrea, Afganistan, Iraq... desertats per milers de persones a la percaça
d’un lloc on viure amb dignitat i en pau.
Àngel Pomerol relaciona la seva proposta amb la coneguda tesi de Marc Augé dels no-llocs. Els espais de trànsit,
els llocs desposseïts d’identitat, que tant han interessat els
artistes en les darreres dècades, ens fan parar atenció al
desarrelament contemporani. El desarrelament se situa al
pol oposat de la relació harmònica amb un indret. Ens cal
un espai propi, un àmbit que aixopluga no només la vida
i el quefer diari de les persones sinó també, en alguna
mesura, la identitat mateixa. L’espai propi és el revers del
no-lloc. Les tendes de campanya, estranyament suspeses
del sostre, emfasitzen la seva descontextualització. Pomerol desafia allò esperat i ens confronta a uns hàbitats
inversemblants: radicalment fora de lloc, trets de tot con-

text previsible, hipèrbole de l’ocupació apressada d’espais
d’habitabilitat cada cop més improbables. La impossibilitat, en paraules del mateix artista, de trobar un lloc al món.
La intrahistòria del projecte potser serviria per reafirmar el contingut del treball. Inicialment pensat per ser
ubicat a la plaça central del Campus Catalunya de la URV,
el projecte topa amb els requeriments de la normativa de
prevenció de riscos. Quan sembla que la instal·lació no
es podrà dur a terme, l’Antiga Audiència es planteja com
a ubicació alternativa. Les tendes de Pomerol peregrinen
aleshores vers el nou emplaçament i ocupen per unes setmanes el sostre de l’entrada. Fins i tot la metàfora del
desarrelament es veu en dificultats per raure en un espai
que l’aculli. On està escrit que les propostes artístiques
hagin de trobar l’entrada franca als espais públics?
....................................................
Exposició «Nova Babilònia 2.0». CRAI del Campus
Catalunya. Fotografia: Artiga; fotomuntatge. Projecte
d’instal·lació al pati del Campus Catalunya.

MIRADA EXTERIOR		
FES-HO TU TAMBÉ
// CÈLIA DEL DIEGO
....................................................
Enric Farrés Duran i Joana Llauradó Farrés.
El visitant ideal d’una col·lecció sentimental.
Projecte deslocalitzat BCN Producció’15.
Museu Frederic Marès. Barcelona.
Del 22 d’octubre de 2015 al 21 de febrer de 2016.
blocbcnproduccio.bcn.cat
....................................................
Ahir va caure a mans del Lluís un exemplar d’Artiga a la
sortida del Museu Marès on havia anat a fer temps amb
la seva dona. Li van cridar l’atenció els iglús de cap per
avall a la portada i, a l’última plana, el text sobre un cicle
d’exposicions en un centre tancat. «Tot és ben del revés»
–es va dir, i el prengué sota el braç. Avui s’ha llevat cansat
de la festa d’ahir. Es fa un cafè i, encara amb pijama,
s’asseu a fullejar la troballa; la mateixa que tens entre els
dits. L’obre per aquesta pàgina. La imatge d’un noi amb
cascs al costat d’un bronze de Sant Francesc li sembla
inquietant. Encuriosit comença a llegir l’article. Què esperes? Fes-ho tu també.
Tot s’inicia amb la trobada fortuïta entre un projecte seleccionat per BCN Producció i una acció de dinamització
del Museu Frederic Marès mitjançant la Col·lecció Fundació «la Caixa». Enric Farrés i Joana Llauradó articulen
una proposta que, d’una banda, construeix una ficció que
modifica el recorregut habitual de visita del museu i, de
l’altra, propicia un diàleg entre una col·lecció particular,
impulsiva i poc ortodoxa, i una altra d’institucional amb
voluntat de generar discurs.

LES PREGUNTES DE LA CRÍTICA:
DE ZAGREB A BARCELONA
// MARINA VIVES
....................................................
X Simposi Internacional de Crítica d’Art.
Organitzat per l’ACCA. Arts Santa Mònica. Barcelona.
13 i 14 de novembre de 2015.
acca.cat
Kolokvij o kritici. Col·loqui sobre crítica. Organitzat per
Kulturpunkt i Kurziv. SCCA - Institute for Contemporary
Arts. Zagreb. 5 i 6 de novembre de 2015.
kulturpunkt.hr
....................................................
No és pas que la qüestió sigui nova; portem temps preguntant-nos què és la crítica; i no només això, sinó també
què pot, i com. No, la qüestió no és nova; però en alguns
llocs encara es formula de manera incipient. Fa unes setmanes vaig tenir l’ocasió de viatjar a Zagreb (Croàcia),
convidada a un col·loqui organitzat per Kulturpunkt. Com
a cap de redacció i codirectora d’A*DESK (a-desk.org)
havia de conduir un debat sobre els reptes de la crítica
«avui», prèvia introducció, posant en context el meu context –avui va de redundàncies–, essent com era l’única no
balcànica dels participants.
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Ambdues col·leccions esdevenen un pretext per a
l’experiència que Farrés i Llauradó plantegen: un happening que condueix el visitant a través de les audioguies
del museu, i que només espera d’ell que obeeixi. Una
obediència que el porta a seguir els passos del Joan, un
nen xinès que cerca infructuosament els serveis i que es
reconeix en la imatge d’un nen Jesús amb ulls (massa)
allargats –«Potser és adoptat, com jo», conclou–; de
la Mikiko, una turista japonesa que, entre foto i foto,
....................................................

Tot s’inicia amb la trobada fortuïta
entre un projecte seleccionat per
BCN Producció i una acció de dinamització del Museu Frederic Marès
mitjançant la Col·lecció Fundació
«la Caixa».

n’explora les subjectivitats i especula sobre les motivacions de sengles visites. «I el noi de la fotografia, per
què hi ha anat?»
L’itinerari, molt recomanable pel seu component lúdic,
es clou amb un simposi que aplega diverses veus que,
des de la història i la ciència, reflexionen sobre el fet de
col·leccionar, al qual no falta ni tan sols una mèdium.
«Una mèdium?!» El Lluís tanca l’Artiga d’una revolada
i s’afanya a vestir-se per tornar al museu. Sembla que
l’altre dia se li van escapar moltes coses. Què hi fas aquí
plantat? Tanca també la revista i corre cap al Marès a
demanar la teva audioguia!
....................................................
Vista d’una visita guiada.
Fotografia: Pep Herrero
....................................................

....................................................
s’escandalitza davant un drac travessat per la llança de
l’arcàngel Sant Miquel; o de la Sharon, una historiadora
invident que percep l’essència d’escultures i capitells.
Per raons òbvies, a la Sharon, l’han captivat els bustos
de xocolata i de sabó de Janine Antoni infiltrats a les
sales del món antic, una de les múltiples peces de la
Col·lecció «la Caixa» que s’integren a la perfecció dins
el museu.
El visitant ideal d’una col·lecció sentimental es qüestiona sobre la natura dels visitants d’una col·lecció tan
singular com la de Frederic Marès, capaç de compilar
tota mena d’objectes costumistes vuitcentistes, una
àmplia selecció d’imatgeria religiosa i part de la seva
obra escultòrica. El resultat, un projecte metareferencial que pobla el museu de personatges tipificats,

No és nova la qüestió, no, però les respostes que genera no són tampoc, ni de bon tros, universals. Quan portava dos minuts parlant en aquella sala, acompanyada de
crítics de Croàcia, Sèrbia i Montenegro, em vaig adonar
que no era l’idioma el que ens allunyava, sinó la realitat
que no compartíem: el context cultural i econòmic era diferent, l’estat de desintegració de la crítica en els mitjans
«tradicionals», un fet recent allà, era diferent, i sobretot,
els àmbits, molt transversals, eren diferents: crítics de cinema, de literatura i de teatre. I jo.
No, la qüestió no és nova, però sí que resulta interessant llançar-la a l’aire i contrastar-la en diferents espais. Una setmana després, participava (com a públic i
redactora) al X Simposi de l’ACCA celebrat a Barcelona,
«comissariat» per Oriol Fontdevila i Joana Hurtado. En
aquesta ocasió portava per títol: «La disseminació crítica». Va ser curiós percebre que, en un context més
proper, algunes aproximacions encara ofereixen resistències al canvi. Entre els ponents, hi havia veus més
reticents o clàssiques (Peio Aguirre, Mark Lewis, This
Lijster) i d’altres més realistes o progressistes (David G.
Torres, Nuria Enguita, Irit Rogoff).
No és pas, doncs, que la qüestió sigui nova, però
potser és hora de veure que les preguntes que no es
resolen amb una sola resposta són consubstancials a

l’ésser i la cognició, a la necessitat d’enteniment i comprensió de l’home. D’Ortega i Gasset és la cèlebre sentència: «Jo sóc jo i la meva circumstància» (a l’assaig
Meditaciones de Quijote, 1914). Si la crítica d’art, avui
i sempre, viu del seu context –la seva «circumstància»–, és raonable i positiu que, en un moment de canvi (o d’evidència, a la fi, de canvi), aquest «jo» busqui
l’adaptació enmig de la seva «circumstància», sempre
explorant les fites possibles, els terrenys assumibles, la
seva raó de ser.
....................................................
Vista del X Simposi Internacional de Crítica d’Art.
Arts Santa Mònica. Fotografia: Marina Vives.

		
HITO STEYERL. «DUTY FREE ART»
// JUAN CANELA
....................................................
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid.
De l’11 de novembre de 2015 al 21 de març de 2016.
museoreinasofia.es
....................................................
«Duty Free Art» fa referència al fenomen dels dipòsits per
a obres d’art en zones franques que han aparegut últimament en diferents parts del món, magatzems localitzats
en zones lliures d’impostos on els col·leccionistes guarden les obres adquirides per evitar pagar les taxes: un
art pertanyent a l’oligarquia mundial, sotmès a una condició d’immobilisme i invisibilitat. Però el terme també pot
entendre’s com un art sense obligacions, un art que no
«ha de» semblar bonic, educar, contribuir a la cultura, ni
tan sols ser valuós; al cap i a la fi, un art vertaderament –i
finalment– autònom.
Aquesta tensió és la que explora Hito Steyerl (Munic,
1966) en la seva exposició al MNCARS. Artista rabiosament contemporània, el seu treball reflexiona i incideix
en la utilització d’Internet, les eines digitals i la proliferació, circulació, modificació i consum d’imatges en la vida
quotidiana. A través del seu extens treball en vídeo, però
també d’una important producció teòrica a través de textos i assajos –i la conjugació d’ambdós formats amb la
conferència–, i utilitzant referències i un llenguatge que
es nodreix de components procedents de la cultura popular –com el cinema d’acció, la música, el videoclip o els
videojocs–, desenvolupa un treball crític sobre el control,
la militarització, la vigilància, la migració, la globalització
cultural, el feminisme o la imatge política.
Sens dubte és una de les artistes del moment. El seu
treball, que formava part del pavelló alemany, va ser un
dels més destacats de l’última biennal de Venècia. A més
de l’exposició a Madrid, Steyerl ha tingut projectes recentment al MUAC (Mèxic), al Van Abbemuseum (Eidnho-
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ven), a l’Institute of Contemporary Arts (Londres), al Kow
Gallery (Berlin), a l’Artist Space (Nova York) o al Tensta
Konsthall (Estocolm), la qual cosa ofereix una idea de la
seva presència en el circuit internacional.
....................................................

Tres pantalles de plasma corbes
mostren, amb una estètica altra vegada a mig camí entre el videojoc i
la realitat virtual, una narració que
al·ludeix a l’intent de Saddam Hussein per construir la torre de Babel,
al·ludint a les possibles relacions
entre cultura i guerra i als acords
secrets de determinats museus amb
determinats estats.

....................................................
La mostra al MNCARS, comissariada per João Fernandes, reuneix una antologia del seu treball amb tretze
creacions. Prenent aquesta tensió de la noció de duty free
art com a punt de partida, l’itinerari transita per diferents
treballs realitzats els últims anys que, en el diàleg comú,
conformen un sòlid cos d’obra que discorre pels camins
líquids de la contemporaneïtat. La relació entre imatge
en moviment i com aquesta imatge es mostra en l’espai
és una altra de les característiques del treball de Steyerl,
que juga amb l’experiència física durant el visionat estructurant cada espai amb relació al contingut dels treballs.
Strike (2010) és la primera obra que rep al visitant en un
plasma, en el qual l’artista colpeja la pantalla amb un cisell que fa que aparegui una imatge, jugant amb la doble accepció de la paraula en anglès: cop i vaga general.
Després d’una sèrie de peces que incideixen en el museu
i l’entorn de l’art, com Guards (2012), o les conferènciesassajos Is the Musueum a Battlefield? (2013) o I dreamed a Dream: Politics in the Age of Mass Art Production
(2013); a prop col·loca la peça que dóna títol a la mostra: Duty-Free Art (2015): dues pantalles i una taula amb
arena sobre la qual es projecten gràfics relacionats amb

el discurs. A més d’altres treballs en la mateixa línia que
van apareixent entre tons vermells i blaus, com Liquidity Incorportated (2014) o How Not to be seen: A Fucking
Didactic Educational .MOV File (2014), trobem també alguns treballs inicials de Steyerl: November (2004) i Lovely
Andrea (2007) en què el rastreig i les connexions aparentment il·luminadores són protagonistes. Una habitació
vermella encoixinada amb butaques futuristes acull The
Tower (2015), l’única peça produïda específicament per
a l’exposició. Tres pantalles de plasma corbes mostren,
amb una estètica altra vegada a mig camí entre el videojoc
i la realitat virtual, una narració que al·ludeix a l’intent de
Saddam Hussein per construir la torre de Babel, al·ludint
a les possibles relacions entre cultura i guerra i als acords
secrets de determinats museus amb determinats estats.
Pot fer la sensació, en un primer moment, que els diferents treballs en la mostra no acaben de generar un recorregut ben engreixat o un recorregut fàcilment comprensible. Sens dubte el treball de Steyerl és aspre, complex
i requereix atenció i temps per digerir les diferents capes
d’informació que van apareixent als vídeos amb ritme
frenètic. El conjunt conforma una narrativa descosida i
fragmentada, que s’ha anat forjant en els últims anys a
cop d’imatge, text i discurs.
Si, com afirma Steyerl, vivim en una època del documental posthumà en el qual la immensa majoria del
material i dels documents produïts són inaccessibles als
éssers humans i són produïts i consumits per màquines,
només ens cal tractar de captar la complexitat i confusió
del moment present. I, més enllà, intentar comprendre la
nova realitat dels models i esquemes narratius –que han
mutat completament en els últims anys sense, amb prou
feines, temps de reacció– que, sens dubte, són també
formes polítiques.
....................................................
Vista de l’exposició.
Fotografia: Joaquín Cortés/Román Lores.
....................................................

EXPOSICIONS		
LA BIENNAL DE VALLS 2015. HISTÒRIES
D’USOS I INVERSIONS EN EL DOMINI
DE LES IMATGES I ELS FETS
// TERESA BLANCH
....................................................
Biennal de Valls 2015. Premi Guasch-Coranty. Museu
de Valls. Del 2 d’octubre al 22 de novembre de 2015
....................................................
La Biennal de Valls és una de les poques activitats a Catalunya que, amb esforçada constància, segueix el pols
de rellevants problemàtiques del segle actual vist per una
àmplia franja de joves creadors, que van quedant integrats en la seva col·lecció.
Les obres de dues guanyadores de la Biennal 2015 són
un al·legat a la caducitat del relat hegemònic occidental. El
videoassaig de María López Ruido, sobre la mediterrània
de fronteres necrològiques, de somnis fracassats i crides
a la revolució, barreja reflexions sobre les societats de les
dues ribes; textos de F. Engels, F. Fanon i M. Duras; extractes de films del passat, i notes biogràfiques. Un bon treball sobre la visibilitat/invisibilitat de l’altre a l’espera d’una
inversió política de la situació, que s’endinsa en onades
d’un mar entre turbulent i esperançador en un clar exercici de desconstrucció fílmica del poder de les imatges. I
Ro Caminal homenatja l’antropòleg Jean Rouch amb una
reinterpretació del seu film Moi, un noir (1957), amb una
pel·lícula que penetra en la vida diària d’individus immigrants que viuen a Tarragona, sense pretendre configurar
un arquetip d’aquests subjectes. A partir de peremptòries
vivències, es minimitza la diferència del col·lectiu no occidental per tal de fer conscient l’espectador que la colonització ha mutat de forma i comporta problemes emocionals que s’incrusten en la societat en la qual s’incorporen.
La Biennal també recull l’interès dels artistes pels mecanismes col·lectius del passat recent. Lola Lasurt replanteja la historiografia des d’un revisionisme actiu d’aspectes
de la cultura popular que tingueren certa transcendència
amagada en les nostres societats. Amb el seu característic
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estil pictòric desenfadat, dibuixa la recreació que ella ha
propiciat el 2014 del partit de futbol Mujeres casadas contra mujeres solteras, organitzat pel Club F. García Lorca de
Brussel·les l’any 1976 a la festa anual del PCE poc abans
de la seva legalització a Espanya. I es repetirà cada dos
anys com a plataforma de debat dels feminismes actuals.
Julia Montilla investiga l’aparició mariana a 4 nenes d’onze
anys de la localitat rural de Garabandal (Santander) l’any
1962, en ple franquisme, com a «performance social»;
esdeveniments paral·lels a l’oficialitat que comporten una
«construcció» com a pedagogia cultural del catolicisme,
encara que després rebutjada pel conflicte entre espiritualitat i paganisme que representa, amb campanyes publicitàries a escala mundial, i dotada de subjectes que es
consideren els seus legítims intèrprets.
....................................................

La Biennal de Valls s’ha erigit com
una de les poques activitats a Catalunya que, amb esforçada constància, segueix el pols de rellevants
problemàtiques dins el segle actual.
....................................................
I, dins les tàctiques de la cultura popular, Antonio Gagliano dissecciona les formes d’enaltiment autobiogràfic
que se’n deriven. Ell posa en evidència l’extrem exercici d’autoinvenció que ha propiciat l’ús de la imatge des
d’inicis del segle xx, protagonitzat per sis personatges
a partir d’una simple foto, des d’un home que escopia
foc o la primera autooperació practicada per un metge.
Però la més reveladora és la mítica i «inofensiva» foto de
l’encaixada de mans entre Nixon i Elvis Presley (amb un
Colt 45) a la Casa Blanca, que varen tractar «amenaces
antiamericanes com les drogues, els hippies, el comunisme o la música anglesa». De manera directa, Dani
Monlleó abunda en el fracàs de la fetitxista zona de confort dels referents, a partir d’una pretesa entrevista mai
aconseguida amb Jerry Dammers, perseguida durant deu
anys, de la qual mostra una cinta gravada a una freqüència impossible d’escoltar.

Un altre enfocament a destacar és la consciència actual que el món és de mal recompondre, ple de ficcions
empeltades en la crua realitat. Les imatges introduïdes
per Jaume Simon al joc de plats d’una vaixella corrent són
un inquietant recopilatori de l’imaginari simbòlic extret de
pel·lícules i personatges famosos, fantasies de llocs i coses secretes, així com d’espais prohibits, que s’incrusten
en un futur incert de talismans, tenebres i transformacions
que encara han de venir. L’ideari d’una altra incertesa, la
del present irresolt que comporta ser artista i la manera
com ens suportem o ens coartem, en les relacions com a
individus i dins l’entorn cultural, ha donat peu als interessants dibuixos de Jonathan Millán (també guanyador de la
Biennal) i a la instal·lació sonora Erika, en què la decepció
es tenyeix de fines ironies en imatges sinceres de naufragi, soledat i de gran tendresa nihilista.
Els artistes es pregunten per l’índex de veracitat icònic. Les casetes repetides de Jan Monclús ens miren amb
perplexitat sobre un terreny de llums tòrrides que manifesta la dificultosa aridesa del pintor d’avui. En les pantalles virtuals del vídeo de Jaume Clotet, allò digital i allò
real s’encreuen en un laberíntic joc de miralls del qual ni la
persona del mateix autor, quan fuig al carrer, pot escapar.
I, quan les coses estan orfes d’imatge, Mariona Moncunill
proposa l’absurda descripció verbal d’unes plantes, colgades per la neu al Jardí Botànic de Hèlsinki, a partir de la
qual en suggereix la retolació.
....................................................
Fotograma de Moi un noir, de Ro Caminal.
Vista de l’exposició. Fotografia: Pere Queralt.
....................................................
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INICIATIVA
DURANT LA LECTURA DE L’ARTICLE LA
REVISTA ROMANDRÀ TANCADA
// ALFRED PORRES
....................................................
Luz Broto. «Durant l’exposició el centre romandrà obert»
Lo Pati. Centre d’art Terres de l’Ebre. Amposta.
Del 5 al 19 de desembre de 2015.
Acte de cloenda: 9 de gener de 2016.
lopati.cat
....................................................
Qui no s’ha entretingut algun cop a llegir les portades de
la premsa exposades a l’aparador de llibreries i quioscs?!
Els titulars dels mitjans generalistes se superposen als dels
esportius o els del cor en un palimpsest sovint difícil de discernir. La lletra gruixuda subratlla els esdeveniments sense
matisos i, tanmateix, entre tanta rotunditat reiterada es pot
entreveure una escletxa que la desmenteix. Com a forma de
lectura, és força singular i, malgrat ser molt antiga, contemporània. L’aparador esdevé un mur on s’entrecreuen de manera atzarosa tragèdies impunement trivialitzades i futileses
elevades a la categoria de tragèdia. Tot plegat, encabit en
menys dels 140 caràcters que permetria una piulada. Llegim dempeus i gairebé sense aturar-nos, fet i fet l’aparador
es multiplica i replica en altres dispositius mòbils i en pantalles que s’il·luminen tan bon punt s’adonen que hi som.
La ubiqüitat de la imatge mediàtica i dels mitjans és una
de les possibles claus d’accés al cicle d’exposicions que
sota el títol «Durant l’exposició el centre romandrà tancat»

ha comissariat Cèlia del Diego per a l’espai Fora d’hores de
Lo Pati. Centre d’art Terres de l’Ebre, també conegut amb
l’etiqueta #lopatitancat, el cicle aplega un seguit de propostes que, d’una manera o altra, reflexionen sobre les esferes
de visibilitat que ens ofereixen els mitjans, les tecnologies i
les xarxes socials. La singularitat de la proposta és que Fora
d’hores és un espai situat darrere la vidriera principal de
Lo Pati que s’il·lumina quatre hores diàries, quan el centre
tanca les portes. D’aquesta manera, la necessitat de parti....................................................

....................................................
cipar de l’esdeveniment cultural o expositiu o, més ben dit,
de «ser-hi» a qualsevol preu, s’estira fins a esdevenir un
oxímoron. És una figura retòrica que permet explorar els
límits de conceptes antagònics com obert-tancat, presència-absència, o representació-autenticitat en el context de
la producció, curadoria i exhibició artística contemporànies. Però també és un recurs que deixa al descobert la
precarietat de les condicions en les quals es desenvolupa
actualment l’activitat d’artistes i altres professionals de
l’àmbit artístic. Per posar l’exemple més immediat, #lopatitancat funciona 28 hores setmanals, enfront de les exigües
8 hores que Lo Pati és obert cada setmana.
Aquesta darrera constatació, i les contradiccions que
porta implícites, ha estat recollida i amplificada al pro-

jecte «Closed Galleries» de Gerard Cuartero, que va ser
a l’aparador de Lo Pati del 3 de juliol al 5 de setembre.
L’exhibició d’una col·lecció de dominis de llocs web, corresponents a 41 galeries d’art que han estat tancades els darrers anys arreu de l’Estat espanyol, esdevé una presència
fantasmagòrica que documenta i fa visible una absència, la
de l’activitat expositiva i artística que representaven.
Una presència fantasmagòrica també deambula pel projecte «Fins que tingui sentit», de Lúa Coderch, que va ser
a l’espai Fora d’hores del 3 d’octubre al 14 de novembre.
Aquí, la presència penja d’un fil, el d’un telèfon que sona de
manera fortuïta i imprevisible, tant si hi som com si no hi
som. Atorgar-li sentit és un miracle fràgil, improbable i gairebé impossible. Com l’encontre amb algú que no coneixes,
quan no tens cap certesa que serà a l’altra banda del fil.
Ara Luz Broto ha capgirat el cicle amb el projecte «Durant l’exposició el centre romandrà obert». En lloc d’ocupar
l’aparador, la proposta consisteix a deixar accedir a l’interior
del centre d’art, en l’horari del cicle #lopatitancat, per transitar per l’espai amb els equipaments apagats. Podria ser
l’enèsim gir argumental d’un discurs que es multiplica fins
l’infinit, com en un joc de miralls enfrontats: tancat-oberttancat... Tanmateix, potser no és el darrer. De moment,
m’aventuro a endevinar que la revista romandrà tancada
durant la lectura d’aquest text.
....................................................
Vista de les mostres de Gerard Cuartero i Lúa Coderch. Fotografies: Carolina G. Wells; Vista de la mostra de Luz Broto.
Fotografia: Luz Broto.

....................................................

....................................................

Fora d’hores és un espai situat darrere la vidriera principal de Lo Pati
que s’il·lumina quatre hores diàries,
quan el centre tanca les portes.

El 2015 ARTIGA ha arribat a l’edició del número 25. El dia 22 de maig vam fer una festa molt sonada a l’Escola d’Art i Disseny
de la Diputació a Reus. Primer, el concert d’instruments Baschet i electroacústica amb Jep Cerdà, Andreu Ubach, Federico
Echave, J. Manuel Castillo i Alfonso Pretelt. Seguidament, la presentació del monotip commemoratiu d’Àlvar Calvet. Després, un sopar molt popular a la plaça del Pubill Oriol. Una vesprada participativa i inoblidable. No volem acabar l’any sense
deixar-ne constància a la revista. Gràcies a tots.
.................................................... ....................................................
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