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R E V I S TA D ’A R T I P E N S A M E N T C O N T E M P O R A N I

30 ANYS D’EXPOSICIONS D’ART CONTEMPORANI
A LA CAPELLA DE SANT ROC. VALLS.
Ciprian Homorodean. «Llar, dolça llar». Fotografia: Alba Rodríguez.

TEMA DE DEBAT: LES RESIDÈNCIES D’ARTISTES
AIXÒ NO ÉS UN HOTEL
// ANNA ZAERA
....................................................
No només de fer un check-in i un check-out va la cosa. La
paraula «residència», del llatí «residere», vol dir ‘quedarse’. Fa temps que els artistes fan servir aquest terme per
explicar les seves estades creatives –o experimentals, o
contemplatives, o de recerca, o col·laboratives. «Anar de
residència» en la societat dels intercanvis d’experiències,
dels vols low cost, de les plataformes digitals, i també de
l’esperit de «busquem fórmules» per fer front a la precarietat laboral, s’ha convertit en una pràctica paradoxalment «institucionalitzada». Un fenomen que, de la mateixa
manera que s’ha estès, ha caigut en alguns vicis que ens
són propis, com la massificació, la mercantilització i «fer
passar gat per llebre».
Ens trobem en la residència d’artistes de Balada, un municipi format per dues rengleres de cases enmig dels arrossars del Delta de l’Ebre, on viuen poc més d’una desena
de veïns. En aquest espai on sembla que el temps s’hagi
aturat i només deixi treva per a la vida cíclica del canvi de
colors de l’arròs, hi «aterren», sovint, artistes arribats de
diferents punts de l’estat i també de l’estranger, disposats
a «residir-hi». Precisament, en aquest escenari ens «assentem» per debatre el tema. Hi som la Montserrat Moliner, gestora cultural, durant anys col·laboradora d’Hangar
i una de les responsables d’Art Motile – artmotile.org, una
plataforma sobre programes espanyols de residències artístiques–; Meritxell Romanos, artista, educadora visual,
membre de Les Salonnieres i usuària de residències; Vicent Fibla, director del Centre d’Art Lo Pati i responsable de
la residència d’artistes on ens trobem; Assumpta Rosés,
impulsora de la trobada en el marc dels debats d’Artiga, i a
mitja conversa rebem la visita de Puri Lin, la veïna que viu
davant de la residència i que, a través de la interacció amb
els artistes, s’ha convertit en amfitriona, col·laboradora i
assessora d’algunes peces creades en aquest espai.
Assumpta Rosés: Si durant els anys 80 els joves lligaven preguntant «Estudies o dissenyes?», potser el 2016
quan es troben, pregunten «Resideixes o estàs a l’atur?».
En aquests moments és estrany trobar el currículum d’un
artista jove on no consti alguna residència. De vegades, les

residències completen la formació, es converteixen en una
versió econòmica dels màsters, en una experiència per
conèixer llocs o metodologies, o proliferen, simplement,
perquè els artistes no es poden pagar un taller estable.
Meritxell Romanos: Fa cinc anys era un moment molt
iniciàtic. Pel que fa a Les Salonnieres, ens interessen les
residències per tenir un espai físic on gestar els nostres
projectes i, sobretot, per tota la dimensió relacional que
tenen aquests centres. A banda, en la meva línia més personal en l’àmbit del dibuix, una residència és un lloc on trobar un espai de recolliment, de tranquil·litat i concentració.
Vicent Fibla: Crec que hem d’establir una diferència entre les residències en un context urbà i en un context més
rústic. En el primer cas, funcionaria més aviat com un
taller i, en el segon, el propòsit seria allunyar-se de tot el
que tens al voltant.

Montserrat Moliné: La precarietat i l’especulació havia motivat que les residències fossin maneres de trobar
espais més assequibles de taller, però amb les noves tecnologies han canviat les necessitats. Ara es té en compte
allò que pot oferir una residència pel que fa a les relacions,
als contactes. Es tracta de confrontar el teu treball com
a artista, amb els altres artistes que hi passen, o amb el
mateix equip gestor de l’espai de residència. Crec que
més que l’espai físic, es busca l’espai relacional.
VF: La part relacional a la residència de Balada, no és
el més important. Aquí l’important és la connexió amb
l’entorn i el paisatge.
MR: Per exemple, Can Farrera barreja les dues coses:
tens un espai molt personal, però alhora sempre hi ha
artistes internacionals, d’aquí i d’allà. I és un poble que no
té res, no té ni bar!
MM: Han trobat un model en què el poble també hi participa. Aquí també podria donar-se, no?
VF: Sí, amb la Puri.
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AR: El tema de l’entorn ha agafat molta força en els treballs dels artistes, no com a paisatge contemplatiu ni formal, sinó com a concepte més ampli.
MR: Com a artista el que et mou és la recerca de nous
llocs, de noves relacions, de nous inputs. Aleshores jo
crec que anar transitant d’un lloc a l’altre enriqueix el teu
treball. Són coses noves que et travessen i el teu treball
final també beu d’això.
VF: Quan algú ve a treballar aquí, no deixa de ser una
qüestió exòtica. Troben al seu abast una cosa que normalment no tenen. Cada lloc ha de veure què té i què pot
oferir. En el cas de Balada, és un paisatge, entès com un
entorn fora d’allò que és habitual per a l’artista.
MM: Podem trobar la típica residència més oficialista,
com Matadero o la Casa de Velázquez, a Madrid, però
també n’hi ha algunes que sorgeixen com a iniciatives
comunes, com a reivindicació d’un teixit social o una reivindicació política, fins i tot, des de la iniciativa privada,
com a negoci. I és aquí on jo sóc més crítica. Si abusem
d’aquest espai, correm el perill que ens anem fent la competència. De vegades les residències són una excusa per
mantenir estructures.
VF: Sí. De fet, Lo Pati es podria plantejar potenciar més
les residències, però això em semblaria explotar la línia.
És clar que sempre hi hauria artistes que voldrien venir-hi
a treballar. Però llavors quin és el nostre paper? Oferir
només una porta que s’obre?
MM: Hi ha l’error de pensar que moltes persones que ofereixen residència artística com a iniciativa privada ho fan
per amor a l’art, que no treuen cap benefici. Però això és
un error! Sí que en treuen. Treuen el seu modus vivendi.
Una cosa és que no et facis rica, ni ho plantegis com un
negoci, però ho has de veure amb perspectiva, i tu t’estàs
enriquint amb aquestes connexions. Crec que està molt
bé l’espontaneïtat, però manca la part de professionalitat.
MR: S’ha de fer des de la consciència. Ens hem de preguntar a quin perfil d’artista ens volem acostar.
MM: Hi ha xarxes de residències que són com petits hotelets per a artistes. Jo crec que està bé perquè hi ha
demanda per tot, però penso que, quant a supervivència econòmica, com més clar ho tinguem, més fàcil serà
tipificar-ho. A Llatinoamèrica les residències ara són els
pisos de la gent i, què és el que es comercia? L’agenda!
Els contactes!
MR: És com un Airbnb!
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VF: Quan això es popularitza és normal que sorgeixin iniciatives una mica més tèrboles. En el fons, és una cosa
que s’ha fet tota la vida.
MM: Jo sóc fan sempre que l’equip promotor tingui clar
que no es poden obviar les bones pràctiques amb els artistes i la bona relació amb l’entorn.
VF: Una cosa bona de les residències artístiques és que
allà on es presenta el resultat del treball, es transporta
l’ADN de l’espai. Això aquí, a Balada, passa molt. No tenim
laboratori ni material, però el treball està impregnat de tot
el que aquí es respira. És com una pol·linització.
MM: El retorn és el debat real sobre això. Quin és el retorn
que l’artista fa a la societat?
VF: En aquest cas, jo crec que és una magnífica inversió.
El retorn es multiplica per 10. No només des del punt de
vista econòmic, sinó perquè aquell treball després podrà
exposar-se o adaptar-se a un altre lloc.
MM: Sí. Situa en el mapa certes poblacions. Jo difícilment
hagués vingut a Balada.
AR: Ara gairebé tots els centres d’art tenen el seu espai
per residència.
MM: Crec que és una manera fàcil d’internacionalitzar
els centres d’art. És una manera de crear xarxa. La pota
coixa és la difusió, diuen molts artistes. La producció que
es fa en molts centres, després com s’ensenya? I de quina
manera? L’exhibició ha quedat una mica coixa.
AR: És veritat. Moltes vegades hi ha un esforç de producció que costa molt i queda limitat a un públic molt reduït,
amb poca repercussió. Faltaria més circuit!
VF: Hem de demanar que les residències artístiques tinguin un objectiu. Ens vam plantejar fer una programa de
residència conjunta amb el Bòlit de Girona, però, és clar,
abans ens hem de preguntar: Quin és el marc conceptual
d’aquesta col·laboració?
MM: Moltes vegades és la perversió de l’ajut públic, de
la subvenció, de la memòria justificativa del projecte, del
PDF. De vegades, simplement és un copy paste... Tenir
una residència no és tenir habitacions o espais o tecnologies. Ara bé, és important que qui la gestiona tingui flexibilitat per acollir col·laboracions curioses.
VF: Aquí és una mica així. Per exemple, l’any passat van
venir unes noies per rodar un documental al poble de la
Galera. Ens va semblar interessant. No sabem si aquesta
peça arribarà a bon port, però hem ajudat a descobrir si
allò tenia interès o no. Nosaltres intentem evitar la idea

d’hotel, però només poder ajudar ja ens agrada.
MM: Bàsicament perquè quan dius hotel de seguida ho
associes a client. L’artista es converteix en un client. I a
partir d’aquí la relació que s’estableix és de jerarquia.
MR: Nosaltres, a Colòmbia, a la residència on vam estar
a Cali, vam tenir una mica de dilema. Vam pagar per estar
....................................................

Véns a fer un projecte i et poses en
contacte amb la gent del lloc. En
aquests contextos, els artistes surten
cap enfora i es relacionen. Depenent
del caràcter se t’obren més portes o
no. S’estableixen relacions, no des
del context artístic, però sí des del
context humà.

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

allà dos mesos. I justament a la residència deia: «Esto no
es un hotel.» Nosaltres hi anàvem a conèixer artistes que
estiguessin circulant per allà, però no en vam trobar molts,
perquè era Nadal. Sort que som expansives i en dos dies
ja coneixíem les dones amb les quals volíem treballar.
AR: Suposo que hi hauria d’haver la descripció molt clara
d’allò que s’ofereix.
VF: A nosaltres ens va passar amb un artista alemany.
De cop i volta, et comences a sentir culpable, perquè has
d’estar pendent d’ell. Hem de remarcar més quines són
les característiques del lloc.
(Entra Puri Lin, al debat.)
Puri Lin: Jo estic al·lucinada. He estat com la seva mare!
M’han apreciat molt. Aquí, abans, no hi havia calefacció,
no hi havia res del món...
VF: El que és interessant és que hi ha gent que aterra
aquí, i que vostè no coneix de res. És un misteri saber qui
apareixerà, veritat?
PL: Jo de vegades m’he aixecat al matí i he vist un cotxe.

En soldemà [l’endemà] vaig al magatzem i veig que passen a llançar la basura. «Bon dia!», em diuen. «Escolteu,
què feu per aquí?», dic jo. I em diuen: «Quan vulgue, vostè,
vindre, vingue!».
VF: És que, a més, la van a buscar. Ja hi ha un gest voluntari.
PL: Hi ha gent que ha vingut sola, «pobrets». I sort de natros.
VF: És clar véns a fer un projecte i et poses en contacte
amb la gent del lloc. En aquests contextos, els artistes
surten cap enfora i es relacionen. Depenent del caràcter
se t’obren més portes o no. S’estableixen relacions, no
des del context artístic, però sí des del context humà.
AR: Actualment el tema del paisatge sembla que ho englobi tot, per això hi ha molta gent que està treballant
sobre els espais rurals o urbans, les transformacions i les
interaccions; dóna moltíssim de si. Paisatges del Delta,
paisatges del Raval...
VF: El que hem de demanar és què passa després amb
aquest treball. De fet, aquests treballs haurien de funcionar fora de l’espai de producció. Aquí ho podem mostrar
en un espai d’exposició com Lo Pati que es troba a sis
quilòmetres, però els treballs han de circular. Perquè si no
és així el que fem és tot el contrari del que volem fer, és a
dir, anar tancant les coses.
AR: Abans parlàvem de l’Airbnb. Cada client que passa
posa tres línies de valoració i el propietari de la casa escriu
tres línies sobre el client. La valoració del lloc és pública
i saps si pots tornar a llogar-lo, o ets una persona que
s’emporta les tovalloles. A les residències, també haurien
d’haver-hi unes valoracions.
VF: Aquí hem tingut gent que no repetiríem.
MM: Al web d’Art Motile hi ha les característiques que el
fan especial. Una noia americana volia fer una plataforma
en la qual es recollissin les opinions de cada residència.
En el món en general, falta sinceritat. No diré en el món de
la cultura només, perquè seria molt ingènua...
AR: Bé, tot el que sigui avançar una mica en professionalitat i autoexigència és bo.
Ens acomiadem de la Puri, la resident de Balada per
excel·lència, i ens perdem per les carreteres del Delta, en
busca de l’N-340.
....................................................
Debat a Baladre. Residència d’artistes de Lo Pati Centre
d’Art a Amposta. Fotografies: ARTIGA.

....................................................
4.979 – 3.465. Aquestes xifres són els quilòmetres que separen dues famílies que viuen a Reus dels
seus respectius llocs d’origen. Provenen d’antigues repúbliques de l’URSS i amb la seva problemàtica
ens mostren una part de la realitat que viuen en els moments actuals Geòrgia i Ucraïna, dos països independents des de la caiguda de la Unió Soviètica que, des de llavors, han mantingut diverses disputes amb

CREACIÓ: «PREMI TARONJA 2016»
el govern rus. Conflictes entre governs per interessos econòmics que acaba pagant la societat civil amb una població dividida per diferències ideològiques.
El projecte parteix d’una sèrie de dibuixos i planteja un espai creat per a la reflexió i la pausa, un lloc on començar a resoldre els conflictes de manera
pacífica a través de les reflexions dels seus protagonistes recollides en un document videogràfic.
..........................................................................
Amb aquest treball, Miquel Falgàs (Reus, 1993) va obtenir el primer Premi Taronja corresponent al Cicle Superior d’Arts Aplicades al Mur de l’Escola d’Art
i Disseny de la Diputació de Tarragona.
..........................................................................

EXPOSICIONS
EL MAMT
COMPLEIX 40 ANYS
// RAQUEL MEDINA
....................................................
Museu d’Art Modern de Tarragona. dipta.cat/mamt
....................................................
El Museu d’Art Modern de Tarragona està de celebració.
Compleix 40 anys d’història. Va ser l’any 1976 quan la Diputació el va fundar davant la necessitat de posar a l’abast
de la ciutat l’important patrimoni que havia aplegat al llarg
dels anys. La procedència de la col·lecció era diversa,
d’una banda i com a base principal que li dóna nom, el
fons Julio Antonio, adquirit als hereus a principis dels anys
60. Aviat s’hi afegiren els dels també escultors Santiago
Costa i Salvador Martorell i el del pintor Josep Sancho.
D’altra banda, els premis Julio Antonio d’escultura i Josep
Tapiró de pintura, convocats per la mateixa Diputació des
dels anys 40, han estat proveint en cada edició el museu
amb obra d’autors contemporanis.
El trasllat de l’Escola d’Art de Tarragona a un edifici
nou aquell any 1976 va permetre ubicar el museu a la
seva seu del carrer de Santa Anna, resultat de la unió de
tres cases del segle xviii i d’una remodelació arquitectònica que fou inaugurada l’any 1991. Als seus magatzems
es custodia, en acurades condicions de conservació,
una gran col·lecció que no cessa de créixer gràcies a les
donacions que se succeeixen en un degoteig constant.
El MAMT s’ha anat adaptant als temps i el 2008 renovà el projecte museogràfic i l’exposició permanent tot
emfasitzant el component didàctic, una de les vocacions
més fermes i de compromís de museu envers les noves
generacions que desenvolupa activament mitjançant el
seu Servei Pedagògic. Així mateix, està dotat d’un centre
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de documentació, d’una biblioteca, i d’un arxiu fotogràfic
a l’abast d’especialistes i del públic interessat.
Al llarg de tots aquests anys el museu ha fet seva la
necessitat de recuperar i posar en valor destacats artistes
vinculats amb les nostres terres mitjançant exposicions
monogràfiques i antològiques. Tampoc no ha oblidat en
la seva programació l’art contemporani, tot seleccionant
al llarg d’aquests anys moltíssimes mostres d’artistes de
tota procedència representatius de les tendències més
diverses i vigents, a més de les exposicions dels autors
finalistes dels premis Tapiró i Julio Antonio.
....................................................

Al llarg de tots aquests anys el museu
ha fet seva la necessitat de recuperar i posar en valor destacats artistes
vinculats amb les nostres terres mitjançant exposicions monogràfiques i
antològiques.

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

Amb motiu d’aquest 40è aniversari, s’ha preparat una
programació especial que es planteja, bàsicament, en
dues esferes: d’una banda, un homenatge a les dones artistes que encara i malgrat els avenços, en aquest sentit,
en els darrers temps estan molt lluny d’ocupar en els museus el lloc que mereixen (tal com reivindiquen a escala

internacional col·lectius com les Guerrilla Girls) i, de l’altra,
aprofundir en l’estudi de la museologia des de pressupostos de renovació i adaptació a noves necessitats i objectius, incloent-hi la problemàtica de gènere. Per això la XIII
Jornada sobre Pedagogia de l’Art i Museus, tractarà sobre
la «Pedagogia des de la perspectiva de gènere» i constarà
d’un ampli cicle de conferències.
El programa especial d’exposicions, comissariat per
Antonio Salcedo, es desenvolupa sota el lema «Plural femení» i mostrarà el treball de dones artistes al llarg del
segle xx i fins als nostres dies, tot definint cada etapa
cronològica amb una mostra diferent fins a un total de
sis. El cicle s’ha iniciat ja amb una exposició dedicada a
Magda Folch, esplèndida pintora, gran retratista i professora durant molts anys de l’Escola d’Art de Tarragona,
que s’estén a dues seus: el MAMT i el Museu de Reus,
la resta seran mostres col·lectives, i la darrera es farà en
col·laboració amb la fundació Felícia Fuster.
A més, s’editarà un llibre commemoratiu que es focalitzarà en la presentació de 40 obres dels fons del museu
creades durant les seves quatre dècades de trajectòria,
cadascuna de les quals s’acompanyarà d’una composició literària –prosa, vers, o crítica– d’un autor diferent.
Tots els qui durant aquests anys hem col·laborat amb el
museu ens congratulem molt especialment de l’efemèride
i, sobretot, pel fet que ha demostrat ser un museu viu,
dinàmic, obert als ciutadans, útil i necessari en la tasca
que realitza i que, de ben segur, afrontarà el seu futur
amb noves perspectives, tal com ha de ser. Enhorabona i
felicitats a tot l’equip que ho ha fet possible.
....................................................
Biennal 2014. Fotografia: Alexandre Ayxendri; exposició
«10 artistes per Tàpies», 2012. Intervenció d’Ester Ferrando;
exterior del museu. Imatge d’arxiu MAMT. Enrics Fotografs.
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CIPRIAN HOMORODEAN.
«LLAR, DOLÇA LLAR»
// REDACCIÓ ARTIGA
....................................................
Capella de Sant Roc. Valls. Del 19 de desembre de 2015
al 14 de febrer de 2016. capellasantroc.cat
....................................................

habitual en la història de la Capella són els muntatges
convencionals.
Ciprian treballa amb el que ell anomena «l’escultura
amb propòsit». Utilitza materials reciclats i combina el
disseny, el procés creatiu amb els materials i el treball
productiu. Primer, com a manera econòmica de construir mobles per a casa seva i, després, treballant per a
altres persones interessades pels resultats originals d’un
procés experimental que sobrepassa l’objectiu funcional de fer taules, armaris o cadires i crea uns objectes
amb significat, que no amaguen el seu origen d’elements
aprofitats; al contrari, juguen amb l’estètica dels objectes
pobres, imaginatius, convertits en documents que relaten
l’èpica dels emigrants, de la vida precària, l’adaptació a
una existència que tendeix a sobreviure sense renunciar
al plaer, amb les sobres de la societat de consum.
....................................................
Vistes de l’exposició «Llar dolça llar» de Ciprian
Homorodean. Fotografies: Alba Rodríguez.

Dins del cicle «Dèria» comissariat per Marina Vives, en una
de les exposicions recents a la Capella, Ciprian Homorodean ens brinda la imatge de portada de la revista per
senyalar els 30 anys de programació d’art contemporani
en aquest espai singular de Valls. La intervenció a la capella es fa seves algunes de les constants de les exposicions
a la Capella de Sant Roc: instal·lacions gairebé sempre
creades expressament pel lloc, adequació al sentit sagrat
i públic de la capella d’un hospital de caritat que sempre
plana i manté el caràcter de l’espai. Finalment, austeritat
de mitjans i transgressió estètica. Si una cosa no és

CAPELLA DE SANT ROC. «(PER)
30 ANYS (MÉS) D’ART CONTEMPORANI»
// DANIEL GASOL
....................................................
Museu de Valls.
Del 19 de desembre 2015 al 14 de febrer de 2016.
....................................................
Actualment, arreu de Catalunya, existeix un vigorós ressorgiment d’iniciatives culturals privades que fan palès
l’existència de l’Art com a component de recerca crítica
de la societat, i aquest fet és significant.
El naixement d’espais de caràcter particular i d’ús
quotidià (pisos habitats o magatzems), són la resposta a
una realitat política que no postula per l’Art contemporani com a element imprescindible pel desenvolupament
crític d’una societat, que sembla caure en un nihilisme
perdurable. Cal denunciar aquesta situació, fent que les
administracions públiques, donin suport a l’activitat cultu-

ral com un element indispensable per al creixement social
i financin la producció d’obra o la recerca artística, com a
font principal d’actuació del camp creatiu.
Tot i així, s’intueix una part positiva d’aquestes iniciatives particulars: la voluntat de crear uns espais que donin
suport a la creació contemporània com a testimoni d’una
etapa concreta i que serveixin de mirall a fenòmens representatius, a mirades analítiques, a sensibilitats determinades...
Malgrat la delicada situació de les Arts a Catalunya, cal
destacar espais privats i públics que, des de la barricada i
amb una administració política deficient entorn de la cura
de les Arts, han tingut la voluntat de testimoniar l’Art com
a element de reflexió i retrat social de la creació cultural.
Un d’aquests espais, la Capella de Sant Roc de Valls,
celebra la seva activitat amb una mostra de la col·lecció
d’obra, generada durant 30 anys, amb més de 150 exposicions, iniciades la temporada 1985/86. Els inicis de la
Capella com a espai dedicat a l’Art del nostre temps, ens

remeten al 1981, voluntat d’Anton Gurí, aleshores director de l’Escola d’Art de Valls, que va convertir l’edifici de
l’antic hospital de Sant Roc, en un centre conformat per 4
espais dedicats a la creació cultural d’actualitat.
El Museu de Valls, òrgan responsable actual de la gestió de la Capella, ha realitzat una selecció de treballs destacables, duts a terme des del 1985, i que representen la
producció artística més experimental de Catalunya durant
3 dècades.
Desitgem que la gran comesa desenvolupada per la
Capella de Sant Roc, que dóna suport a un bon model
de bones pràctiques en la creació del teixit professional
del nostre país, sigui per 30 anys més d’activitats des
d’una barricada simbòlica que vehicula l’Art com a canal
de pensament crític.
....................................................
Vistes de l’exposició «Capella de Sant Roc. 30 anys
d’art contemporani a Valls». Fotografies: Pere Queralt.
....................................................

DESTACATS
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PURE BEAUTY.
PARC FLUVIAL DEL FRANCOLÍ
....................................................
Publicació de «Laboratori del Paisatge».
Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona
a Reus, 2015.
....................................................
El «Laboratori del Paisatge» és un curs monogràfic sota
l’orientació de Lídia Porcar que ha donat unes quantes
voltes de rosca al concepte de taller de pintura. Enlloc de
pintar paisatges de fotografies, imaginaris o del natural,
han optat per caminar com una acció estètica i de coneixement. El recorregut pel riu Francolí i pel camí de ronda
de Tarragona és el fil conductor d’aquest relat subjectiu,
a manera de resum i conseqüència, amb escrits, fotografies i dibuixos. Un camí d’aprenentatge de les arts visuals
en un espai d’experimentació. AR
....................................................

EUGENI FORCANO. «ATRAPAR LA VIDA»
....................................................
Tinglado 1. Port de Tarragona.
Del 23 d’octubre de 2015 al 3 de gener de 2016.
....................................................
Val la pena fer un tomb per l’exposició d’Eugeni Forcano
(Canet de Mar, 1926) i veure les fotografies en blanc i negre
que recorren la Barcelona dels anys 60: sembla un altre
país, molt llunyà i antic. Un país amb molta misèria, amb
nens sense sabates i militars pels carrers; un país en el
qual els clergues vestien sotanes negres de cap a peus.
Mig segle, un altre país. Qui ho recorda? Una icona de la
fotografia documental del segle xx. L’any 2012 va rebre el
Premio Nacional de Fotografía i la Creu de Sant Jordi. Destaca, també, per les publicacions dedicades a Josep Pla.
La mostra compta, a més, amb imatges en color, marcadament experimentals, que posen de manifest la capacitat
d’innovació i recerca constant de Forcano. MD

CORPUS DELICTI, 0
....................................................
Revista d’art i pensament. Tarragona.
The Grey Square, 2015.
....................................................
Magazín temàtic en format paper, en versió digital i amb
diverses creacions paral·leles: vídeos, performances i
muntatges audiovisuals dels gestors i els col·laboradors
habituals de l’espai. El primer número s’ha dedicat a la
qüestió «Adan y las nuevas masculinidades». Conté reflexions sobre els rols de gènere i diferents opcions de la
sexualitat masculina que, més que noves, deuen ser tan
velles com Adam, encara que durant molts anys han quedat
en la penombra. El proper número 1 està en fase de preparació i obert a la participació de col·laboradors interessats
en el tema: «Apocalipse please». Les condicions les podeu
trobar a: corpusdelictimagazine.blogspot.com. AR
....................................................

MIQUEL PATON. «CARTOGRAFIA (ÉS)»..
..................................................
Pati del Palau de la Diputació. Tarragona.
Del 22 de gener al 21 de febrer de 2016.
....................................................
Fa anys que Miquel Paton treballa sobre una temàtica que
ha anat investigant, en la qual ha aprofundit, per quedar-se
amb l’essencial. El resultat d’aquest procés el vam poder
veure a la mostra que l’artista ha presentat recentment a
Tarragona. Es tracta d’obres de gran format, trames amb
formes geomètriques i tintes saturades que semblen sortir
del pla bàsic. Conjuga quadrats, cercles i rombes, i aconsegueix unes composicions harmòniques i dinàmiques,
plenes de color. També hi podem trobar quadres de format
més petit en els quals podem percebre alguns elements del
paisatge en el qual l’artista ha basat la seva recerca plàstica: les Terres de l’Ebre, que alterna amb espais blancs,
amb una geometria molt lliure, i aconsegueix obres més
despullades i plenes d’encant. AS

GABRIEL CASAS. «FOTOGRAFIA, INFORMACIÓ I MODERNITAT, 1929-1939»
..................................................
CaixaForum Tarragona.
Del 10 de febrer al 29 de maig de 2016.
....................................................
Gabriel Casas (1892-1973) és un dels millors fotoperiodistes del país, però, paradoxalment, és també un dels més
desconeguts. Entre 1929 i 1939 fou testimoni dels canvis
que se succeïren a gran rapidesa fins a la Guerra Civil,
moment en què es comprometé més que mai amb el pensament d’esquerres. El seu llenguatge modern estava en
sintonia amb els principis estètics de la Bauhaus i el constructivisme rus a l’hora de crear narratives visuals i il·lustrar
revistes, diaris, llibres i cartells propagandístics. Aquesta
mostra reivindica les seves brillants aportacions en l’àmbit
fotogràfic i el rescata de la damnatio memoriae de què fou
objecte a la fi de la Guerra Civil a causa d’uns ideals polítics que defensava amb solemnitat i convenciment. AM

ETHEL MARTÍ. «DE LA A A LA Z»
..................................................
Tinglado 1. Port de Tarragona.
Del 29 de gener al 6 de març de 2016.
....................................................
Amb una obra molt personal, que no segueix corrents ni
modes, que conrea estils i tècniques molt diverses, arriba
aquesta exposició d’Ethel Martí, que probablement sigui la
més important de la seva trajectòria creadora. Un recorregut que s’obre amb una quinzena de peces en les quals es
reflecteix de manera crítica l’estat en què es troben alguns
edificis emblemàtics de Tarragona, la mostra continua amb
una sèrie d’obres en les quals domina el traç lliure i el color es fa més present, formant un mosaic molt lluminós al
costat de peces excessivament decoratives (cadires, sofàs,
llibreries...) i una interessant col·lecció de retrats de petites
dimensions. Finalment, es presenten diferents peces relacionades amb el reciclatge i lligades a l’art pobre, amb
bones troballes. MD
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DIEGO LATORRE. «QUERIDO DOCTOR»
....................................................
Castell del Paborde. La Selva del Camp.
Del 22 de gener al 22 de febrer de 2016.
....................................................
L’obra de Diego Latorre no és molt coneguda, però té un
petit grup de seguidors incondicionals. És un artista molt
peculiar, que sempre em sorprèn, cada peça que surt del
seu taller d’Almoster és una lluita que passa desapercebuda a simple vista, però que deixa energia en cada centímetre de la tela. Podríem dir que cada obra és un experiment
nou que no està planificat, com quan el ceramista obre el
forn i observa el resultat. Obres sobre paper, olis de gran
format que parlen dels somnis i de la gent. Escultures que
especulen amb l’espai i la natura, amb materials casolans i
propers, utilitzats sense complexos; predomini del blanc, en
què s’imposa la visió de conjunt i l’evocació. MD
....................................................

IAN WAELDER. «PHOTOGRAPHS»
....................................................
Fundació Forvum per la Fotografia. Tarragona.
Del 26 de febrer al 29 de maig de 2016.
....................................................
El jove artista Ian Waelder (Madrid, 1993), guanyador del
premi Full Contact, en el marc de la darrera edició de la
Biennal Internacional de Fotografia SCAN 2014, presenta
els treballs que prenen com a punt de partida la seva experiència en com a skater. Imatges d’entorns urbans tractades
amb la sensibilitat de qui es fixa en els petits detalls i els racons amagats. Baranes escantellades, parets en les quals
ha saltat la pintura, marques de petjades i rodades. Un petit
univers que se’ns fa proper. Algunes de les imatges, especialment les que l’artista ha adherit directament a la paret,
amb formats mitjans i grans, ens atrauen poderosament
perquè ens fan veure el que ningú mira. MD
....................................................

JAUME VIDAL. «12306 QUADRES»
....................................................
Llar sala d’art. Amposta.
Del 6 al 29 de febrer de 2016.
....................................................
Una exploració de l’evolució del paisatge emocional a partir del
reflex que es produeix en la cartografia física, com si la tradició
i la dura feina diària impregnés la forma casual de l’espai. Imatge fixa d’una realitat canviant que Jaume Vidal contextualitza
a patir de captures de Google Maps, mentre el filòsof Roman
Aixendri, a partir de les formes geomètriques que tenen les
diferents parcel·les –quadres–, reflexiona sobre la identitat,
la literatura, la bellesa o el futbol, en uns textos que haurien
agradat tant a Robert Walser com m’han agradat a mi. Una
instal·lació conceptualment complexa, executada amb claredat i contenció, en la recuperada sala d’art Llar, que pretén
apropar al públic propostes arriscades. MD
....................................................

MARIA CEMELI. «CAMPOS DE AMOR»
....................................................
Museu de Tortosa.
Del 18 de març a l’1 de maig de 2016.
....................................................
Guanyadora del Premi Francesc Gimeno 2015, presenta
una exposició individual que ofereix una mirada panoràmica sobre el seu treball actual. L’artista és de Lleida i allí
té el seu centre familiar i vital però durant anys ha estudiat, treballat i viatjat constantment entre Lleida, Tàrrega,
Tolosa de Llenguadoc, Rennes o Betanzos. Els desplaçaments i trasllats han estat una experiència que es tradueix en reflexions sobre el fet de construir i habitar o el
desplegament de petits i grans volums. Ha aprofundit en
l’observació de ciutats i paisatges en canvi constant, en el
dibuix de camins en procés i de llocs familiars o estranys
inserits entre el teixit urbà i la naturalesa. Una poètica dels
espais de transició. AR
....................................................

«SEGUIMOS ESTANDO HASTA EL COÑO»,
IRREVERÈNCIA I CRÍTICA SOCIAL
....................................................
CRAI. Aula d’Art URV.
Campus Catalunya. Universitat Rovira i Virgili.
Del 8 al 22 de març de 2016.
....................................................
El curs de comissariat organitzat per l’Aula d’Art de la URV
torna més reivindicatiu que mai. La segona de les exposicions, comissariada per Alma Megías, Anna Berenguer i
Teresa Fonoll, porta per títol: «Seguimos estando hasta el
coño» i es presenta com un crit col·lectiu en defensa de la
igualtat de gèneres i l’eradicació dels patrons que han definit
les societats tradicionals de caràcter patriarcal. L’exposició
es completa amb la instal·lació «Cacicas», a càrrec de Jessica Espinoza, un fanzín tèxtil en format de tenda d’acampada
a l’interior de la qual poden trobar-se diversos teixits estampats i brodats que reflecteixen processos de transició i lluita
femme. Una proposta que no deixa indiferent ningú. AM

ASBEL ESTEVE. «SWEET HOME»
....................................................
Lo Pati Centre d’Art Terres de l’Ebre. Amposta.
Del 25 de gener al 5 de març de 2016.
....................................................
El cicle «#lopatitancat», entra en acció quan Lo Pati tanca
portes. Això converteix el centre en un servei obert 24
hores, amb una oferta que es produeix en l’àmbit físic, al
marge dels habituals espais informatius a la xarxa. Asbel
Esteve, realitzador de vídeo i cinema, hi projecta un treball sobre llocs industrials o agrícoles del territori proper
abandonats per la pressió dels canvis econòmics, i ho relaciona amb els paisatges desolats pels bombardejos on
té lloc l’èxode dels refugiats sirians que fugen del conflicte
i busquen travessar les fronteres d’Europa. El vídeo es
projecta darrere les vidrieres de Lo Pati, però només es
pot veure entre les escletxes d’una tanca de fusta. Frontera que emmascara. AR
....................................................

EXPOSICIONS
ANAR I TORNAR
// ASSUMPTA ROSÉS
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....................................................

Celebrem cada exposició, acte, esmorzar amb debat, concert, performance, publicació, etc. que fan les dues galeries
d’art contemporani de Tarragona. Amb les activitats ens confirmen que mantenen la continuïtat tan difícil. Avui senyalem
com a bona notícia que creix la seva projecció exterior.
.................................................... ....................................................

GALERIA SILVESTRE
....................................................
galeriasilvestre.com
....................................................

activitat i els dos estands que tenien, l’un a Just Mad7 (la fira
alternativa d’art jove) i l’altre a Casa Leibniz, la segona edició
d’un certamen que confronta l’art amb teoria i literatura críti
....................................................

La sala del carrer Real manté un ritme seguit d’exposicions,
ens porta a Tarragona artistes interessants de l’àmbit internacional, organitza força activitats de difusió i coordina
la seva oferta amb una segona galeria Silvestre situada al
carrer del Doctor Fourquet de Madrid, el nou centre de galeries d’art contemporani, al costat del Museu Reina Sofia.
Durant els dies de la Fira ARCO 2016, el personal de
Silvestre Tarragona: Vanesa H. Sánchez i Pep Anton Clua,
es van traslladar a Madrid per atendre juntament amb Alicia
Serrano, la petita galeria saturada de visites en dies de molta

THE GREY SQUARE
....................................................
thegreysquare.org
....................................................
No es presenta com a galeria, potser perquè els responsables no es volen capficar amb l’apartat comercial.
N’hi diuen: «Espai de creació contemporània» i han posat l’accent en treballs de performance, instal·lacions,
accions i temàtiques simbòliques al·lusives a la sexualitat, els conflictes de gènere, els paisatges no convencionals, la marginació i la mort. «La Grey», com li diem
col·loquialment, funciona com un centre autogestionat
d’artistes i col·laboradors, i va ampliant la seva base
com una mena de «galeria de productors», artistes que
s’impliquen en les activitats, més enllà del que farien uns

A la programació de Silvestre, hi predomina una figuració en versions plàstiques i conceptuals posades al dia i de
molta qualitat tècnica.

....................................................
ca, sense oblidar la finalitat comercial, que sempre és prioritat en temps de fires. Casa Leibniz ha estat comissariada per
Jacobo Fitz-James Stuart, ha comptat amb tretze galeries i
amb vint-i-tres artistes nascuts entre el 1975 i el 1985.
A la programació de Silvestre, hi predomina una figuració en versions plàstiques i conceptuals posades al dia i de

eventuals expositors. En format digital o bé imprès, les exposicions, performances i altres activitats tenen una rèplica reflexiva o teòrica i saludem com a iniciativa destacada
que han iniciat l’edició d’una revista o magazín de caràcter
temàtic. Porta el títol de Corpus Delicti i el número 0 està
dedicat al que qualifiquen com a «noves masculinitats».
....................................................

«La Grey», com li diem col·loquialment,
funciona com un centre autogestionat
d’artistes i col·laboradors, i va ampliant la seva base com una mena de
«galeria de productors».
....................................................
The Grey Square es podria haver dit perfectament The
Black Square. Toquen temes foscos, dramàtics. Estan en
l’aire del thriller, l’ambient de l’expectativa, el suspens, la in-

molta qualitat tècnica. Darrerament, a Tarragona i, després, a Madrid, la Galeria ha portat obres de Catarina Bothelo, de Lisboa. Ens ofereix un nou concepte de la fotografia
pictorialista. La fotografia pictorialista es basava a captar
paisatges o figures imitant els esquemes compositius de la pintura, però en aquestes obres el que ens fa pensar en la pintura és
la manera d’utilitzar els elements: el color, la textura, la profunditat. Presenta espais que dialoguen amb el buit i amb els objectes
amb la mateixa intensitat. També portuguès és l’artista Martinho
Costa que ara exposa a Tarragona «Baixas frequências», olis fets
a partir de paisatges nocturns, capturats amb el mòbil.
....................................................
A sombra do sol, de Catarina Bothelo i vista de la seva exposició
a la sala de Madrid; stand de la galeria a Just Madrid7, a primer
terme peça d’Ella Littwitz. Fotografies: Galeria silvestre.

certesa o l’ansietat... una mica fora de l’ordre establert per
la societat convencional, fent al·lusió a la tragèdia humanista que es desprèn de les accions que s’acosten al límit.
Aquesta temporada han decidit, també, sortir de Tarragona i han organitzat un intercanvi amb la sala La Xina ART
de Barcelona. Els artistes i gestors principals de la galeria:
Antonio Luque, Juan Carlos Lozano, Francesc Roig i Lídia
Porcar han exposat al local del Raval a Barcelona, mentre que Benxamin Alvarez, Xesco Mercè i Marc Vilallonga,
responsables de La Xina, han portat a Tarragona la mostra
que anomenen «Senars i escarsers». Saludable redundància, per si queda algun dubte d’on se situen.
....................................................
Aspectes de l’exposició La Grey se’n va a la Xina. Xina Art,
Barcelona; cartell de l’exposició Senars i escarsers, de Xina
Art a The Grey Square; cartell La Grey se’n va a la Xina.
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1r PREMI D’ART CONTEMPORANI
DE LA FUNDACIÓ PRIVADA REDDIS
// NATÀLIA BORBONÈS
....................................................
Museu de Reus. Del 6 de febrer al 2 de març de 2016.
....................................................
Llorenç Ugas i Luis Guerra s’han endut els principals reconeixements del Premi d’Art Contemporani de la Fundació Privada Reddis, que l’entitat reusenca ha convocat
enguany per primer cop. La finalitat del premi, que és una
posada al segle xxi del més conservador premi biennal de
pintura Ceferino Olivé que l’entitat va impulsar des de l’any
1999, és la de promoure la creació artística i difondre-la
entre el públic. Alhora, ofereix a la Reddis la possibilitat de
construir una col·lecció d’art contemporani, iniciativa que,
fa uns anys, va abandonar l’Ajuntament de Reus, sense
que es vegin indicis de voler recuperar-la.
Aquesta primera convocatòria del premi l’ha comissariat
Màrius Domingo, que ha proposat el paisatge contempora
ni com a tema de reflexió en les arts visuals, «en les obres

STROBE DEU I FINAL.
«MATEM EL CENSOR»
// ROSER ROYO
....................................................
Lo Pati Centre d’Art Terres de l’Ebre. Amposta.
De l’11 de marc al 30 d’abril de 2016. lopati.cat
....................................................
L’humor és una arma carregada de futur, segons el marc
teòric que contextualitza la desena edició del festival de
vídeo i art digital Strobe. I també de present i de passat.
Una escopeta capaç de desinhibir les ànimes, d’atacar els
poders fàctics que dominen el món i de subvertir la realitat
fins a l’absurd. L’humor ha estat present en la vida pública
i privada de les persones des que el món és món. I ara és,
també, l’últim cartutx del Strobe, un esdeveniment dirigit
des dels orígens pel comissari i gestor cultural Blai Mesa,
que ha arribat enguany a l’última edició, completant la trilogia #riure, amb l’humor negre més irreverent, matant el
censor, el que portem dins, el de les pors atàviques i els
tabús íntims; i el de fora, el de les convencions socials i
la moral establerta. El resultat ha estat una riallada visual
i sonora que serveix per posar punt i final a deu anys d’un
esdeveniment que va nàixer a Amposta per dotar de contingut el Centre d’Art de les Terres de l’Ebre, quan encara
no existia com a tal.
....................................................

que relacionen art i entorn físic, derivades d’implicacions
visuals, conceptuals, socials o ecològiques del territori».
El premi va rebre 87 obres, mostra de l’interès immediat
i pràcticament massiu que desperten entre els artistes
aquestes iniciatives davant el panorama prou àrid en què
s’insereixen les arts visuals, de les quals es van seleccionar les 14 que es van exposar al Museu de Reus del
5 de febrer al 2 de març. Obres creades per artistes de
procedència, generació i estils diversos: Llorenç Ugas
Dubreuil, Luis Guerra, Ignasi Prat, Azahara Cerezo, Ines
Schaikowki, Salvador Juanpere, Alberto Gil Cásedas, Àlbar
Calvet, Francesc Roig, Milena Rossignoli, Núria Rion, María
García, Roger Caparó i Valentina Alvarado. El jurat el van
formar Àlex Nogueras, galerista; Vicent Fibla, director del
....................................................

El premi va rebre 87 obres, mostra de
l’interès immediat i pràcticament massiu
que desperten entre els artistes aquestes iniciatives davant el panorama prou
àrid en què s’insereixen les arts visuals.

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

centre d’art Lo Pati d’Amposta; Albert Gusi, artista visual,
i Assumpta Rosés, crítica d’art. Aquest jurat va atorgar el
primer premi a Llorenç Ugas Debreuil (Sabadell, 1976) per
l’obra «Contenidor de residus. Del projecte Between the
line». Segons explica el mateix Ugas en el més que correcte
catàleg de l’exposició, la seva proposta explora el territori
comú: «No em plantejo aquest treball com la documentació del paisatge abandonat o expectant, ni tampoc com a
rebuig de la civilització. El que m’interessa és fotografiar i
analitzar el succés, el punt en què home i naturalesa xoquen.» Luis Guerra (Santiago de Xile, 1974) es va endur el
segon premi per l’obra «De l’esdeveniment de formació:
quatre estudis per allò que no existeix». En el seu projecte,
Guerra reflexiona sobre «la teatralitat precària que, buida
de sentit, no aconsegueix posar remei al pes d’una allau de
memòries físiques». Paisatge imaginat, doncs.
....................................................
Llorenç Ugas. Contenidor de residus. Procès de treball; Llorenç
Ugas. Contenidors de residus. Obra guanyadora; Luis Guerra.
De l’esdeveniment de formació: Quatre estudis d’allò que no
existeix. Segon Premi (fragment).

Aquest últim Strobe, que es projectarà a Lo Pati-Centre
d’Art Terres de l’Ebre, fins al 30 d’abril, recull sis propostes
que exploren amb diferents formats artístics l’humor negre
i irreverent. Maria Llopis, Jaimie Warren, Jordi Castells,
Felipe G. Gil, Alberto González Vázquez i Venga Monjas són
els artistes que participen en aquesta desena edició i han
estat escollits per la seua irreverència, per la seua crítica
als poders establerts o per la seua capacitat de subvertir
la censura i/o autocensura. Ho fan amb formats diversos
que van des de la videocreació fins a la instal·lació, passant per la fotografia o l’animació. Una dona despullada
que, de sobte, és atacada pel propi pudor, rostres juxtaposats dels personatges que controlen l’escena pública o
recreacions de telefilms gores. Propostes molt diferents
d’autors locals, nacionals i internacionals. El que es fa aquí
i al món en un mateix espai, i que es complementa amb
un programa en línia, visitable a través del web de Lo Pati:
Matar el censor. Una arqueologia dels mitjans, a cura de
l’escriptor Xavier Zambrano, que inclou textos, vídeos i,
fins i tot, piulades macabres.
El tret de sortida el va donar un irreverent, Albert Pla, ningú com ell ignora la censura i, potser per això, encaixa plenament amb #riure3. Durant aquests deu anys ha passat molta
gent potent pel Strobe, i el d’enguany ha estat un bon colofó.
....................................................
Felipe G. Gil. Monstruos SL; Jordi Castells, Guar Gaims.
instal·lació. Fotografies: Lo Pati.

MIRADA EXTERIOR		
ESPAIS ALTERNATIUS A MADRID
// PABLO ESPAÑA
....................................................
Cruce. crucecontemporaneo.wordpress.com
Storm & Drunk. stormanddrunk.com
Encarnación González 8. encarnaciongonzalez8.org
Rampa. proyectorampa.net
....................................................
Abans de començar a parlar dels espais alternatius cal
assenyalar-ne el caràcter inestable. A l’hora d’escriure
aquestes línies, per posar un exemple, ha tancat l’espai
Rampa, gestionat pels artistes Teresa Solar, Belen Zahera i Quino Monje, un dels projectes que més unanimitat
despertava entre la comunitat artística madrilenya pel
seu interès.
Ara mateix una de les lluites vigents per part dels espais
alternatius de Madrid és la consecució d’un fons d’ajudes
públiques que pugui permetre una certa continuïtat en les
seves programacions. Aquesta és una vella reivindicació
que es remunta a una dècada enrere i que, en el seu moment, no va poder arribar a bon port per l’oportunisme
de determinats espais que van ocupar llocs d’interlocució
privilegiats en detriment d’altres col·lectius.
En aquest mateix sentit cal assenyalar el mateix canvi de la natura dels espais alternatius, mentre als anys
90, a espais com l’Ojo Atómico, Garage Pemasa, Cruce i,
més recentment, a principis de segle, a Liquidación Total
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i, puntualment, a Off Limits se cercava generar un discurs
propi, independent, paral·lel o enfrontat al mercat i/o a
la institució, la majoria dels nous espais alternatius que
funcionen en aquests moments a Madrid apareixen tots
travessats per una voluntat molt clara d’emprenedoria, es
converteixen moltes vegades en espais híbrids de cotreball, residències i obradors (dels quals hi sembla haver
una inflació realment desorbitada), que la majoria de
les vegades busquen la seva integració i assimilació en
el sistema artístic i esdevenen sucursals d’institucions i
galeries. Tot sembla respondre a aquest nou gir de la producció artística en què l’emprenedor i el mediador han entrat en competència amb els discursos i l’experimentació
artística.
....................................................

Ara mateix una de les lluites vigents per
part dels espais alternatius de Madrid
és la consecució d’un fons d’ajudes públiques que pugui permetre una certa
continuïtat en les seves programacions.

....................................................
En l’emergent i submergent panorama dels espais
alternatius hem de ressenyar Cruce, espai degà que ha
sobreviscut de manera independent des del 1993. Darrerament s’ha assenyalat com una mena de think tank cultural de Podemos amb l’acollida de mostres i trobades al
voltant del que podria ser el model cultural del nou partit.
Respecte als espais gestionats per artistes més jo-

ves, sense dubte cal destacar Storm & Drunk, un espai
amb un caràcter propi que busca generar la seva pròpia subjectivitat, molt propera a les posicions creatives dels seus animadors, els artistes Raisa Maudit i Zony Gómez, en què el twerking es dóna la mà
amb la crítica anarcofeminista amb tota la naturalitat.
Des de la nostra perspectiva, el projecte de major influència dels darrers anys és l’espai Encarnación González
8, situat al popular barri de Vallecas, gestionat pels artistes neozelandesos Rose Keizer i Reuben Moss, en el qual
s’han alternat les seves pròpies propostes amb projectes
externs com les Jornades contra Franco, en les quals la
imatge del dictador era motiu d’escarni, en un projecte en
solidaritat amb Eugenio Merino, després de ser portat a
judici per la Fundación Franco, o l’exposició «Arte y Propaganda Libertaria», organitzada en el marc de les jornades
culturals de l’«Otoño Libertario de la CNT», en el qual es
buscava un espai comú entre la propaganda anarquista i
determinades pràctiques d’art contemporani. Però, més
enllà dels projectes puntuals, allò realment interessant
d’aquest espai és la seva interacció amb el mateix barri
que es reconeix en la natura d’aquests esdeveniments i
en constitueix la seva audiència natural, més enllà de la
pròpia del circuit de l’art.
....................................................
Arte y Propaganda Libertaria. Grafit de Noaz al mur contigu a l’espai Encarnación González 8.
....................................................

		
«TENER ALMORRANAS
ES COOL»
// DAVID G. TORRES
....................................................
Shana Moulton. «Oeuvres in situ/ Anémochories».
Del 19 de febrer a l’11 de novembre de 2016.
Palais de Tokyo. París. palaisdetokyo.com
....................................................
En els últims quatre o cinc anys el Palau de Tòquio de
París no ha parat de créixer. Potser és l’únic centre d’art
europeu que sembla viure temps esplèndids, com si no
l’afectés aquella tristesa econòmica que envolta el món
de l’art més apartat del gran mercat americà. En cada
visita, hi descobreixes nous espais, guanyats al pis de
sota i al soterrani. El recorregut s’allarga entre múltiples
exposicions, amb la sensació que t’has perdut alguna
cosa o que has arribat massa aviat o massa tard, ja que
sempre hi ha alguna exposició que s’està muntant o desmuntant. Han passat quinze anys des que es va inaugurar, però aquell propòsit que el centre d’art s’assemblés
a un mercat no s’ha diluït, al contrari.
Així, entre les propostes de Jean-Michel Alberola, a
mig camí entre la conceptualitat i un humor hermèticament afrancesat, o de Babi Badalov, un jove artista que
prové del grafit i que mostra cartells i teles amb voluntat
de denúncia, i desfilades de la setmana de la moda de
París, destacava la proposta de Shana Moulton: pop,
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festiva, burlesca, que s’apropa a l’escatologia i toca
qüestions de gènere.
Instal·lació, vídeos, escultures... amb joies de Swarovski, anuncis de bífidus actiu amb Shakira de protagonista, obsessió per la urologia i el trànsit intestinal,
vestits amb flotadors al cul per facilitar el patiment de
morenes. El treball de Shana Moulton és una autèntica
batedora de reciclatge de la cultura de masses. En la
tradició pop més de trinxera, aquest reciclatge es presenta sense prejudicis: és crític i festiu, commemoratiu
i dramàtic.
....................................................

El treball de Shana Moulton és una
autèntica batedora de reciclatge de la
cultura de masses. En la tradició pop
més de trinxera, aquest reciclatge es
presenta sense prejudicis: és crític i
festiu, commemoratiu i dramàtic.

....................................................
Shana Moulton ha inventat un alter ego, Cyntia, que
és la protagonista dels seus vídeos i per a la qual la
instal·lació sencera és una espècie d’altar. En Cyntia es
reflecteixen totes les obsessions de Shana Moulton: les
qüestions de gènere, la preocupació per la salut, el consumisme, l’obsessió per la construcció de la seva pròpia
imatge... Tot això a través del cul, Swarovski i el bífidus
actiu. Inventa per a ella mateixa els vestits que inclouen un
flotador per fer més suportable, seguint els cànons de la

moda, el patiment en secret que provoquen les morenes (i
mentrestant pel Palau de Tòquio pul·lulaven autèntics esquelets humans amb sabates que superen pressupostos
de molts projectes culturals perquè hi havia una desfilada
de la setmana de la moda de París).
Com es pot ser sexy amb morenes? Com es pot
afrontar el feminisme des de la cultura pop? Davant de
l’humor de jocs de paraules tan francès de Jean-Michel
Alberola, l’aportació de Shana Moulton és una alenada d’aire fresc: humor groller, disfressat de cosa pop.
I, la millor part, sense cap indici de moralitat: és tan
commemorativa com crítica. Això és el que té l’humor
intel·ligent.
....................................................
Shana Moulton, vista de la instal.lació Every Angle is
an Angel. Fotografia: Aurélien Mole; Whispering Pines 2,
fotograma. Cortesia de l’artista, galerie Crèvecoeur
(Paris) i galerie Gregor Staiger (Zurich).

EXPOSICIONS		
«TCTEAMWORK: L’HORITZÓ INVISIBLE»
// ANTONIO SALCEDO
....................................................
Museu d’Art Modern de Cotlliure.
Del 5 de març al 15 de maig de 2016.
....................................................
Cotlliure és una preciosa població del sud de França que
sorprèn per la gran quantitat de galeries d’art existents.
L’atracció que exerceix sobre els artistes començà amb
importants creadors de les avantguardes històriques com
Matisse, Derain, Albert Marquet, Raoul Dufy i Marc Chagall, d’aquí el seu nom: la ciutat dels pintors.
Al seu Museu d’Art Modern un heterogeni grup de cinc
artistes integrat per: Tom Carr, Leonardo Escoda, Pilar
Lanau, Anna Llimòs i Gaietà Mestieri va realitzar una obra
de creació col·lectiva que omple tot el museu. Una obra
delicada, subtil, que va néixer al voltant de la memòria i la
identitat de la població, del seu entorn, del seu paisatge.
El títol d’aquesta «gran instal·lació» ja és molt suggeridora,

«FAIRY TALES»
// MÀRIUS DOMINGO
....................................................
Verónica Aguilera, Toni Amengual, Carles Congost,
Marla Jacarilla, Marc Larré, Job Ramos i Xevi Solà.
A cura de David Santaeulària.
Tinglado 2. Port de Tarragona.
Del 13 de novembre de 2015 al 6 de gener de 2016.
....................................................
Quan comença la setmana és habitual que les etiquetes
#BonDilluns i #FelizLunes siguin el tema del moment a
Twitter. Una piulada que bascula entre la ironia i les ganes
d’animar-nos, com aquesta proposta de David Santaeulària, que es mou entre el que voldríem ser i el que realment som, jugant a cada pas amb els llocs comuns i les
nostres aspiracions. No hi ha espai en aquesta proposta
per a la nostàlgia, ni per a l’arxiu, la realitat s’imposa amb
el seu perpetu moviment, un moviment que ens obliga a
preguntar-nos què està passant o, millor dit, «que pas-
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carregat de poesia, i aquest accent poètic es pot trobar en
la majoria de les intervencions que hi ha en els diferents
espais del museu.
Dins del discurs expositiu, hi ha un element que actua
com a element conductor, que en aquest cas és real i no
metafòric, el fil. Un element que uneix l’obra dels artistes
al voltant del museu, en fer servir un producte tradicional,
fils procedents dels teixits artesanals de Saint Laurent de
Cerdans. Just quan entres al museu et trobes amb una
gran línia de color taronja que baixa pel forat de l’escala i
invita l’espectador a continuar-ne el recorregut. També
....................................................

a l’entrada en una vitrina veus dissenys, esbossos, trossos de fils de diferents colors, apunts que parlen del
procés creatiu, que després es pot seguir pas a pas en
l’audiovisual al final de la mostra.
En el seu conjunt hi ha obres molt variades: instal·lacions
mínimes, una gran diversitat de materials, parets de pedra seca, una línia de l’horitzó transparent, l’aprofitament
d’un petit forat a la paret del museu pel qual es pot veure l’exterior, una gran pintura groga que sembla l’estela
deixada per un objecte a gran velocitat, vitrines del museu
amb materials transparents de colors que recorden obres
de Matisse i fils de diferents colors utilitzats en diverses
composicions al llarg del recorregut.
Totes aquestes obres inviten l’espectador a mirar, a mirar més enllà, al paisatge, a l’entorn, al passat i al present
d’una població estretament relacionada amb importants
creadors del segle xx.
....................................................
L’Horitzó invisible. Obres de creació col·lectiva.
Fotografia: Antonio Salcedo.

sarà» quan Verònica Aguilera torni a pintar l’interior d’una
piscina que està a punt d’ésser enderrocada o quan un
cavall sense genet irrompi al Valle de los Caídos, «què
passarà» amb la decisió angoixant que ha de prendre la
jove que apareix en el vídeo Easy Katz (2013) de Carles
Congost, o amb R que intervé en el de Maria Jacarilla
postulant com serà la literatura que encara no s’ha escrit.
Marc Larré (World’s wonders, 2008) substitueix monuments emblemàtics (com ara el Partenó d’Atenes o les
piràmides d’Egipte) per deixalles i restes de menjar, i
analitza amb mirada crítica com canvien amb el temps,
com evolucionen (és a dir, com canviem i evolucionem
nosaltres mateixos), mentre Job Ramos amb el vídeo
Unes línies enmig del bosc (2014) ens planteja el repte
de destriar la ficció de la realitat, perquè totes dues presenten pocs referents que ens permetin inserir-les en el
nostre imaginari. Les acurades pintures (2009-2014) de
Xevi Solà ens parlen dels nostres somnis, del que voldríem i del que potser passarà si finalment es fan realitat.
Santaeulària fa dialogar als artistes amb la memòria

personal i la memòria col·lectiva. Una recerca sobre una
realitat que comença el dilluns i té voluntat de #BonDivendres, ja sabeu, una etiqueta que mai serà tema del
moment.
«Fairy Tales», produïda per Mataró Art Contemporani,
forma part del programa d’exposicions itinerants del Departament de Cultura per al bienni 2015-2016 en diferents localitats de Catalunya (Girona, Cornellà, Tarragona, Terrassa
i Manresa), la qual cosa implica «encaixar» l’exposició en
espais molt diferents. Probablement el Tinglado 2, donades les seves característiques d’il·luminació, de sonorització, d’alçària o amplitud d’espais, és el que més dificultats
presenta en una proposta que vol una certa proximitat o
si voleu d’intimitat. Cal afegir les dificultats tècniques que
presenten les exposicions amb presència de projeccions de
vídeo: requereixen una cura i un manteniment constant.
....................................................
Xavi Solà, Pintures; Veronica Aguilera, Waldbad.
Fotografies: El Teler de Llum.
....................................................

		
ALBA SOTORRA.
«AQUELLES. BOMBES SOBRE KOBANE»
// REDACCIÓ ARTIGA
....................................................
CRAI. Aula d’Art URV. Campus Catalunya.
Del 29 de març a l’11 d’abril de 2016.
....................................................
La reusenca Alba Sotorra ha obtingut el Premi Gaudí
de l’Acadèmia del Cinema Català en l’apartat de millor
pel·lícula documental pel seu treball Game Over, un film
basat en el personatge de Djalal Banchs, un jove català
apassionat pels jocs de guerra que va ser soldat voluntari a l’Afganistan. L’Alba Sotorra tracta temàtiques punyents com la manca de llibertat, la situació de les artistes
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musulmanes, les dones en situacions de guerra, l’islam,
l’emigració, els conflictes que afecten els drets humans i
les contradiccions culturals, sovint enfocant els temes des
d’una perspectiva de gènere.
Ara participa en una instal·lació amb el videoreportatge
sobre l’atac de Daesh a la ciutat síria de Kobane el juny
del 2015. La documentalista treballava a la zona recollint
testimonis de les dones kurdes que lluiten a la guerra de
Síria amb l’objectiu final d’aconseguir un estat feminista.
Inesperadament, es va produir la matança de ciutadans
innocents i el drama del desastre la va enxampar amb la
càmera a les mans, a primera línia del front de guerra.
L’exposició està organitzada pels alumnes del curs de comissariat 2015/2016 Silvia Ruíz, Marta Margalef, Gabino
Martínez i Guiomar Sánchez, els quals han contextualitzat

la gravació verge i encara pendent de muntatge que els
ha cedit l’autora i l’han confrontat amb les informacions
paral·leles que van arribar a la premsa, la televisió o les
xarxes socials, posant en evidència la manca d’informació
i resposta en el món occidental. No és el primer contacte que tenim amb aquest treball, un curt editat sobre
l’experiència viscuda a Kobane es va projectar la temporada passada a l’exposició «RESET». Aquesta és una de
les característiques del procés de treball d’Alba Sotorra,
ella afronta amb constància els reportatges, treballa en
versions i postproduccions llargues i laborioses, elabora el material en diferents formats, avançant a mida que
aconsegueix les condicions per a una producció definitiva.
....................................................
Fotogrames del vídeo. Alba Sotorra.

INICIATIVA
ADDEND.
UN LABORATORI D’INNOVACIÓ
// BLAI MESA
....................................................
addend.comissariat.cat
....................................................
Estructura Addicional de Creació i Adequació de Potencial
Específic. Quan un s’enfronta a aquesta corrua de conceptes, les preguntes que es despleguen són majors que les
respostes. Un titular que denota quelcom sofisticat i alhora
poc definit. Quan ens confrontem a la marca ADDEND la
ment ens porta a un espai llunyà, limítrof, on sembla que hi
han afegit alguna cosa. Potser un mirador, tal volta un símbol
o qui sap si un enigma. Per desxifrar els significats continguts caldrà anar-hi i fer-ne ús; caldrà, sobretot, deixar passar el temps i contemplar esdeveniments i accidents amb
igual mesura. ADDEND està pensat com un dispositiu per
desbordar les línies d’allò preconcebut.
La llarga i fructífera trajectòria de Comissariat, amb Francesc Vidal i Montserrat Cortadellas, sumada al talent del
jove arquitecte Josep Bunyesc, expliquen l’origen i les formes que ha adoptat aquest nou espai per a l’art ubicat a la
Morera del Montsant, al cor del Priorat. Un espai singular
i eficient disposat al servei de la creació com un laboratori d’idees. La identitat de l’arquitectura està fonamenta-

da en un compromís lloable, els criteris de sostenibilitat. El
caràcter del projecte cultural està basat en un compromís
entranyable, en criteris d’innovació social. La combinatòria
sembla apuntar un projecte específic dels que participen
i s’amaren del context local per anar a dialogar a l’esfera del
context global. De moment es presenten en català i mostren interès per connectar-se en l’àmbit estatal.
ADDEND es justifica així: «El buit deixat en l’entramat artístic i cultural de Catalunya s’ha d’omplir mitjançant iniciatives que no depenguin de la voluntat ni d’un governant ni d’un
partit polític. Deslliurar aquestes infraestructures de la institució i convertir-les en entitats independents, autònomes i
sostenibles és el repte que ens pertoca assumir. El peatge
que cal pagar, traduït en la manca de recursos, és molt evident, però la llibertat de moviments que proporciona també.
[...] cal generar un nou mapa amb la suma dels nodes que
queden actius més els nous que es vagin afegint a l’entramat
cultural del país. També cal buscar nous mecanismes de
finançament que permetin un desenvolupament digne i
continuat d’aquests equipaments. [...] Les noves maneres
d’afrontar els reptes creatius i les seves interrelacions amb
els diversos àmbits socials necessiten espais de trobada,
llocs de confluència i d’intercanvi de coneixements que permetin i fomentin el treball col·laboratiu, els aspectes pedagògics i la difusió dels resultats. Es fa necessària la creació
de nous nodes –diversificats, específics i descentralitzats–

d’aquesta xarxa d’afinitats cognitives. Les característiques
diferencials són un valor afegit que cal considerar. Noves
formes d’organització i de producció del coneixement,
d’autoorganització de la intel·ligència col·lectiva.»
ADDEND està plantejat com un nucli obert a propostes i ja
treballa en dinàmiques d’activació del context local i d’oferta
cultural. La residència compta amb setze llits col·locats en
lliteres, una cuina, un espai per a presentacions i un preu de
referència de 20 € persona/nit. Les vistes de cara al sud són
brutals. La casa és tota de fusta; en si mateixa, una obra singular. La programació de tallers és, ara com ara, la principal
font d’activitat del centre.
Obert és la paraula clau per entendre un projecte que
va més enllà del que hem acotat. La seva condició de laboratori per a la creació de caràcter privat el converteix en
un espai únic al sud de Catalunya. Serà interessant veure
com es conjuga aquest dispositiu postmodern en el context en el qual està ubicat. El Priorat és una comarca en
procés de transformació accelerada, arran del ressorgiment del negoci del vi i la seva connexió amb els valors
que articulen el territori. Els processos d’urbanització del
món rural són igualment inevitables com imprevisibles.
....................................................
Vistes d’ADDEND a La Morera del Montsant.
Fotografies: Blai Mesa.
....................................................
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