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TEMA DE DEBAT: LA FOTOGRAFIA CONTEMPORÀNIA
LES MAJÚSCULES I LA FOTOGRAFIA
// ESTHER CANALS
....................................................
Desafiant les supersticions ens reunim un assolellat dimarts 13 de setembre a la seu de la Fundació Forvm; les
golfes de la Casa Canals. Aquesta casa –un espai patrimonial (més) tancat a la ciutadania– va hostatjar el rei Carles
IV el 1802 amb motiu de la inauguració del port de Tarragona. Avui acull en Màrius Domingo (crític d’art i comissari
independent), Pepa Vives (fotògrafa, activista i docent de
fotografia i Photoshop), Lluís Vives (professor de fotografia
a l’EADT i especulador artístic), Cristina Serra (arquitecta,
fotògrafa i mare) i una servidora (historiadora de l’art) per
realitzar una conversa sobre fotografia contemporània amb
motiu de la sisena edició del Scan. L’Assumpta Rosés i en
Jordi Abelló també hi són presents.
....................................................
El vent i la llum mediterrània ens acompanyen, provenen
de la finestra oberta que fa de marc a una fotografia on el
mar és protagonista acompanyat pel Fortí de la Reina, els
petroliers i els coloms voleiant amunt i avall.
El sentit de la fotografia a l’era del selfie.
Les majúscules.
....................................................
Màrius Domingo: Quin sentit té avui, en l’«era del selfie»
quan tothom té a la butxaca un mòbil i circulen milers
d’imatges diàriament, la fotografia i el fotògraf?
Pepa Vives: La paraula «selfie» em fa molta risa; a la
persona que no para de penjar-ne a les xarxes socials li
preguntes si mai ha fet un autoretrat i et diu que no... El
mòbil és una gran eina. Hi ha molta fotografia, per sort,
però, de fotografia amb majúscules, no n’hi ha tanta.

Lluís Vives: Que la professió s’estigui diluint no impedeix
reivindicar el professional. M’explico: tots escrivim correus electrònics i WhatsApps, però no tots fem literatura.
La fotografia és una construcció d’una idea del món amb
imatges; la majoria de gent fa això d’una manera espontània i repetitiva. El fotògraf, en canvi, pensa una lògica,
explica i posa ordre al món.
Cristina Serra: En el món dels mòbils i la immediatesa
del moment la foto és una manera de comunicar-se. Jo
l’entenc en un àmbit més personal, m’ajuda a expressarme, a mirar el món, a entendre’l.
....................................................

Hi ha molta fotografia, per sort, però,
de fotografia amb majúscules, no n’hi
ha tanta.

....................................................
Esther Canals: A la carrera sempre ens parlaven de
l’«Art» en majúscules. Seria interessant repensar-ho. Què
i qui ho ha determinat així?
A la recerca de l’objectivitat.
....................................................
MD: Un altre tema que m’agradaria posar sobre la taula
és el següent: quan alguns països pioners com França o
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Estats Units van fer el salt cap a la fotografia artística, implicant l’autonomia del llenguatge fotogràfic, aquí encara
estàvem ancorats en la fotografia documental per mostrar
i denunciar el franquisme i la transició... Potser arrosseguem, d’aquí, l’objectivitat com a finalitat. Sembla que el
fotògraf tingui por de donar el seu punt de vista.
PV: No és por, la gent està més implicada del que ens pensem. En aquest país hi ha grans fotògrafs, que es dediquen
a la fotografia documental i al fotoperiodisme, que han de
publicar fora d’Espanya si volen viure de la seva feina.
EC: L’objectivitat i la neutralitat són falses. Estem travessats per factors que ens posicionen, que afecten la nostra
mirada.
LLV: La mirada és la visió intencionada, ja que seleccionem i eludim. És molt important el contracamp, allò que
no surt a la imatge. Allò que amaguem és el que configura
la identitat de la mirada.
Fotografia femenina i masculina?
....................................................
MD: Creieu que la mirada d’una fotògrafa amaga i mostra
el mateix que la d’un fotògraf?
PV: Jo crec que la visió, tant en l’àmbit fotogràfic com en
d’altres, és diferent. Per exemple, les poques fotògrafes de
guerra (que coneixem) tenen una mirada molt més potent
que la dels homes. Penso en Gerda Taro. Gervasio Sánchez
té una mirada molt femenina, per molt dura que sigui...
EC: Com la definiries aquesta mirada? Per què la consideres femenina?
PV: Perquè és molt sensible. No cau en allò fàcil, en el
«sang i fetge». Per a mi és molt més forta una imatge seva
d’un crio incapaç de plorar, tot i que li caigui una bomba al
costat, que les moltes que hi ha de crios amb lo fetge pen
terra...
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CS: Crec que la mirada va en relació amb com és la persona. Cada vegada les fronteres es dilueixen més.
MD: Des del meu punt de vista, i basant-me en el treball
de Jo Spencer a partir de la seva malaltia, el tractament del
cos és molt diferent, més sincer... A mi m’emociona més.
LLV: En el propi sistema hi ha la resposta de les diferències. Sembla ser que la dona genera aquest tipus
d’imatges amb el seu propi cos pels rols que li hi ha tocat
viure al cine, la tele, els mitjans de comunicació, la moda,
la publicitat... M’agrada la idea del revulsiu com a motivació per fer alguna cosa que tingui un sentit per a tu.
....................................................

Vivim en un món en què la imatge té
molta importància, per això la fotografia i el vídeo estan tan presents en
els nostres rituals socials.

....................................................
Analògic vs digital?
....................................................
MD: Com creieu que la fotografia evolucionarà tècnicament? Què ens queda per veure? Com ho viviu vosaltres
en el vostre dia a dia?
PV: (Riu.) Per a mi hi hauria d’haver una tornada a
l’analògic, si no estem perduts...
LLV: La principal diferència entre la fotografia analògica
i la digital és la metodologia, que canvia el discurs; en la
primera l’acte reflexiu el fas in situ, en la segona a posteriori, desplaçant-lo a l’ordinador.
CS: Jo disparo en digital, però la forma de treballar, en fotografiar arquitectura, és molt propera a l’analògic: temps
més lents, planto el trípode, miro, remiro... No és la immediatesa del reportatge de carrer, per exemple.
PV: En la fotografia que jo practico la rapidesa és un factor

important, però no es tracta de disparar i prou. En les manis, per exemple, n’estudies el recorregut, et planteges les
fotos, les busques, fins i tot, de vegades, les provoques.
Però és bàsic, a causa del volum d’imatges que permet
el format digital, fer una bona selecció; s’ha d’aprendre a
saber què vols mostrar.
....................................................
En Màrius reflexiona sobre la construcció de la imatge,
fet que genera un seguit de converses breus que salten
de tema en tema: com ens condiciona la fotografia d’un
lloc abans d’anar-hi; les imatges i el poder (polítics, personatges famosos...); la imatge que donem de nosaltres
mateixos...
....................................................
CS: Vivim en un món en què la imatge té molta importància, per això la fotografia i el vídeo estan tan presents en
els nostres rituals socials.
PV: És important captar l’ànima quan fotografies...
LlV: I captar l’artificialitat. Vivim en societat, més o menys
conscientment, generem imatges i discursos de nosaltres
mateixos... És una artificialitat positiva.
EC: Fins a quin punt som conscients de la nostra imatge
i en generem discurs? Sabem llegir totes les imatges que
ens envolten? La imatge és una gran eina de manipulació.

LLV: Tornant al tema de la imatge i el lloc: quan fas un treball sobre un lloc determinat, n’estàs proposant la imatge.
Pots alimentar els tòpics (París-torre Eiffel) o qüestionarlos, repensant els estereotips, la manera de mirar les coses
i com han estat mirades. La lluita per la construcció d’una
imatge renovada es converteix en una causa fotogràfica.
MD: I aquí intervindria la «responsabilitat de l’artista». Una
responsabilitat que podria ser la frontera entre artista i
artesà: l’artesà fa coses boniques, treballades, amb una
gran tècnica, però, a l’artista, li demano alguna cosa més,
un discurs... M’emociona més una fotografia o postal de
....................................................

Allò que amaguem és el que configura la identitat de la mirada.

....................................................
l’Hostal del Sol que de la Rambla.
PV: A tu, però ma mare em diu: «Filla, amb les coses tan
boniques que hi ha pel món i només fas misèries!»
LLV: Màrius, ens has portat a l’hort... (Riures.)
....................................................
Després d’aquesta definició d’artista i artesà, que
genera un lleuger enrenou que podria connotar disconformitat, l’Assumpta i en Jordi s’aixequen, ella agafa la
gravadora i ell s’acosta a la finestra. En Màrius fa un repàs
de tot el que hem parlat, sembla ser que està satisfet perquè hem tocat tots els temes que s’havia plantejat. Però
sempre és interessant, tal com diu en Lluís: «repensar la
manera de mirar les coses i com han estat mirades»; per
tant, us convido a participar en la conversa, respondre les
preguntes i, especialment, qüestionar-les i proposar-ne
de noves.
....................................................
Debat a la seu de la Fundació Forvm. Casa Canals de
Tarragona. Fotografies: Jordi Abelló i ARTIGA.

FOTOGRAFIA
FOTOGRAFIES DOMÈSTIQUES I EL
VALOR DE LES MEMÒRIES PERSONALS
COM A PATRIMONI COL·LECTIU
// FRANCESC PERRAMON
....................................................
vimeo.com/23360904
capsadesabates.tarragona.cat
fervisible.blogspot.com.es/2012/01/fotografia-i-memoria.html
Les fotografies domèstiques són objectes fascinants.
Pertot arreu han aparegut publicacions, exposicions,
llocs web mostrant al públic col·leccions de fotografies
domèstiques de persones diverses, sovint anònimes. La
fotografia domèstica, però, està estretament lligada a les
memòries personals i familiars, quelcom privat i íntim. En
conseqüència, totes aquestes iniciatives posen de manifest un conflicte entre l’àmbit públic i el privat, un conflicte
que s’agreuja quan no només pretenem compartir les fotografies domèstiques com a objectes icònics, sinó que
també compartim les històries personals que acompanyen i enriqueixen aquestes imatges.
Tothom té fotografies domèstiques. Tothom és protagonista d’alguna d’aquestes imatges i autor d’altres, també. Tots som objecte i subjecte de la seva pràctica i del
seu col·leccionisme. La fotografia domèstica, a més, és la
fotografia que connecta amb relats biogràfics personals,
mostra contextos dels quals coneixem més detalls que
queden fora de l’espai-temps capturat en la imatge, que
ens parlen de nosaltres, o dels nostres amics i familiars.
Per aquest motiu, les fotografies domèstiques funcionen
com a «disparadors de memòria». Cal entendre la memòria com quelcom diferenciat de la història. Massa vegades confonem els seus àmbits, especialment ara que
«la memòria» és una paraula de moda. La memòria «està
conduïda pels grups vivents i, per això, està en evolució
permanent, oberta a la dialèctica del record i de l’amnèsia
inconscient de les seves deformacions successives [...].
La història és la reconstrucció sempre problemàtica i incompleta, d’allò que ja no és.» (P. Nora) La memòria és
subjectiva amb el passat i sempre es fa des del present.
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No per això és falsa, però sí és personal. La història, en
canvi, és l’intent científic, objectiu, de conèixer el passat.
Totes les fotografies, de qualsevol categoria, són documents històrics, útils per al coneixement de la història.
Les fotografies domèstiques són, a més, «disparadors de
memòries».
A Tarragona i les Terres de l’Ebre, com a molts altres
llocs, podem trobar col·leccions públiques de fotografies
domèstiques que les tracten essencialment com a documents històrics, no pas com a documents de memòria.
Resulta característic d’aquests projectes tractar de recollir
només les fotografies domèstiques molt antigues. Sembla
que la història parla només de coses llunyanes del present. A través de les imatges i d’alguns records que també es recullen s’intenta evocar una «identitat col·lectiva»
arrelada al passat. Es pretén explicar com era el poble
«abans» (o el barri, o la ciutat), com una unitat. Són projectes que respiren el que Michael Foucault anomena una
«història d’antiquari». En aquests projectes els posseïdors
de les fotos domèstiques presents en la col·lecció són els
ciutadans «de tota la vida», els que tenen la clau secreta
que connecta el present amb aquella pàtria perduda del
poble que ara enyorem. Per exemple, l’exposició del 2012
al Museu del Port de Tarragona «El Serrallo, ahir, avui»,
amb 510 fotografies domèstiques, tenia molts elements
en aquesta línia. Un altre projecte podria ser el conjunt
de 3 DVD amb el títol Santa Bàrbara, en la memòria. Es
tracta d’un documental interactiu de més de tres hores
de duració que permet escoltar entrevistes a més de 45
veïns. Són entrevistes molt editades ordenant diferents
eixos temàtics que resumeixen la vida quotidiana al poble
abans de la modernitat. Les veus dels protagonistes es
fonen amb imatges de fotografies domèstiques recollides
al poble.
Hi ha projectes especialment interessants que sí presenten les fotografies domèstiques com a instruments per
compartir memòries personals, posant en valor la seva
subjectivitat, la irreductibilitat de cada experiència. Assenyalen l’individu com a principi que ordena l’arxiu. Com
dèiem, això implica treballar en una frontera molt sensible
entre l’àmbit privat i el públic. La naturalesa simbòlica dels

projectes artístics fa que siguin ells els que millor aborden
aquesta complexitat. L’art no actua directament sobre la
realitat, crea metàfores que evoquen camins possibles de
reflexió i d’actuació futura. Si l’arxiu de memòries pretén
ser universal, incloure’ns a tots nosaltres només ho pot
ser com a utopia.
En el nostre àmbit territorial podríem evocar l’«Arxiu
de Memòria Local de la Conca de Barberà i la Baixa Segarra» (2010) de Jordi Martorell i Lidia Porcar, la «Capsa
de Sabates 2.0» (2011) de l’Arxiu Municipal de Tarragona
(amb jo mateix i Sílvia Iturria, juntament amb antropòlegs
de la URV), el documental La dona perellonenca abans
de 1925 (2011) d’Albert Farnós o l’exposició «Fotografia
i Memòria» (2012) de la professora Eloïsa Valero amb els
alumnes de l’IES Martí Franquès, entre d’altres. Cada un
d’ells amb les seves especificitats i propostes particulars.
Un projecte suggeridor ha estat «Veïns a la Fresca» de
Sílvia Iturria i Núria Serrano, en col·laboració amb l’arxiu
de Constantí. En aquesta proposta una sèrie de famílies
cedeixen una còpia d’algunes de les seves fotografies
d’àlbum familiar a l’arxiu. Això es fa coincidir amb una
exposició als carrers del poble; la primera va tenir lloc el
2013 i la segona el 2016. L’exposició, entre l’street art,
la mediació artística i la performance, mostrava grans
banderoles amb ampliacions d’aquestes fotografies penjades a les façanes de cada casa familiar. Cada família
se situava al llindar de casa seva, prenent la fresca, en
aquest indret que és frontera entre l’espai públic i l’espai
privat. Estaven orgullosos d’aparèixer en les ampliacions
d’aquestes belles i velles imatges. Alhora estaven delerosos de compartir amb els vianants, de manera personal
i voluntària, les memòries que guarden en relació amb
aquesta fotografia, i amb moltes altres del seu àlbum familiar. Caldria només que la iniciativa aplegués tots els
veïns, sense importar com d’antigues són les seves imatges –i records– vinculats a Constantí.
....................................................
Vista de l’exposició «Veïns a la fresca».
Fotografies: Francesc Perramon.
....................................................

DESTACATS DE L’SCAN
MÉS INFORMACIÓ D’AUTORS, ACTES I HORARIS A SCAN.CAT
«TALENT TALENT»
....................................................
Comissari: Jesús Micó. Tinglado 2. Port de Tarragona.
Del 19 d’octubre de 2016 al 8 de gener de 2017.
....................................................
Antonio González Caro, Fabio Cunha, Felix R. Cid, Fernando Maselli, Jiaxi Yang, Maria Svarboda, Massimiliano
Maddalena, Nicolas Janowski, Oriol Miñarro i Tatiana Vinogradova.
Talent Latent és el cor del festival SCAN. Nous talents en plena consolidació de les seves carreres. Una panoràmica subjectiva de les línies estilístiques, tècniques
i temàtiques de la fotografia contemporània i emergent.
Fotografia documental no intervinguda, reportatge,
fotografia escenificada, retrat, autoretrat, paisatge, diari
personal, fotografia de denuncia, etc. són diferents modalitats representades a la selecció.

FULL CONTACT
....................................................
Comissari: Jesús Vilamajó.
Tinglado 1. Port de Tarragona.
21 i 22 d’octubre de 2016.
....................................................
Després d’una convocatòria oberta a la qual s’han presentat
290 autors, un jurat eclèctic d’experts ha seleccionat 24 fotògrafs que podran defensar personalment els seus dossiers i
projectes de treball davant d’un conjunt de galeristes, crítics,
comissaris, editors i programadors. L’objectiu és crear un espai favorable d’intercanvi d’informació i contactes; es volen
generar xarxes i relacions culturals o comercials entre creatius
i promotors o teòrics. Durant les sessions s’escollirà un autor
que obtindrà el premi FULL CONTACT 2016, patrocinat per la
Fundació Reddis, que consisteix en l’organització d’una exposició individual a Tarragona durant el 2017.

«SCAN PHOTOBOOKS»
....................................................
Comissària: Roser Cambray. Tinglado 4. Port de Tarragona. Del 19 d’octubre de 2016 al 8 de gener de 2017.
....................................................
L’exposició de llibres de fotògraf va ser la secció més ben
valorada del SCAN 2014. Va convèncer per la pluralitat
i originalitat de llibres de tiratges limitats, fets des de
l’autoedició o bé publicats per editorials emergents que,
com els propis artífexs, estan obertes assumir els riscos
de l’experimentació i la llibertat creativa. En l’actual edició
del festival és un dels formats més esperats. S’hi presentaran prop d’un centenar de llibres i fanzines d’edició
recent (els darrers tres anys) de difusió nacional i internacional. Seran una mostra dels recursos i la capacitat
innovadora dels autors, així com una carta de presentació
per encaminar l’interès cap a la seva obra.

SCANOFF
....................................................
Comissari: Josep Escoda.
Tinglado 1. Port de Tarragona.
20, 21, 22 i 23 d’octubre de 2016.
....................................................
Aquest és l’apartat del festival destinat als autors emergents nacionals i internacionals i els ofereix mostrar el
seu treball per mitjà de projeccions obertes al públic.
S’adreça a creadors visuals de treballs documentals o
artístics que utilitzen formats digitals i tècniques audiovisuals multimèdia.
Els seleccionats per al 2016 són: Josep Castillo Muñoz, Ignacio Conese, Natàlia Favre, Laura F. Izuzquiza,
Ismaël Guye Sancho, Hanna Jarzabek, Ivana Larrosa,
Antonio López Diaz, Mon Magan, Nacho Mayals i Letícia
Varela.
....................................................

«PLURAL FEMENÍ»
....................................................
Dones artistes a les comarques de Tarragona.
Fotografia i audiovisual.
Comissari: Antonio Salcedo .
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona.
Del 15 de setembre al 30 d’octubre de 2016.
....................................................
Afirma Antonio Salcedo que parlar de dones artistes és
parlar de desconeixement, de recerca i de reivindicació.
Dins del cicle de quatre exposicions sobre dones artistes
del segle xx, en aquesta es recull obra d’autores en actiu
especialitzades en fotografia i audiovisual.
Roser Arqués, Esperança Cobo, Andrea Eidenhamer,
Raquel Friera, Silvia Iturria, Vanessa Pey, Marta Richardson, Montse Riera, Cristina Serra, Alba Sotorra i Maria
Veses presenten vídeocreació, fotografia i vídeo documental, així com fotografia artística i de premsa.

NOVES ANALOGIES
....................................................
Coordinació: Marc Coromina i Lluís Vives. EADT.
Museu de Reus.
Del 6 al 22 d’octubre de 2016.
....................................................
Tres projectes d’alumnes de fotografia de l’Escola d’Art
i Disseny de Tarragona: Juli Nomdedeu, Edgar Rosich i
Olga Hurtado. Tenen en comú la preocupació per la temàtica social i l’ús de tècniques de fotografia analògica.
Els tres treballs són del projecte de fi de curs del cicle
formatiu de Fotografia.
Per al 18 d’octubre, l’EADT també organitza, dins
l’SCAN i a la seu de l’Escola de Tarragona, l’exposició
«The Waiting Game» i el curs Si no Hago un Fotolibro
Parece que no Existo, tot a càrrec del fotògraf Txema
Salvans.
....................................................

ALFRED PORRES PLA
....................................................
retos.savethechildren.es/reto/charter-refugees

CHA_T__ O_ __NDAM_NTAL _I_HTS O_ TH_ ___OP_AN _NION

CHARTER OF REFUGEES
Charter of Refugees s’ha plantejat arran de l’arribada a Europa de persones procedents de Síria i de la resposta de la Unió Europea, amb murs de contenció, físics
i polítics, per evitar-ne l’acollida. El projecte consisteix en retallar del text de la Charter Of Fonamental Rights Of The European Union, les lletres que coincideixen
amb la paraula «refugee». L’acció s’ha vinculat al web Save de Children i al seu fons d’emergència dels nens refugiats.
Alfred Porres és doctor en Belles Arts per la UB i director del programa «L’Aula al Pati» del Centre d’Art de les Terres de l’Ebre, Lo Pati d’Amposta. La seva identitat professional es teixeix en la intersecció entre la pràctica artística, la docència i la investigació. La seva recerca s’orienta a pràctiques artístiques col·laboratives
i altres formes dialògiques de producció, que compagina amb el treball en el camp del videoart i la instal·lació.

DESTACATS

MÀRIUS DOMINGO, PATRÍCIA CARLES, ASSUMPTA ROSÉS, AIDA MARIN I ANTONIO SALCEDO
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IRENE GONZÁLEZ. «ESPACIOS
AFECTIVOS, ZONA DE RUINA»
....................................................
Galeria silvestre. Tarragona.
De l’11 de juny al 20 de juliol de 2016. galeriasilvestre.com
....................................................
L’artista malaguenya Irene González (1988) treballa el misteri de la infantesa, el lloc on sempre tornem, el lloc dels
records i dels secrets que amaguem en la part més inaccessible del nostre cor. La duresa del llapis negre Conte,
que és fosca nit, contrasta amb els espais de llum que
il·luminen l’escena de manera difusa, pràcticament zenital, amb una certa influència de la fotografia en blanc i negre de tall clàssic. Peces que produeixen la mateixa atracció que un incendi que congrega multituds en silenci, una
atracció que ens fa reflexionar sobre la seguretat de les
coses que creiem permanents, els records que lentament
es modifiquen i transformen, allunyant-se de nosaltres,
tornant-se més durs o, segons com, més ensucrats. MD

CARMEN PERALTA.
«EL VIATGE»
....................................................
The Grey Square. Tarragona.
Del 28 de maig a l’1 de juliol de 2016. thegreysquare.org
...................................................
«El viatge», un treball multidisciplinari que indaga en el camí
que explorem quan observem un quadre. Pous negres
que la ment il·lumina, laberints que es construeixen amb
la mirada i l’experiència prèvia, una mostra que combina
pintura i animació 3D, fruit del projecte final de Carmen
Peralta l’any 2016 en el cicle formatiu d’Arts Aplicades
al Mur (Pintura) de l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona.
Una combinació de poesia que exclou la vegetació, la vida
animal o les relacions humanes, i que glorifica un món
basat en la tècnica, sintetitzat en un paisatge dominat per
la netedat i el fred. Recerca d’una sortida que no existeix
i sempre ens porta al mateix lloc, com si el lloc d’arribada
del viatge fos el seu inici. MD

JORDI ABELLÓ.
«MONVIU»
....................................................
Seu del Parc Natural. La Morera de Montsant.
Del 6 d’agost al 12 de setembre de 2016.
....................................................
Quatre grans cartells (disseny de Francesc Vidal Vives)
on podem veure un seguit de petits insectes amb trets
humans o orquídies amb boques grotesques. Els cartells
s’han disposat de manera naturalista, en el passadís
d’entrada, com si es tractés d’un herbari o un insectari que cataloga la natura seguint la tradició dels museus
d’història natural de la il·lustració. Classificar, trobar similituds, repeticions, concordances, posar de manifest la
diferència i el patró que hi ha en comú entre els uns i els
altres, entre ells i nosaltres. Fixar el focus en les coses
properes, però invisibles, en els detalls amagats, en el
disseny de la natura que aparentment a l’atzar reprodueix
l’univers humà. MD

JAUME ROCAMORA PARTICIPA A «VANITAS, INTEL·LECTE I ESPIRITUALITAT»
....................................................
Centre del Carme. València.
Del 9 de juny al 25 de setembre de 2016.
....................................................
Després de molt de pragmatisme i art social, ara es fa
notar l’interès per l’espiritualitat i els continguts transcendents, en un pas més enllà dels conflictes materials.
Al Centre del Carme s’ha organitzat aquesta exposició col·lectiva d’obres procedents de la col·leccio Ars
Citerior. Tracta de la vanitat, el coneixement, la mort
i l’esperança en la persistència de l’ànima. Joan Hernández Pijoan, Guinovart, Víctor Cámara, Dario Villalba,
Marlon de Azambuja, Elena Asins, Mónica Buch, Rafael
Canogar, Yturralde i altres artistes hi són representats.
També hi és el tortosí Jaume Rocamora. Ell parteix d’una
plàstica pragmàtica, però el minimalisme i l’austeritat
reincident amb què presenta la matèria, acaben per tenir
una lectura amb valors que sintonitzen amb el tema de
l’exposició. AR

CAMIL·LA PÉREZ.
«OPERA LUTUM»
....................................................
Capella de Sant Joan.
Vilafranca del Penedès.
Del 9 d’abril al 15 de maig de 2016.
....................................................
Una de les mostres de ceràmica més rodones de l’artista,
activista i promotora cultural Camil·la Pérez. Peces evocadores, contundents, fràgils, molt madures i pensades,
però també amb un punt d’espontaneïtat. Peces ceràmiques que podrien ser de ferro, fusta o vidre, amb qualitats
sensorials perceptibles al tacte, a l’oïda, a la vista, fins i
tot al gust, si poguéssim beure aigua amb alguna de les
peces. Evocació de calzes, sagraris o lipsanoteques situades, respectuosament, sobre l’altar de la Capella de Sant
Joan, un espai molt ben triat, on les peces ceràmiques
actuen com a estris i eines que ens recorden un estil de
vida tranquil i pròxim, en què l’objecte i la mà formaven
una unitat. MD
....................................................

MARIE-FRANCE VEYRAT
«ESCULTURA ÉS CULTURA»
....................................................
Àmbit Galeria d’Art. Barcelona.
Del 9 de juny al 30 de juliol de 2016.
ambitgaleriaart.com
....................................................
Vuit escultors en una exposició d’homenatge a l’escultura
i a la seva capacitat de comunicar amb el llenguatge potent dels materials. Lorenzo Cambin, Ferran Cartes, Tony
Cassius, German Consetti, Luis Cortés, Franco Monti i Helene Yousse. La reusenca Marie-France Veyrat va presentar dues peces en les quals talla el poliestirè expandit en
planxes que presenta com a relleus de paret o combina per
crear estructures volumètriques. Juga amb la sensació de
lleugeresa inicial del material, identificable per la textura,
modificada amb recobriments de pintura o transmutada
en materials com marbre i bronze. Va presentar Creus N1,
un mural en què les perforacions geomètriques inclouen
la diversitat cultural i el simbolisme de diferents formats
de creus. AR
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ESCOLA D’ART I DISSENY
DE REUS: PREMI FAD 2016
....................................................
L’han rebut en l’apartat dels premis Habitàcola per a
disseny i interiorisme, categoria de centres educatius.
Amb el títol «Terrats» repensaven el concepte de coberta en habitatges col·lectius. La proclamació de finalistes i guanyadors va tenir lloc a la seu del DHUB-FAD
de Barcelona. El jurat va seleccionar tres propostes de
l’EADR: RunningRoof, Fins al cel i Arquitectura sense
Arquitectura amb la participació dels alumnes Gislé Marín, Sara Mateos, Hajar Oubaddi, Ramon Ribé, Remedios Borràs/Ricard Ledesma, Cristina San José Campos, Marta Graells/MiriamDuro i els professors dels
projectes: Lídia Porcar, Jordi Bergadà, Juanjo Ucha i
Nacho Álvarez. El jurat va atorgar el premi a l’EADR per
la qualitat del conjunt de les propostes presentades i
escollides finalistes. AR
....................................................

CARLES PUJOL.
«LOGOS»
....................................................
Galeria Antoni Pinyol. Reus.
Del 10 de setembre al 5 d’octubre de 2016.
antonipinyol.com
....................................................
La producció artística de Carles Pujol (Barcelona, 1947)
comprèn treballs videogràfics, videoinstal·lacions, pintura de grans formats, dibuix i accions. El seu treball,
que s’inicia a finals dels anys 60, ressegueix temes
constants com el temps i l’espai i planteja qüestions
com la desmitificació del fet artístic i el retorn a la
pràctica artesanal aplicant-hi nous elements: emoció,
provocació, percepció. La sèrie de dibuixos «LOGOS»
està concebuda com una personalització de les seixanta instal·lacions, moltes d’elles multimèdia, que Carles
Pujol ha realitzat entre el 1975 i el 2016 i que s’exposen
ara per primera vegada. PC

PROJECTES ART CONTEMPORANI
GALERIA SICART
....................................................
galeriasicart.com
....................................................
Ramon Sicart va obrir, a Vilafranca del Penedès, la Galeria
Sicart l’any 2000. Ara, 16 anys després, havent participat
en 50 fires internacionals (l’any 2008, el Gremi de Galeries d’Art de Catalunya els va atorgar el premi a la Galeria
per la seva projecció internacional) i amb 200 artistes
exposats (de diferents generacions i amb una gran diversitat de formes expressives), la Galeria Sicart es reinventa amb un format basat en la mobilitat, la permeabilitat,
la interacció, la intrusió, el mestissatge, la col·laboració,
la participació, les xarxes socials... Noves formes de fer
arribar el seu missatge a un públic que requereix altres
vies d’accés a l’art contemporani, amb convivència amb
el format tradicional d’accés a l’art. MD
....................................................

XX BIENNAL D’ART CONTEMPORANI
CATALÀ
....................................................
Sala Àgora. Cambrils. Del 6 de setembre al 4 d’octubre de
2016. Centre de Lectura. Reus. De l’11 de novembre a l’11
de desembre de 2016. La itinerància per Catalunya acabarà
l’agost de 2017 al Port de Tarragona.
....................................................
La Biennal d’Art és una iniciativa de promoció que s’impulsa
des de l’Ajuntament de Sant Cugat, dirigida pel galerista Josep Canals i que es mostra itinerant per Catalunya. Es basa
en un concurs que ofereix un petit ajut a la producció i fa una
selecció eclèctica per oferir una mirada panoràmica a la creativitat dels joves artistes que treballen a Catalunya. Té el mèrit
de la constància, des del 1977 se n’han realitzat vint edicions,
i s’ha adaptat a les circumstàncies: ha sobreviscut als canvis
generacionals, a les dificultats econòmiques i a les derives de
les tendències estètiques. En aquesta edició s’han escollit set
participants: Lluc Baños, Gara Basilio, Clara Cortés, Daniel
Gasol (a la imatge hi ha una obra seva), Ivan Morales, Àlex
Palacín i Xavier Pretel. AR

FRANCESC VIDAL. «COMISSARIAT»
....................................................
CRAI. Aula d’Art URV. Campus Catalunya. Universitat Rovira i Virgili. Del 19 d’abril al 3 de maig de 2016.
...................................................
L’exposició reivindica la trajectòria del reusenc Francesc Vidal (1957), un dels agents culturals més actius a les nostres
contrades. Comissariada per Marta Bacereido, Àlvar Calvet, Sandra Coloma i Maria Unturbe en el marc del curs de
Comissariat URV, la mostra s’apropa humil, però encertadament, als projectes més representatius endegats pel creador català. De tarannà polièdric i inconformista, Francesc
Vidal porta més de tres dècades desenvolupant tasques de
comissariat, disseny, programació, creació pictòrica i activisme cultural. Convençut de la necessitat de convertir l’art
en subjecte de reflexió i protesta, ens convida a repensar la
noció de comissariat a fi d’adequar-la a les necessitats contextuals. Tanmateix, aquesta aportació a la cultura visual
sembla no gaudir encara del just reconeixement. L’exposició
esdevé una bona oportunitat per aproximar-s’hi, alhora que
fa palesa la fusió entre creació artística i gestió cultural. AM

JOSEP MARIA RIBAS I PROUS
....................................................
Fundació Forvum. Casa Canals. Tarragona.
Del 17 de juny al 25 de setembre de 2016.
fundacioforvm.com
....................................................
El mes de juny es va inaugurar a la Fundació Forum una
retrospectiva d’un dels fotògrafs més destacats al nostre
país i una de les persones que més ha treballat al territori
per ensenyar i donar a conèixer l’art de la fotografia. Fou el
primer espanyol nomenat Maître de la Fédération Internationale de l’Art Photographique, i és membre de la Sociedad para la Historia de la Fotografía Española i membre del
Consell Assessor de Fotografia del Museu Nacional d’Art
de Catalunya.
L’exposició, amb una acurada selecció, fa un recorregut
per la seva trajectòria des dels anys 60, amb obres que
mostren la realitat del país fins a l’arribada de la democràcia
i les seves manifestacions. Cal destacar les fotografies de
dones, els seus nusos plens d’erotisme i de misteri, i les
realitzades a l’antiga URSS. AS

ACCIONS I EXPOSICIONS
EUFÒNIC, ARTS SONORES I VISUALS
A LES TERRES DE L’EBRE
// MÀRIUS DOMINGO
....................................................
De l’1 al 4 de setembre de 2016.
eufònic.net
....................................................
L’Eufònic 2016 es desplega per la Ràpita, Amposta, Tortosa,
Alcanar, Miravet i Ulldecona amb tot un seguit d’iniciatives
en què el context i el territori prenen un protagonisme molt
especial. El paisatge actua com a eix vertebrador de les propostes que, centrades en les experiències sonores i visuals,
compten amb un col·loqui, performances, instal·lacions,
exposicions audiovisuals, tallers i residències artístiques.
Un festival dirigit al mil·límetre per Vicent Fibla, amb equilibri
entre propostes locals, nacionals i internacionals.
L’intercanvi d’idees es va produir el dia 2 amb la jornada
#supportvisualists, un espai de reflexió i debat que en forma de col·loqui va comptar amb Antònia Folguera, que va

«BANDERES AL VENT».
ÀLVAR CALVET
// PATRÍCIA CARLES
....................................................
Tinglado 2. Port de Tarragona. Del 8 de setembre
al 2 d’octubre de 2016. cort.as/m0z1
....................................................
«Banderes al vent», tal com explica Àlvar Calvet en el text
que acompanya l’exposició, «en un origen va ser plantejat
per a una intervenció a la Rambla Nova de Tarragona i havia de tenir una durada de 3 setmanes. Per qüestions diverses, aquesta intervenció s’ha reconvertit en un format
expositiu amb nous plantejaments, formats i conceptes
que, de tot això, n’han derivat.»
L’exposició s’estructura a partir de la intervenció que
l’artista va dur a terme a la Rambla Nova, en què els elements principals són les dues fundes que va utilitzar per
tapar l’estàtua dels Despullats i el monument a Roger de
Llúria: El vestit dels despullats, confeccionat amb estelades, i el Vestit per a Roger de Llúria, fet a partir de la
desestructuració de diverses banderes espanyoles. Es
completa amb el vídeo de boxa Combat.
A partir d’aquesta acció, Calvet desplega una gran
quantitat de material i l’espai expositiu esdevé una mena
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exercir les funcions de comissària, i David Santaeulària, que
va actuar com a relator, amb participants tan rellevants com
Estela Oliva (Apha-ville), Juliana Leyva (Goldwyn Cooper) o
Ricard Robles (Sónar), entre d’altres.
Els tallers proposats pel festival permetien acostar a un públic més ampli la creació i l’ús de continguts,
l’experimentació i l’aplicació de diferents tècniques al camp
de la creació visual i sonora. Molt oportú em va semblar
Live4kids, impartit per Desilence al Camp d’Aprenentatge
per a nens i nenes de 8 a 12 anys, en consonància amb
l’arribada d’un públic familiar. L’Eufònic es va omplir
d’espais i activitats, com la realitzada als Ullals de Baltasar (amb actuacions de Matías Rossi i Papa Topo) o les
intervencions als Búnquers de les Cases d’Alcanar, que va
portar a terme Vicent Matamoros. Al Mercat Vell de Sant
Carles de la Ràpita es van programar diverses d’actuacions
i performances sonores que tenien l’encert de la proximitat
i el contacte amb els artistes. Una bona oportunitat per
gaudir de prop d’actuacions que, en festivals més grans,
resulten fredes i distants.

Una de les intervencions més espectaculars la vam poder veure al celler del Castell de Miravet, on l’artista hongarès Gábor Lázár presentava la instal·lació audiovisual
A Trap For Your Attention, conjugant díodes luminescents
que vibraven seguint patrons aleatoris amb un fons musical
d’aparença volgudament caòtica. La peça em va recordar
la poderosa escena d’Encontres a la tercera fase (Close
Encounters of the Third Kind, Steven Spielberg, 1977) en
què l’expert Claude Lacombe (François Truffaut) fa servir
un codi musical lumínic i sonor per comunicar-se amb els
extraterrestres. En aquest cas els extraterrestres potser
podrien ser els espectadors que arriben al celler després
de pujar al Castell seguint una ruta que té un punt de pelegrinatge, especialment si, com en el nostre cas, deixaves
el cotxe al poble i feies la pujada caminant sota un sol que
fonia les pedres. En qualsevol cas, una bona experiència
que permetia interpretar un lloc històric amb una òptica
diferent sense deixar indiferent ningú.
....................................................
Vistes del festival. Fotografies: Eufònic.

de mosaic sobre algunes formes de construcció de la
iconicitat del present: Banderes als balcons, una peça
en format de vídeo i edició de cartells amb fotografies de
banderes en balcons fetes per l’artista durant els tres darrers anys; Referèndum, un llibre blanc que planteja un
qüestionari als espectadors; les paraules «democràcia»,
....................................................

El projecte activa el debat sobre els
usos simbòlics de l’espai públic, sobre la funció dels monuments i la
seva categoria estètica, sobre la textualització de l’espai urbà.

....................................................
«federalisme», «independència», «república», «llibertat»,
«bandera»; o Fer volar banderes, un vídeo que recull tres
accions realitzades a Sardenya el 2012. L’exposició inclou, també, un espai que documenta la controvèrsia que
va generar la intervenció artística dels monuments a la
Rambla Nova; en aquest sentit, el projecte activa espais
de reflexió sobre els usos simbòlics de l’espai públic, sobre la funció dels monuments i la seva categoria estètica,
sobre la textualització de l’espai urbà.
....................................................
Vestit per a Roger de Llúria. Fotografia: Àlvar Calvet.
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OMBRES DAURADES DIUEN
MARCEL PEY REMASTERED
// JORDI RIBAS
....................................................
Museu de Valls.
Del 30 de setembre al 13 de novembre de 2016.
....................................................
Tots els camins de l’art contemporani porten, de nou, a la
capital del Camp. I en aquesta ocasió l’art contemporani té
un nom: Marcel Pey, que per primer cop es veu ample i llarg
en una mostra retrospectiva que presenta més de 40 anys
d’una altra trajectòria única i singular dins de la història de
la Cultura viva del nostre territori. Tot gràcies a l’impuls del
Museu de Valls, a la cura d’Assumpta Rosés i de la complicitat de molts dels col·leccionistes públics i privats amb
obra de l’artista i sobretot del mateix Pey; que han bastit una
exposició que, ja abans d’hora, sabem es farà massa curta
tot i que brilla i brillarà més enllà del seu centre.
La relació, quasi íntima, de l’artista amb la ciutat de Valls
es mostra com l’excusa perfecta perquè la feina del Museu
amb la contemporanietat artística i el seu patrimoni continuï sent ben feta. Recolocant, una vegada més, l’obra d’un
creador vinculat a un lloc però connectat a la majoria dels
corrents de l’art que des dels anys setanta fins avui han
marcat gran part de l’occidentalitat artística. Per això la re/
descoberta de l’univers Pey segur que és una de les millors
notícies de l’any cultural que ens travessa, sobretot pels que
hi anirem assedegats de re/coneixement de l’art més potent
del nostre ara mateix.

(A aquestes alçades de la lectura no cal que dissimuli la
meva alegria davant d’aquesta pàgina que ens uneix i de
nou aprofito l’Artiga per fer un crit a la mobilització general
del lector, sempre plural, que ens llegeix. Si encara no has
vist l’exposició surt corrent cap al Museu de Valls; si no hi
ets a temps cerca el catàleg que en guarda ben bé part del
seu brill... Recorda que tota exposició també és una festa del
coneixement i aquesta s’ho ben val).

La mostra s’escampa al llarg dels 500 m2 que conformen
la part pública del Museu i en presenta les formes més significades del treball de Marcel Pey: els seus llibres d’artista,
alguns dels seus audiovisuals més importants (vídeos i supervuits) i quasi totes les sèries significades de la seva part
més plàstica amb totes les excepcions de la fotografia i les
seves maneres de reproduir-se (polaroids, fotocòpies, objectes, grans formats, etc.). Tot apuntat per la seva poesia,

que en la seva carrera té un paper clau, tocant-la de manera ben transversal. I tot reapuntat per una de seves les
instal·lacions més reconegudes: Cities of the red night.
I l’exposició, i també la publicació que l’acompanya, presenten com mai abans l’univers Pey, i tota la seva iconografia
particular: una infinita constel·lació d’imatges i de fragments
d’imatges que diuen la potència d’aquesta obra connectada
principalment al Pop Art, als moviments apropiacionistes i
l’experimentació conceptual. Amb uns acabats polits i perfectes, talment com els de la publicitat o el cinema, l’artista
té l’habilitat de donar nova imatge a la violència, el dolor,
l’odi, la droga, l’erotisme, la mort; de fer viure i inventar els
àngels i els dimonis del s. xx més actual. Vet aquí la potència de les seves ombres daurades: una nova ocasió per
redescobrir com l’art pot continuar mostrant també les parts
més fosques de l’existència humana i com aquestes, per
sort també, estan dins de l’essència contradictòria i crítica
de la cultura contemporània.
(He trobat també la traça de Marcel Pey en el llibre Poesia/
Contracultura/Barcelona (D. Castillo i M. Valls, Barcelona, 2016)
que fa de bon contrapunt al seu univers poètic. Ell, que sobreviu
a tots els poetes morts que en són protagonistes, continua fent
crèixer també el camí més salvatge, selvàtic i salvador de la
poesia contempo. del país. També m’ha semblat viure l’ombra
d’una seva traça a l’obra de Mabel Palacín, Sniper (1988), a
l’exposició del MACBA, Punk. Els seus rastres en l’art contemporani. És potser l’únic que hi faltava del context més proper?)
....................................................
The Wheel i Fascinado. Fotografies: Museu de Valls.
Vistes de l’exposició. Fotografies: Queralt fotògraf.

MIRADA EXTERIOR		
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POLÍTICA I POÈTICA
DE LA NO-PERTINENÇA
// CÈLIA DEL DIEGO
....................................................
Mona Hatoum.
Centre Pompidou. París. centrepompidou.fr
Tate Modern. Londres. tate.org.uk
Kiasma. Finnish National Gallery. Hèlsinki
kiasma.fi
Del 7 d’octubre de 2016 al 26 de febrer de 2017
....................................................

La mostra posa l’accent en les seves performances primerenques, en les quals l’experimentació i l’estranyament
del cos, el propi i el dels espectadors, li permet explorar la
fragilitat i la fortalesa de la condició humana sota pressió.
En aquest sentit, destaquen els documents videogràfics
d’accions de referència com aquella en la qual Hatoum camina descalça pels carrers de Brixton perseguida per unes
botes Martens lligades als seus turmells o Corpse Etranger,
l’autoretrat visceral que produeix el viatge d’una càmera endoscòpica per l’interior del seu organisme i que és projectat
a l’espai expositiu sobre el terra d’un cilindre claustrofòbic.
....................................................

La correspondència creuada entre mare i filla, la primera
desplaçada a Beirut i la segona exiliada a Londres, sobreinscriu el cos de la mare de Mona Hatoum en una escena d’intimitat que, d’una banda, retrata la realitat familiar
de l’artista, sotmesa des de la infància a un doble exili i,
de l’altra, la transcendeix per explorar les experiències de
pèrdua, desconcert i no-pertinença amb que conviuen els
expatriats.
En plena crisi dels refugiats a Europa, i amb l’amenaça
permanent del terrorisme islàmic, el Centre Pompidou, el
Musée National d’Art Moderne, la Finnish National Gallery i
la Tate han estat molt oportuns en coorganitzar l’exposició
d’aquesta artista palestinobritànica que des de fa més de
trenta-cinc anys posa l’accent en el conflicte de l’Orient
Mitjà. A l’exposició retrospectiva que comissarien Clarrie
Wallis i Christine Van Assche, el brunzit de les instal·lacions
incandescents que remeten a situacions de tortura i empresonament i les escultures de gran format que transformen els elements domèstics en perillosos, dialoguen amb
una àmplia col·lecció d’objectes quotidians que es disloquen o reescalen per incorporar-se als treballs de l’artista.

La mostra posa l’accent en les seves performances primerenques, en les quals
l’experimentació i l’estranyament del
cos, el propi i el dels espectadors, li permeten explorar la fragilitat i la fortalesa
de la condició humana sota pressió.

....................................................
D’altra banda, són escassos els vídeos que deixen
constància de la gran quantitat de performances que va
portar a terme als anys 80, algunes d’elles realitzades en
una única ocasió. És per aquest motiu que l’arxiu documental de l’artista, on la posada en escena de cada acció
és dissenyada amb tot tipus de detall, esdevé una eina
clau per accedir a aquest corpus de treball eminentment
efímer. Anotacions, plànols, esbossos i fotografies que fan
visible el procés de creació de Mona Hatoum durant el període de formació del seu llenguatge que, més endavant,
a partir dels anys 90, farà un gir decidit cap a l’escultura
i l’espacialitat. En aquesta primera etapa utilitza com a
principal matèria primera el seu cos, el qual sotmet a tot
tipus de privacions i de situacions desagradables, com ara

banyar-lo en sang i amortallar-lo amb film de plàstic a The
Negotiating Table, o atrapar-lo seminu i enfangat dins una
angosta gàbia de filferro per a Position: Suspended.
Allò que succeeix davant l’objectiu d’una càmera esdevé ràpidament centre de la seva atenció, moguda per
la sorpresa que li produeix l’exèrcit de dispositius de vigilància que monitoritzen la vi(d)a pública londinenca i
que, com a la «societat disciplinària» de Foucault, estableixen límits al comportament dels ciutadans per sancionar aquells que se’n desvien. Amb actitud contestatària,
Hatoum s’autopractica tot tipus de violacions tecnològiques, des de deixar-se despullar en públic per una càmera fins a provocar que aquesta li envaeixi l’últim reducte
d’intimitat. També trasllada aquest tipus d’intromissions
al públic de les seves performances, com és el cas de
Don’t smile, You are on camera!. Durant el desenvolupament de l’acció se sembra el desconfort i la vergonya
entre els espectadors, els cossos dels quals són escanejats un a un mentre una pantalla instal·lada al mateix
espai mostra les imatges gravades en directe combinades amb plans de cossos nus registrats prèviament. El
muntatge sembla atorgar a l’aparell la capacitat inaudita
d’enregistrar sota la roba deixant al descobert els ossos,
els pits... o el sexe dels assistents (a qui, en ocasions, fins
i tot canvia el gènere) amb l’objectiu d’activar en ells una
resposta emocional a partir d’una vivència física. Una
experiència, la de simultaneïtat de sensibilitat i pensament, de poètica i política, que recorre totes les sales de
l’exposició que, després del seu pas per París i Londres,
pot visitar-se a Hèlsinki fins a finals de febrer.
....................................................
Mona Hatoum. Performance Still 1985.
© Tate, London 2015.
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«NOTHING BUT BLUE SKIES»
// JON URIARTE
....................................................
«Looking back at the Media’s Imatge of 11 September»
Les Rencontres de la Photographie. Capitole. Arles
Del 4 de juliol al 25 de setembre de 2016
rencontres-arles.com
....................................................

El radiant cel blau al qual Irvin Berlin va dedicar el
1926 la cançó que dóna títol a la mostra funciona com
el cinematogràfic teló de fons d’una exposició que obre
amb una impactant primera sala en la qual Hans Peter
Feldman refotografia la portada de diverses desenes de
diaris internacionals amb titulars com «Guerra als EUA»
o «20.000 morts» acompanyats de fotografies de grans
boles de foc a la seva sèrie 9/12 Frontpage (2001). La
....................................................

El 1990 el filòsof txec-brasiler Vilem Flusser va impartir
una conferència amb el títol de «Television Image and
Political Space in the Light of Romanian Revolution» a
Budapest, Hongria. Havien passat molt pocs mesos des
que el desembre del 1989 aquells que volien acabar amb
la dictadura de Ceauşescu van entendre que havien de
fer-se amb la televisió pública i seguir emetent per aconseguir el desitjat canvi de règim. Flusser va proposar, en
la seva dissertació, que aquell era l’inici d’una nova era
visual en què la imatge passaria de documentar esdeveniments, a generar-los. I, fent gala de l’anticipació, va
proposar a l’audiència present que imaginés per un instant quines serien les conseqüències del fet que alguna
cosa semblant succeís als Estats Units. Responent-se
a ell mateix va dir: «una nova situació en la cultura de
la imatge està a punt de succeir». L’exposició «Nothing
but blue skies», comissariada per Mélanie Bellue i Sam
Stourdzé, director de Les Recontres d’Arles del programa del qual forma part, es proposa ajudar-nos a digerir
aquest dràstic canvi en el qual avui estem immersos per
mitjà de les obres d’una vintena d’artistes al voltant dels
esdeveniments succeïts l’11 de setembre de 2001.

L’encert de l’exposició rau en una selecció de treballs que des de diferents punts
de vista descomponen la monolítica condició de la imatge anterior a l’aparició de
la tecnologia digital i Internet.

....................................................
multiplicació i la sensació ansiosa que provoca viure rodejats d’imatges és un dels eixos de la línia argumental
proposada. A la seva instal·lació Breaking news (2016),
Guillaume Chamahian ens convida a introduir-nos en un
estret cub construït amb desenes de televisors que en
una intensa cacofonia sonora i visual, transmeten en diferents idiomes els esdeveniments succeïts aquell dia.
El Googlegrama 11S, NY (2005) de Joan Fontcuberta,
una imatge de les Torres Bessones construïda en mosaic per milers d’imatges derivades de la recerca en
línia dels termes «God», «Yahve» i «Alá», aprofundeix
en la mateixa idea; insisteix, en el seu cas, en la irrupció d’Internet, el canal hegemònic per a la transmissió
d’imatges avui en dia.
La majoria dels treballs inclosos parteixen de materials preexistents per transformar-los i alterar-ne el

significat. Just like the movies de Michal Kasowski elabora una curosa i estremidora narració dels successos
esdevinguts a Nova York gràcies al muntatge de breus
extractes de desenes de pel·lícules que inclouen des
de 2001: Space Odyssey o Gosthbusthers, fins a Independence Day, American Psycho o Matrix, entre altres
produccions realitzades abans del setembre del 2001.
Els que vam viure aquell dia als telediaris en directe vam
tenir l’estranya sensació de no poder identificar què era
allò que estàvem veient, ja que ens sonava haver-ho vist
abans als cinemes. La societat de l’espectacle de Guy
Debord va assolir el seu zenit a les nostres pantalles
quan un organitzat grup de delirants suïcides va segrestar no només quatre avions, sinó tots els canals de
televisió internacionals en directe per intentar, així, canviar l’statu quo. Les imatges ja llavors, tal com ho suggereix la instal·lació de Mounir Fatmi Save Manhattan
02 (2009), en la qual amb carcasses de vídeo VHS reconstrueix una silueta urbana de Manhattan de la qual
cauen negres cintes electromagnètiques, havien deixat
de retratar el món per passar a construir-lo.
L’encert de l’exposició rau en una selecció de treballs
que des de diferents punts de vista descomponen la
monolítica condició de la imatge anterior a l’aparició de
la tecnologia digital i Internet, interpretacions que ens
proposen deixar enrere la seva concepció com una mera
eina de representació, arrossegant-la des d’aquell espai
extern des del qual deia limitar-se a descriure fets, per
incorporar-la al món i plantejar-nos-en la implicació.
....................................................
Vista de la mostra.
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JOSEFA TOLRÀ.
MÈDIUM I ARTISTA (1880-1959)
// ANTONIO SALCEDO
....................................................
Tinglado 2. Port de Tarragona.
Del 6 de maig al 24 de juliol de 2016
....................................................
Em crida l’atenció el títol de la mostra sobre l’obra de
Josefa Tolrà que durant aquest estiu es va presentar al
Tinglado 2 del Port de Tarragona. Per què s’anteposa la
paraula mèdium a la d’artista, quan és la seva obra, la
que s’estudia i s’exposa, i no per ser mèdium?
La seva comissària i la persona que més coneix l’obra
de Josefa Tolrà és Pilar Bonet. Ella, en un text, es pregunta: «¿Artista i mèdium o mèdium i artista?» Immediatament comenta que la història d’aquesta artista està
totalment vinculada al seu potencial de mèdium i clarivident, tal com li ho ha explicat la seva família i com, a
més, ella mateixa ha pogut constatar a través de la seva
investigació.
Per tant, és essencial entendre que la seva obra va
ser produïda a partir de la seva experiència de tràngol
mediúmic, moments en què es trobava acompanyada
d’«éssers de llum». Ella va començar a dibuixar, a escriu-

re i a brodar a partir de la mort del seu segon fill. L’art li
donava l’equilibri per continuar endavant. D’aquesta manera va crear el seu particular univers; un univers en el
qual l’aspecte real i l’imaginari van de la mà. Josefa Tolrà
era una artista autodidacta, en la qual les convencions
visuals que tradicionalment es coneixen no tenen cabuda; són l’expressió del seu jo, el més íntim, i d’imatges
que ella captava del seu entorn i del seu imaginari.
Pilar Bonet ens parla de tres registres: dibuixos i
il·lustracions costumistes, temes religiosos i bíblics, i
figures relacionades amb el món de l’ocult. Formalment
creava les seves obres amb total llibertat; obres que tenen l’encant del que és autèntic, sense artificis, amb la
frescor i la puresa de la seva manera de ser.
Quan observo les seves obres, m’és impossible no
pensar en els dibuixos de Garcia Lorca; en una de les
seves expressions, el poeta, igual que Josefa Tolrà, barrejava l’aspecte real i l’irreal, amb escenes de caràcter
popular, lliure de qualsevol academicisme, deixant-se
anar. Un estil similar també el trobem en les pintures i
els brodats de la xilena Violeta Parra. En tots tres casos
–sense oblidar la formació i l’ambient que varen viure
aquests tres personatges– hi ha un rerefons comú, la
capacitat que tenen de comunicar, de fer oblidar els con-

vencionalismes i deixar-nos guanyar per l’expressivitat
de les seves obres i la riquesa del món imaginari que
varen construir.
No podem oblidar que persones com Cirici Pellicer i
Joan Brossa tingueren un especial interès per la seva
producció i que obres seves es troben en centres com
el Museu d’Art Contemporani de Barcelona i el Museu
Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid que,
d’alguna manera, legitimen el seu treball, la seva trajectòria artística.
....................................................
Josefa Tolrà. Geólogo Jardinero.
Fotografia: Port de Tarragona.

X-VILLE. JORDI COLOMER
// ASSUMPTA ROSÉS
....................................................
El Teler de Llum. Tinglado 2. Port de Tarragona.
Del 28 juliol al 31 d’agost de 2016.
eltelerdellum.tarragona.cat
vimeo.com/139342392
....................................................
El Tinglado 2 s’ha reinaugurat com a lloc estable d’exposicions del centre d’art de tarragona El Teler de Llum, inclòs en la Xarxa de Centres d’Art de Catalunya. Ho ha fet
(reinaugurar-se), obrint part del Tinglado per presentar el
vídeo X-Ville de Jordi Colomer, premi Loop 2015, en itinerància pels centres d’art de Girona, Vic, Mataró, Lleida,
l’Hospitalet i Tarragona.
Jordi Colomer és escultor, instal·lador, videoartista i un
pensador provocatiu que incita l’espectador a jugar un rol a
l’entorn de les seves obres. Especula sobre llocs habitables
o inhabitables, construeix maquetes, escultures i escenaris, intervé en espais per donar visibilitat a experiències
humanes i socials. El treball sobre urbanisme cal relacionar-lo amb els viatges, els projectes itinerants i les accions
col·laboratives que l’han portat al Brasil, al Japó, a França, a
Xile, a Mèxic, a Turquia, a Noruega, etc. Interessa recordar
que la deriva del seu treball cap a l’arquitectura, l’escultura
i l’escenografia té un punt important en l’exposició «Alta
comèdia» al Tinglado 2 (1993).
X-Ville es projecta davant d’una grada de mida infantil i
incomoditat assegurada, un gest provocador que ens obliga a buscar una estratègia de postura durant els 23 minuts
del vídeo. Presenta una metàfora inspirada en les utopies
urbanístiques, un tema reincident d’arquitectes/teòrics del
segle xx, des de Le Corbusier, passant per Constant, Paolo

Soleri, Frei Otto, Parent i Virilio o Juan Daniel Fullaondo.
En aquesta línia també trobem la mirada especulativa
de l’arquitecte romanès Yona Friedman, amb projectes
il·lusoris o anticipatius, ciutats que creixen a l’aire sobre
grans pilons, arquitectures mòbils i construccions sobre
llocs impossibles.
Jordi Colomer destaca el llibre de Friedman Utopies realitzables, els seus manuals de dibuixos i la seva crida a actuar en la creació de l’espai propi. En l’acció d’X-Ville posa
l’accent en la participació. Escèptic de les grans utopies
(comunisme, capitalisme, ecologia, drets humans, paradisos religiosos) i alhora interessat en la capacitat renovadora de les idees que contenen, Colomer proposa un assaig
simbòlic de ciutat utòpica en temps de crisi. Renovar formes de vida, organitzar espais de pobresa, assajar actituds, valorar relacions humanes, inventar refugis i nuclis
urbans en microcomunitats al marge de superestructures.

Tot s’ha plasmat en el vídeo, una coproducció molt cuidada i estètica, que mostra el taller, la implicació dels estudiants de l’escola d’art d’Annency (França) i la col·laboració
d’altres persones del poble. En resum: gent creativa i generosa, reunida en un gran espai, experimenten formes
d’habitatge i d’organització social amb l’ajuda d’una pila de
cartrons, pintura negra, verdures i aliments.
Un treball amb molta capacitat per crear debat i complicitats que ha passat per Tarragona en ple agost, amb molt
poca difusió, mediació i participació. Llàstima! El mateix
vídeo es va presentar al Museu de Medellín, Colòmbia,
acompanyat per un breu taller i amb els dibuixos de veïns
d’El Narajal, que van representar i defensar el seu barri,
pressionat per l’especulació.
....................................................
Fotografia: El Teler de Llum.
....................................................
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INICIATIVA
RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES
AL CONVENT DE LES ARTS D’ALCOVER
// REDACCIÓ ARTIGA
....................................................
conventarts.cat
....................................................
Després d’anys de perseguir-ho, Alcover ha assolit el
projecte de restauració de l’antic Convent de Santa Anna
situat a la sortida del poble per la carretera de Mont-ral.
Des d’ara el coneixerem com el Convent de les Arts. Ha
començat a funcionar com a teatre i auditori i una comissió treballa en el projecte perquè sigui, també, un centre
educatiu i cultural, i una residència per a professionals o
estudiants de l’àmbit artístic de diferents disciplines.
De moment, ja s’han aprovat les bases d’un programa
de residències artístiques en l’àmbit de les arts visuals. És
una iniciativa amb la col·laboració de l’Associazione Artéco de Torí (Itàlia), a través de l’artista alcoverenc Anton
Roca, el qual ha donat suport a tot el procés. La iniciativa
comença per programar una residència als nous equipaments del convent i, més endavant, s’espera poder ampliar les activitats, discriminar entre residències amb diferents objectius: recerca sobre el territori, experimentació
amb materials autòctons, producció d’obres permanents i
intercanvis internacionals.

La primera convocatòria ofereix una estada de quatre
setmanes entre setembre i octubre de 2017. El termini
de presentació de propostes és el 31 de gener de 2017.
S’ofereix un ajut entre 2.000 i 1.500 euros, un taller equipat i un lloc de residència amb habitació, cuina i serveis.
Per a la present edició l’oferta s’obre a propostes que
afavoreixin la interacció entre la pràctica artística i l’espai
d’acollida. La filosofia del projecte aspira al fet que els treballs artístics centrin l’interès principal en algun element
de la natura, la història, la tradició o la cultura del territori,
per impulsar el reconeixement del patrimoni material o
immaterial i aconseguir la participació de la comunitat
d’habitants. El temps de treball acabarà en uns dies especials del poble: la Festa Major i la Fira d’Alcover. El propò
sit és que els resultats de la recerca es puguin compartir
en aquest context festiu.

En la zona del Camp de Tarragona no hi ha equipaments
ni programes de residències artístiques. I és evident que,
actualment, aquestes residències s’han convertit en un
del suports a la creació més sol·licitats. Són un element
útil per crear xarxes de relació entre diferents artistes i
comunitats. En el mateix lloc de la residència, els veïns es
fan còmplices de les activitats dels artistes, i és una manera d’acostar posicions. Hem de considerar la residència
del Convent de les Arts com un equipament del territori i
seria desitjable que pugui arribar a ser un potent centre de
referència en el qual uneixin esforços els centres culturals
i les ciutats veïnes.
....................................................
Vista general. Auditori, claustre i plaça exterior
del convent. Plànols del taller per a residències.
Fotografies: Convent de les Arts.
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