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TEMA DE DEBAT: REVISTES D’ART		
UN SISTEMA OBERT
D’EXPRESSIÓ RADICAL.
Vicenç Altaió i les revistes de creació,
del textualisme a la postmodernitat
// BLAI MESA
....................................................

vam fer Tarotdequinze. La revista es venia al mig de les
assemblees i va representar el canvi del realisme poètic al
formalisme, posant en valor el text per si mateix, un fet molt
paral·lel al del textualisme. Hi publicaven els de la generació
anterior: Foix, Palau i Fabre; els de l’actual, com Francesc
Parcerisas, i gent jove com nosaltres mateixos. Nosaltres
érem els editors i les portades les feia en Xavier Corba Plana.

Ens trobem a la casa estudi d’en Vicenç Altaió, al Gòtic
de Barcelona; una casa folrada de prestatgeries amb centenars de llibres molt ben ordenats i moltes obres d’art.
Ens mostra peces de Perejaume, Evru, John Cage, Carles Pazos, Hannah Collins, Tàpies, Fontana, etc. A banda
de publicar diverses revistes de referència, Altaió és autor
d’un treball d’investigació ampli d’on van sorgir les mostres
«Literatures submergides» i «Gràfiques ocultes», que va
tenir el seu desenllaç en el llibre Visualkultur.cat, fet amb
Daniel Giralt-Miracle. Parlem de la seva experiència personal com a editor de revistes d’art entre els anys 70 i els 90.
–D’on sorgeix la necessitat de publicar revistes?
La gent de la meva generació vam néixer sota el franquisme i la castellania de la creu. En el franquisme tardà ens
comunicàvem en l’estricta clandestinitat. Així s’expressava
una cultura soterrada, en què van ser centrals el paper
de la comunicació, el llibre com a objecte i la transmissió
del coneixement del passat a l’hora de construir la contemporaneïtat. La cultura de masses s’imposava a escala
europea i la influència del Maig del 68, amb una revolta
de joves, apuntava les bases de la societat del coneixement. Mentrestant, aquí estàvem en la primera fase. En
aquesta primera època vaig estar en contacte amb els
«morts», amb el poeta J.V. Foix (que ja tenia 80 anys) o
Joan Brossa; d’ells vam aprendre com una postura radical
podria ajudar la transformació des de la revolta social, i
que sense una revolta estètica no es podia donar aquesta transformació. També vam aprendre a valorar que una
cosa petita era tan important com una cosa gran, com ens
va ensenyar Miró i després ens ho ha demostrat la física.
Entre el 1972 i el 1975, dintre de l’àmbit universitari,

Després, a l’exili, mentre feia el servei militar, del 1975 al
1978, va arribar la publicació Cristalls. Hi publicàvem Foix,
Brossa, Vinyoli, Palau i Fabre, Miquel de Palol i Artaud.
–Els continguts eren principalment literaris?
Els que hem tingut com a referents Sebastià Gasch,
Perucho i d’altres no fem cap distinció entre llegir i mirar. Som fills d’una generació en què la supremacia
d’una cultura literària o d’una cultura visual no existeix.
Aquí arriba la democràcia. Viatjo a París, Brussel·les
i Roma. Neix del 1978 al 1984 Èczema que és un primer pas cap al postmodernisme. Hi ha una preocupació per la creació de metàfores de caràcter objectual,
cada revista té un format i suposa una acció. La mort
del subjecte, l’heteronímia (la falsificació dels noms), el
viatge i l’escriptura col·lectiva són els temes presents.
La revista camina en paral·lel al món del llibre d’artista.
Se n’editen 27 números. Té una gran acollida i li concedeixen el premi Ciutat de Barcelona. Vam començar amb
200 exemplars i vam arribar als 1.200. Vam tocar sostre.
Una clau que és central en tot aquest procés és que
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teníem clar que cada cosa havia de néixer i morir, cada
generació i cada època s’ha de reinventar i viure el moment. En aquest punt genero una etapa molt productiva
com a crític i amb la Glòria Picazo engeguem l’Espai 10
entre d’altres. Per allí passen Perejaume, Pere de Noguera, Ferran Garcia Sevilla, etc. En aquest context engego el
projecte més agosarat: Àrtics, que es publica entre l’any
1985 i el 1990, amb un tiratge de set mil exemplars. És
una primera enciclopèdia de la postmodernitat en un moment d’expansió, d’humor i de felicitat. Es creuaven textos
d’artistes, pensadors i literats. Hi participaven gent com
Bob Wilson, Bill Viola, Tombley i Tàpies, sempre seguint
jocs de parelles, creuant disciplines. En un sopar, per celebrar els cinc anys de la revista Àrtics, vam constatar que
s’estava comercialitzant i institucionalitzant tot molt i que
havíem de ser correctors de nosaltres mateixos. Llavors
vam engegar la revista Cave Canis; la fèiem un grup de
poques persones, tan sols funcionava per subscripció.
Se n’editaven 500 exemplars i sortia cada tres mesos.
La poètica que practico és sempre la mateixa: cobertes elaborades per grans dissenyadors (John Cage, Demsey, Fontana); sempre hi ha text i escriptura, autonomia
de les gràfiques; mai és monolingüe ni monoestilística, i
sempre és un sistema obert d’expressió radical. Alhora cuida els detalls, els papers, una factura volgudament
artesanal. M’agraden les revistes de tendència i de grup.
Una revista transforma el principi de realitat, aquesta és la força, per això sempre dic als joves: Feu! Perquè és l’única manera de fer realitat. Els anys 80 eren
moments de joia i triomf de la cultura, no era el triomf
de l’espectacle. No era un moment d’hedonisme sinó
d’exaltació de les llibertats i la cultura. Ara, en aquesta
societat del coneixement, els artistes som el nou proletariat i el que fem no val res. Fins que no canviï el valor,
això serà molt dur. Estem enmig d’una gran revolució.
....................................................
Vicenç Altaió durant l’entrevista al seu estudi, amb Mariona
Moncunill. Fotografies: Blai Mesa.
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QUÈ, QUI, COM?
ARTIGA I LES REVISTES D’ART
// ASSUMPTA ROSÉS
....................................................

culturals, fotògrafs, docents, col·leccionistes, galeristes, músics, dissenyadors i gent de museus. La precarietat econòmica és constant. El banc d’idees i projectes en cartera té superàvit. Ens queda molt per fer.

1. ARTIGA. REVISTA D’ART
I PENSAMENT CONTEMPORANI
Ja portem 20 números d’Artiga i ens aturem un moment
per agafar aire i celebrar-ho. Aquest és un projecte modest, des del punt de vista material; potser és per això
que hem aconseguit mantenir-lo. No ho és en l’ambició
de tenir bons redactors i imatges potents, captar obres,
artistes i actes representatius, deixar testimonis que puguin interessar ara i en el futur. Tenim uns seguidors que
ens animen i el nostre desig és que d’aquí deu o vint anys,
algú tingui interès a buscar alguna informació, testimoni o fotografia i els trobi en un vell exemplar de l’Artiga.
La revista va néixer el 2006, el mes d’octubre va sortir
el primer número sota l’aixopluc de l’Associació IN-OUT.
L’Associació Artiga es formalitzà el desembre del mateix any,
després d’una reunió fundacional a la Comella (Tarragona)
amb Antonio Salcedo, Ivan Favà, Assumpta Rosés i Cèlia
del Diego. Hi havia una experiència anterior, un número 0
d’esquema semblant, que ens servia d’inspiració, publicat
com a suplement d’El Punt l’any 1997. La revista pretenia
fer una ressenya i lectura crítica d’exposicions, activitats
artístiques i creadors contemporanis de la Catalunya Sud,
especialitzada en arts plàstiques i visuals. També volíem
fer una tasca de confrontació d’artistes i programacions
locals amb el context de l’art contemporani nacional i internacional, per mitjà d’una secció dedicada a l’àmbit extern.
Artiga és un projecte territorial. La revista cobreix un
buit per la inexistència, en aquests moments, d’una altra publicació especialitzada i estable de crítica i informació d’arts visuals al Camp de Tarragona. De manera
que resulta un document únic a les hemeroteques per tal
de deixar constància de les activitats que es realitzen en
àmbits de creació, recerca i exposició. Passen els anys
i hem canviat algunes coses, introduït publicitat, sumat
persones a l’equip de redacció i realització. També hem
iniciat, encara tímidament, una via paral·lela de comunicació a través de la xarxa amb el web i el Facebook.

2. REVISTES D’ART CONTEMPORANI A CATALUNYA I AL
CAMP. EL NOSTRE ESPAI NATURAL DE COMUNICACIÓ
La nostra revista té avis, pares, germans i tot un seguici de parentela en forma de revistes d’art de diverses formulacions. Des dels anys setanta (quan en art
situem la línia d’inici dels moviments contemporanis i
en història la transició cap a la democràcia i la modernitat social) a Catalunya han aparegut moltes revistes
d’art amb voluntat experimental, sorgides al marge del
món pròpiament editorial. Per exemple: Neon de suro
(Mallorca 1975-1982), Èczema (Sabadell 1978-1984),
Usquam (Barcelona 1981-1983), Àmpit (Barcelona
1982-1985), Àrtics (Barcelona 1985-1990), Papers
d’Art (Girona 1989-2010), De calor (Barcelona 19931995), Transversal (Lleida 1996-2007), etc. Normalment amb predomini de la imatge, altres properes a
l’objecte artístic o poema objecte i algunes que han
donat més importància a l’assaig i la crítica d’art.
Les revistes d’art de finals dels anys setanta i durant els vuitanta devien molt a les edicions d’art i literatura dels pioners de l’art conceptual, la poesia
experimental i l’art postal que es van desenvolupar en les dues dècades anteriors. Tenien sovint un
sentit d’objecte artístic i de realització col·lectiva.

LA FINALITAT D’ARTIGA: INFORMACIÓ – DIVULGACIÓ –
TESTIMONI – REFLEXIÓ – DEBAT
En aquesta aventura ens acompanyen crítics d’art, historiadors, arquitectes, artistes visuals, poetes, gestors

realitat com a imatge per a l’expressió directa. Es
Com l’art del moment, creuaven tècniques i gèneres, objectualitzaven la comunicació i aprofitaven la
buscaven nous formats, nous estils de disseny gràfic, una barreja de gèneres que posava de costat
la poesia, la crítica, la teoria, el disseny, la creació
plàstica, la publicitat i el còmic. I s’arribava a la revista manipulada d’exemplar individualitzat, en bona
part hereva de les publicacions de poesia concreta.
Al nostre territori també hem tingut una bona quantitat de publicacions que han ajudat a configurar el
camí: La Zuda (Tortosa 1955-1963), La Gent del Llamp
(Tarragona 1977-1979), Tascó (Reus 1879-1990), Tzara (Tarragona 1984-1988), Fenici (Reus 1985-1992),
TD i DT (Tortosa 1986-1989), Nervi òptic (Tarragona
2004-2013), BOEK 861 (Miniboek 861 Tarragona
1995-2009 i Boek861 electrònic 1998-2013). Kunst &
Revolution (Reus 1999-2000), Caldo de cultivo (Tarragona 2011), Encuentros (suplement cultural del Diari de
Tarragona 2013-2013). No hi ha més remei que posar
un punt abans de citar les publicacions de l’òrbita de
l’actual Comissariat, posteriors a Fenici (corresponents
principalment a Baix Camp-Priorat 1994-2004): Antic
terme del Prat; Del jardí de Maria; Talp Club; Rews; Perifèria; Ideologia, àdhuc; Esquerp; Phn i d’altres, enfilades en una estratègia de successió de números únics.
Amb variables de format, periodicitat i contingut, han
aparegut les revistes de manera intermitent, fent relleus, aportant l’expressió de diferents grups i la síntesi
de les seves idees, imatges o ideologia. Reflecteixen
l’adscripció cultural del món artístic dels anys vuitanta,
noranta i els primers del nou segle xxi. La majoria participen de trets que defineixen una època: fusió de temes
i expressions, composició poc ortodoxa, valoració dels
continguts com a creació i de la imatge com a contingut. El joc de la marginalitat no hi és estrany; tornem a
recordar les influències conceptuals i de l’underground,
la voluntat de ser revulsiu cultural, no pas menú de
contemplació estètica. Un vol ras que, entre meditació, imatge, creació i informació, deixa pas a la visió
d’allò ètic, intencionat ideològicament, bell o sinistre.
Amb disposició d’experimentar, d’amalgamar el sector i
preservar testimonis.
....................................................
Fotografies: diversos números de la revista Artiga; reunió
fundacional el 15/12/2006; detall de la portada del número 1 i avió de paper a partir de la portada del número 19.

MARCEL PEY. DARK DESIRE
Marcel Pey ha definit un univers artístic experimental, basat en la combinació de diverses disciplines –poesia, fotografia, cinema…–,
que té en l’avantguardisme el seu pilar fonamental. Des d’un posat trencador i provocador, assoleix efectes devastadors amb un llenguatge innovador en constant canvi, fruit del caràcter camaleònic que domina i que fomenta un perfil mutagènic en evolució. Configura
un marc fantasmagòric i angoixant que mostra una realitat transvestida, mutilada i fraccionada en espai i temps, de manera que la
dualitat bellesa/perversitat hi és present en tot moment, conformant una integritat híbrida. Joan Company, Barcelona, 2012

CREACIÓ		

Artiga inicia l’experiència d’oferir als artistes dues pàgines
de la revista com a espai de creació o de presentació del
seu treball, sense intermediaris. Comencem amb Marcel
Pey, a qui agraïm la seva col·laboració.

EXPOSICIONS I ACTIVITATS
JOAN ROM: VEURE EL MÓN DES
D’UNA ALTRA PERSPECTIVA
// ABEL FIGUERES
....................................................
«E.R.T. Joan Rom». Fundació Suñol. Barcelona
De l’1 d’octubre de 2013 al 25 de gener de 2014
fundaciosunol.org
Una de les obres de Joan Rom que es pot veure actualment a la Fundació Suñol, de Barcelona, ens remet a tot
allò que està fora del marc de la pintura, fora del marc de
l’art, a tot allò que ens du cap a l’entorn de l’art, vers el
món físic, natural, social i cultural. Ens referim a Fora el
marc II (1990), una peça de paret composta per un petit
bastidor, que emmarca l’espai buit del mur, del qual surten quatre branques de cep, quatre vergues, que prolonguen els laterals verticals del marc cap amunt i cap avall
tot sortint dels límits.
L’exposició recull una cinquantena de peces que van
ser dutes a terme entre mitjan dècada dels vuitanta i finals
de la dels noranta. El 1998, Joan Rom, que tenia aleshores 44 anys, va decidir deixar de ser «artista», va deixar de
produir obres per dedicar-se a la docència i a ser «un mer
espectador de l’art».
El títol de la mostra actual, «E.R.T.» té voluntat d’esdevenir
un acrònim; però si el convertim en substantiu, aleshores
la paraula «ert» pot significar dret, rígid o també enravenat, encarcarat.
Veient el recull d’obres exposades en aquest espai clar
i lluminós ens adonem de la coherència del discurs i de
la proposta de l’autor, del seu interès per les restes de la
civilització, pels materials pobres i de rebuig, pels objectes trobats, per les rampoines abandonades, pels detritus

industrials. Es tracta de materials i de fragments de materials que estan carregats de tota mena de connotacions
humanes, econòmiques, socials i que, en molts casos,
han estat en contacte directe amb el cos. Són materials
com ara el cautxú dels pneumàtics o els vidres dels cotxes abandonats, els fragments de diversos tipus de pells
que han format part de vés a saber quines vestimentes, la
llana esfilagarsada dels matalassos desfets, els sacs de
productes industrials ja utilitzats i que han estat tirats a
les escombraries, els trossos de cuir de jaquetes usades,
fustes, brides, plàstics, filferros, retalls de coure, de plom,
etc.
Són materials exclosos, desubicats i descontextualitzats que l’artista reutilitza i recicla per tal que assoleixin
noves formes, noves aparences, nous significats, altres
connotacions. Mitjançant la seva intervenció, aquests
materials esdevenen peces o muntatges que ja formen
part del nostre imaginari col·lectiu com ara el Monument
a peixos morts (1986), un emblemàtic muntatge fet de
diferents trossos i retalls de cautxú; la Biga o vehicle per
travessar el bar-do (1986), una obra rotunda i captivadora, de 4 metres de llarg, que s’expandeixen pel terra; una
peça de paret Sense títol, del 1989, en la qual els vidres
d’un automòbil semblen una mena de pulmons de contradictòria transparència; els Germans II i III (1991) i el Divan
(1993), fets de diversos retalls de pell recosits; o el Peu
(1991), la Casa de cargols (1994) i el Passatge (1995),
fets amb manyocs de llana de matalassos obsolets.
En una de les seves anotacions, l’artista confessa que
la seva entrada a l’art va estar condicionada per la pregunta: «Què es pot fer amb les restes?». Una pregunta
que porta implícit un plantejament crític, una presa de
consciència, un inici de compromís; una pregunta que en-
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tronca amb els plantejaments que diversos intel·lectuals,
literats i artistes han fet des dels començaments del segle
xx. Només cal recordar, per exemple, els escrits de Lenin
com ara Per on començar?, Què fer?, o la persistent Che
fare? que apareix en moltes de les obres de Mario Merz,
escrita amb neons lluminosos de diversos colors.
L’activitat desenvolupada per Joan Rom ens ha demostrat que l’artista pot utilitzar aquestes restes, per exemple
per dignificar-les, per fer altres coses que tinguin nous
significats, per donar-los un nou ús, una nova funció.
L’artista, tal com diu el mateix Rom, «utilitza l’art per submergir-se en el món esperant treure’n quelcom. Sovint, en
tornar a recollir el fil, s’adona que el cuc ha volat, la qual
cosa no suposa cap tragèdia. La gràcia del joc es troba en
els moviments que fa en llençar l’esquer.»
Es tracta, en aquest cas, d’uns moviments que ens
ajuden a assolir una nova percepció i una altra visió de les
coses. Potser, per això, en un altre lloc confessa: «Estic
agraït a l’art perquè em va permetre veure el món des
d’una altra perspectiva.»
....................................................
Fotografies: Carles Fargas. Cortesia Fundació Suñol.
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TOT REUS PER A JOAN CASALS
// ANTONIO SALCEDO
....................................................
«Joan Casals. L’art al centre del laberint».
Museu d’Art i Història de Reus
«Universos muts». Galeria Antoni Pinyol
«Joan Casals. Scripta». Centre de Lectura de Reus
D’octubre a desembre de 2013
....................................................
«Cartografies de la memòria» és el títol d’un projecte expositiu que ha encetat un equip de crítics, artistes, galeristes i museus coordinat per Carme Puyol amb l’objectiu
d’oferir una visió plural i multidisciplinària de l’activitat artística de Joan Casals (Tarragona 1945-2011). Són cinc
mostres en diferents llocs de la ciutat que estan pensades
i creades de manera similar a com es generen els mapes geogràfics. A través de cadascuna d’elles encetem
un recorregut pel paisatge visual creat per Joan Casals
amb les seves característiques i transformacions; a la
vegada que es representen les condicions necessàries
pel seu coneixement com les vies d’accés al seu treball.
Sense cap dubte, cartografiar la memòria, és un
procés complex, en el qual intervenen molts elements, vivències, records, sentiments, malgrat que té
com a objecte central del recorregut i del traçat, l’obra
de l’artista i el seu entorn. Podem dir que es tracta de
crear una concepció poètica d’una realitat objectiva.
Fins ara s’han inaugurat tres de les mostres. La primera fou «Joan Casals. L’art al centre del laberint», comissariada per Abel Figueres, al Museu d’Art i Història de Reus.
Aquí es mostren algunes de les obres més significatives
de l’artista. S’hi pot veure una escultura en fusta dels primers anys, així com també una peça informalista amb una
evident relació amb l’obra de Millares, també ceràmica i
obres molt poc conegudes i interessants que ens mostren
el camí que va encetar a la recerca del seu llenguatge que
tindrà ja una clara definició amb les seves cal·ligrafies i codificacions sígniques en diferents suports, i que tindrà una
plasmació especial en les seves Llicorelles. Continua amb
una temàtica que dóna títol a la mostra: «Els laberints, un
tema recurrent». Com explica Abel Figueres, Joan Casals
feia servir les més variades formes de laberint que trobem
en una bona part de la seva trajectòria, d’igual manera

com trobem laberints a la major part de les cultures de la
terra, unes fonts que Joan Casals tenia com a referents
importants. Tal com assenyalen Chevalier i Gherbrandt, el
laberint condueix a l’interior de si mateix, cap a una mena
de santuari interior en el qual resideix el que és més misteriós de la persona. Però també els artistes presenten els
laberints als espectadors perquè cadascú els pugui omplir
segons les seves necessitats i afinitats. Finalitza aquesta mostra amb la sèrie «Dipòsits de la memòria, vestigis i memòria del temps». Memòria personal i memòria
col·lectiva, en què les formes del laberint es conjuguen
amb la presència de l’home, que és qui ha de cercar la
seva sortida. En síntesi, el laberint entès com el traçat que
cadascú de nosaltres ha de seguir en el camí de la vida.
Dins del disseny d’aquesta imaginària cartografia,
el segon centre en el recorregut el trobem a la Galeria
Pinyol, on es presenta «Universos muts», comissariada
per Hermínia Martí i Antoni Pinyol, en la qual trobem les
....................................................

....................................................
darreres obres del pintor. Es tracta de treballs en què la
densitat pictòrica es barreja amb una polisèmia cada vegada més rica. Els símbols que al·ludeixen a l’existència
són constants: l’escala, la sínia, l’espiral, símbols religiosos, vaixells, objectes quotidians, etc.; tots són aspectes que s’articulen al voltant de la vida de l’home
i el seu destí. Cal, a més, dir que Joan Casals va tenir
una estreta relació amb aquesta galeria; va ser membre
permanent del jurat que cada any atorga el premi Telax.
Continuem amb «Joan Casals. Scripta», comissariada
per Carme Puyol, que es va inaugurar el 18 d’octubre al
Centre de Lectura, la institució per excel·lència de la ciutat, on Joan Casals, com mols altres artistes de Reus, va
exposar per primera vegada. Si al Museu de Reus el laberint és el fil conductor, aquí ho són les cal·ligrafies que,
d’igual manera, recorren el seu treball des del començament fins al final. Generalment les seves cal·ligrafies no
tenien un significat especificat, jugava amb el poder visual del signe i l’efecte estètic sobre els seus elaborats
fons. Però dins de la selecció hi ha una obra a la qual
vull referir-me en particular, hi trobem una frase: «Ars
longa, vita brevis», una frase hipocràtica, definitòria, que
en aquesta mostra té un significat especial. Entre el con-

junt d’obres que podem observar en les tres exposicions,
aquesta té un tractament diferenciat. El tractament del
fons a mi em recorda un cel romàntic, un espai ple de
núvols que es va allunyant fins a arribar a un cel blau. En
aquest espai destaca la frase al·ludida. Una metàfora en
la qual el text i la composició es conjuguen de manera
excel·lent. Hem de ser conscients que la vida dels homes
sempre és breu i que en la nostra recerca pel caminar de
l’existència, res és definitiu i que moltes vegades el que
aprenem, el que podem percebre es mou en espais com
el mar de núvols que ens presenta Joan Casals. El que
queda és la ciència, segons el creador de la frase, però en
aquest cas les dues coses s’ajunten: el coneixement i l’art.
El procés cartogràfic continua, el mapa encara no
està acabat. El proper 26 de novembre s’inaugurarà a
la Fundació Privada Reddis l’exposició: «Joan Casals, la
trajectòria docent», comissariada per Albert Macaya, en
la qual es mostrarà el seu perfil docent, com a professor
i com a assessor de mestres de l’àrea de visual i plàstica.
A la primavera del 2014 a Cal Massó es té previst fer
la darrera de les mostres: «La generació reusenca
dels 80, Joan Casals i amics», que estarà comissariada per Aureli Ruiz. S’hi farà evident el pes que van tenir aquests artistes durant aquests anys i també es
presentaran algunes de les darreres obres d’aquests
creadors. Amb aquesta exposició el mapa estarà finalitzat, sempre tenint en compte que les ramificacions
continuaran i que els traçats es modifiquen i s’amplien.
En conjunt, es tracta d’una oportunitat única per
apropar-nos a una obra complexa i atractiva, rica en
continguts, amb acurada elaboració plàstica i amb
un llenguatge molt personal. Una iniciativa exemplar,
sobretot si tenim en compte l’escassetat de recursos amb què ha estat organitzat aquest homenatge.
....................................................
Fotografies: cortesia Carme Puyol.
....................................................

DESTACATS

PATRÍCIA CARLES, MÀRIUS DOMINGO i ASSUMPTA ROSÉS
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«DIBUIXANT LA NIT»
....................................................
Anquin’s Galeria d’Art. Reus
Del 20 de setembre al 16 d’octubre de 2013
anquins.com
....................................................
L’exposició col·lectiva «Dibuixant la nit», comissariada per Jaime
de Córdoba, construeix un recorregut conceptual sobre el pas del
temps durant la nit. Els artistes que hi participen són Marcos Palazzi, Jou Montano, Pere Llobera, Ramon Trias, Teo Peiró, Anna
M. Bussot, José Bonell, Ana López Serrano, Mónica Subidé,
Marc Herrero, Jaime de Córdoba, Raquel Bistuer, Marcel Rubio,
Tina Rusiñol, Alberto Costa, Paula Bruna i Haridian Donés. Amb
l’objectiu de posar de manifest la vigència del dibuix i de crear nexes amb el públic s’han programat diverses activitats al voltant de
l’exposició, com ara la xerrada: «El dibuix: fil d’Ariadna al laberint
del coneixement», a càrrec de Ramon Trias, o l’acció dels artistes
de l’exposició de dibuixar sobre el paviment de la plaça Prim. P.C.

MIRALL LIFESTYLE. «BEFORE NOW»
....................................................
Display. Mostra d’art al carrer. Tarragona
De juny de 2013 a juny del 2014. visual-lab.info
....................................................
La proposta de Mirall Lifestyle parteix d’una reflexió sobre la realitat social que es concreta en un treball d’una senzillesa extrema, amb elements que funcionen com a icones d’una contemporaneïtat que es va disseccionant: la comunicació, els canvis
de perspectiva, actuar, interactuar, pensar també des del cor.
Els dibuixos plantegen situacions per repensar maneres de fer
i d’estar al món. «Before Now». Abans Ara. Aquestes paraules
clau revelen el propòsit dels dibuixos: el canvi. Display engega
una nova manera d’habitar els vuit plafons que inclou un procediment participatiu que durant aquest any s’anirà desenvolupant
per diferents vies, principalment a través de les xarxes socials.
Per seguir l’evolució de Before Now: facebook.com/miralllifestylenow i al Flickr de Laboratori Visual. P.C.

RAQUEL FIRERA.
LO PROMETIDO ES DEUDA
....................................................
Presentació del vídeo a Lo Pati. Centre d’Art de les Terres de l’Ebre.
Amposta. 26 d’octubre de 2013. loprometidoesdeuda.cat
....................................................
El vídeo ha estat produït per Lo Pati com a part del Premi Biennal
d’Amposta 2012 que va guanyar Raquel Friera. L’autora, amb
la col·laboració de Xavier Bassas, hi presenta el testimoni d’una
performance consistent en un pseudopelegrinatge des de la
Borsa de Barcelona fins a Montserrat. L’acció pretenia deixar en
evidència la perversa manipulació que presenta com a culpables de la crisi els ciutadans que no van calcular el risc de les
seves hipoteques, van confiar en inversions fallides o van creure
en els avantatges de la societat del benestar. El sentiment de
culpa social se situa en paral·lel al sentiment de culpa religiós i
s’escenifica un procés de contrició i autocàstig, carregat d’una
agra ironia. A.R.

ENRIC PÀMIES CARRETER.
«EXPOSICIÓ ANTOLÒGICA»
....................................................
Centre de la Imatge Mas Iglesias. Reus
Del 17 de setembre al 25 d’octubre de 2013
....................................................
Homenatge a Enric Pàmies, autèntic pioner del grup d’aficionats locals dels anys seixanta que va posar la creació fotogràfica de Reus
a primera línia dels creatius catalans i espanyols. També va actuar
com un excel·lent «gestor cultural», abans que aquesta expressió
es fes servir. Ho féu com a responsable de l’Obra Social i Cultural
de La Caixa a Tarragona, com a directiu de l’Associació Fotogràfica de Reus o com a director de les Biennals Fotosport durant 30
anys. Tot això no fa ombra a la seva producció de fotografia creativa
i documental que ha quedat manifesta en exposicions, premis i publicacions. A.R.

ÀLVAR CALVET. «LUX & LOS»
....................................................
Quiosc Gallery. Tremp
Del 8 de setembre al 29 de desembre de 2013
....................................................
Àlvar Calvet torna a Tremp, el seu poble d’origen, per fer-hi una
exposició en una galeria que és alhora taller de gravat i litografia
i que ofereix residències de treball en el marc natural del Pallars
Jussà. Presenta una selecció de treballs de la sèrie «Lux & Los»
en la qual treballa des del 2010. El tema és la llum, que es contraposa a la foscor de la nit, o la ceguesa. Empra la fotografia, la
pintura, el gravat i l’assimilació del marc a l’obra, cosa que accentua l’aspecte tàctil del quadre/objecte. Reflexiona sobre la sort de
poder gaudir de la bellesa de la imatge, la llum, el color o la penombra i explora, de vegades amb invidents, diferents maneres
de veure, fins i tot sense mirar. A.R.

8È PREMI DE PINTURA
CEFERINO OLIVÉ
....................................................
Fundació Reddis Reus
Del 25 d’octubre al 25 de novembre de 2013
....................................................
Quan el mercat alenteix, guanyen importància les iniciatives –
com aquest premi– que representen una oferta atractiva per als
artistes: de confrontació, valoració per part d’un jurat i opció a
una compensació econòmica. D’entre vint finalistes, Clara Vidal
ha obtingut el primer premi amb l’obra Camino de Vuriloche. Dolors Manrubia i Daniel Berdala el segon i el tercer. Les 102 obres
presentades a concurs són un símptoma de com es manté la
pràctica de la pintura, tants cops donada per morta com a tècnica o llenguatge, i de la necessitat de respondre socialment i donar
suport a una activitat creativa que és més que una afició. A.R.
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MARIA BOFILL
....................................................
Galeria Camil·la Pérez Salvà. El Vendrell
Del 4 d’octubre al 16 de novembre de 2013
....................................................
Les peces que Maria Bofill exposa al Vendrell busquen l’equilibri
entre els colors –amb el predomini del blanc i el blau– i les formes
ondulants, sense renunciar a l’elecció de textures que suggereixen
més del que aparentment podria semblar. Són peces de dimensions reduïdes, etèries, com joies, que es deixen acaronar. A una
certa distància és com si tinguessin moviment, com si tinguessin
vida pròpia. Amb un domini absolut del treball amb porcellana,
les peces de Maria Bofill respiren frescor, innovació i novetat. Es
tracta d’una oportunitat única per retrobar una de les millors ceramistes de casa nostra. Amb aquesta mostra la Galeria Camil·la
Pérez Salvà arriba al seu 10è aniversari. Moltes felicitats. M.D.

PUBLICACIONS
....................................................
RO CAMINAL. SINERGIES LOCALS.
RECULL DE RECEPTES DE TARRAGONA
....................................................
Convocatòria Contextador 2013. CA Tarragona Centre
d’Art. Tarragona. issuu.com/rocaminal/docs/sinergies_
locals__recull_de_recepte#

Aquest ha estat el projecte seleccionat en l’edició 2013 del
Contextador, una convocatòria impulsada pel CA Tarragona
Centre d’Art per donar suport a projectes artístics en context, col·laboratius, amb una incidència més enllà de les arts
visuals. I el projecte de Ro Caminal es desplega en totes
aquestes direccions: a través d’un procés d’interrelació entre
persones de diferents orígens culturals (població immigrada i
autòctona) i l’artista s’ha elaborat un receptari de cuina local
que situa en un mateix nivell les receptes autòctones i les
que aporta la població immigrada, junt amb les narracions
dels participants sobre el seu procés d’integració. Un receptari que esdevé testimoni del diàleg intercultural, del fet de
repensar els conceptes de centre i perifèria. P.C.

CA TARRAGONA CENTRE D’ART.
PUBLICACIÓ ANUAL 2013
....................................................
Coordinació: Cèlia del Diego i Jordi Ribas
Tarragona. CA Tarragona Centre d’Art, 2013. catarragona.net
....................................................
Aquesta publicació recull la programació impulsada pel CA Tarragona durant el primer semestre del 2013. Entre l’activitat presentada destaca l’exposició de Mireia Sallarès i les propostes de
mediació que es van generar al seu voltant, el programa de formació d’estiu Escola de calor, i la primera convocatòria de producció el Contextador, així com el relat de l’evolució dels grups
de treball que reuneixen persones interessades en comunicació,
gestió i projectes artístics en context al Camp de Tarragona.
Aquesta memòria, la publicació anual del 2012 i la del primer
projecte, Obert per reflexió, registren l’activitat generada durant
aquesta primera etapa del Centre d’Art de Tarragona. P.C.

LLUC QUERALT. TRANSITANT
....................................................
Autoedició. Tarragona, 2013
llucqueralt.com
....................................................
Primer llibre d’imatges de l’artista tarragoní, en què reprodueix fotografies de procés analògic i revelat manual en
blanc i negre. Imatges seleccionades d’entre el material
produït en diferents viatges durant 14 anys, en les quals
trobarem una mirada sensible, intencionada i oportuna, que
comunica valors humans i una ironia benintencionada. Lluc
es veu ell mateix com un rodamón que intenta descobrir
la realitat a través de l’objectiu d’una càmera fotogràfica,
per a ell enquadrar una imatge i disparar l’obturador és una
forma de fixar una experiència en la memòria. El llibre s’ha
publicat amb el suport de SCAN i la Fundació Forvm, i amb
l’assessorament de Chantal Grande. A.R.

GALERIA ANTONI PINYOL. 20 ANYS
D’ART CONTEMPORANI I AVANTGUARDISTA
....................................................
Reus. Galeria Antoni Pinyol, 2013
antonipinyol.com
....................................................
Memòria de la segona dècada de funcionament de la Galeria
Antoni Pinyol. Recull activitats, obres, inauguracions i presències.
Ho fa amb un breu resum fotogràfic de cada exposició que permet resseguir la constància dels galeristes i del públic. Hi trobem
artistes com Carles Pujol, Pep Fajardo, Josep Royo, América
Sánchez, Josep Uclés, Lídia Pérez, Neus Colet, Jaume Rocamora, José Carlos Balanza, Ester Ferrando, Matt Siber, Tomeu
Ventayol, Álvar Calvet, Salvador Juanpere, Pep Duran, Alberto
Corazón, etc. Ens parlen d’eclecticisme en estils i presència equilibrada d’artistes locals i forasters. El premi Telax no falla cada
temporada. Per molts anys! A.R.

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

MIRADA EXTERIOR
EL REMAKE DEL MITE.
DE LA RAUXA A LA MUSEÏTZACIÓ
// CÈLIA DEL DIEGO
....................................................
«When Attitudes Become Form: Bern 1969 / Venice 2013»
Fondazione Prada. Ca’Corner Della Regina. Venècia
De l’1 de juny al 3 de novembre de 2013
fondazioneprada.org
....................................................
Un telèfon negre sobre el sòl, un adhesiu que simula parquet de fusta encadellat i un rètol: «Si aquest telèfon sona,
podries respondre. Walter de Maria és a l’altra banda i
li agradaria parlar amb tu.» Espero sense èxit la trucada
de l’artista. Sóc dins el palau Ca’Corner Della Regina, a
Venècia. Al pis de baix, entre d’altres documents, llegeixo
una carta que de Maria adreçà a Harald Szeemann, datada l’any 1969. Deia: «He rebut la teva carta del 12 de
març. Guardo el número de telèfon. De vegades truco al
museu ben entrada la nit. Puc imaginar el telèfon sonant
al palau a les 4 de la matinada. Sona.» Les possibilitats
de rebre la trucada es redueixen. De fet, en aquests moments encara no sé que mentre visito la mostra, Walter de
Maria es mor. Si algun dia ho havia fet, ja no trucarà més.
Tal i com es fa palès a la citada carta, de Maria va
concebre la peça de telèfon com a resposta a una de
les invitacions que Szeemann envià a més de seixanta artistes americans i europeus en les quals els con-
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vidava a ocupar, amb els seus gests i comportaments,
el centre que dirigia, la Kunsthalle de Berna, entre els
mesos de març i abril del 1969. «Live in Your Head.
When Attitudes Become Form» [Viu al teu cap. Quan les
actituds prenen forma] en va ser el resultat; una experiència expositiva en què la recerca artística, la metodologia i el procés convivien amb l’especificitat del lloc,
l’efímerament i la fortuïtat. Algunes de les «actituds»
que van adoptar els artistes convidats van ser extreure un metre quadrat de guix de la paret –Lawrence
Weiner–, reomplir una cantonada amb greix –Joseph
Beuys–, fer un motlle del propi cos amb neó –Bruce
Nauman– o sortir a caminar muntanya amunt –Richard
Long. Totes elles produïdes gràcies a un acord del comissari amb l’empresa tabaquera Phillip Morris Europe.
L’insòlit plantejament de la mostra, els projectes dels
artistes i el seu controvertit finançament han situat «Live
in Your Head» com un punt d’inflexió en la història de
l’art conceptual i el comissariat. És per aquest motiu que
ara, quaranta-quatre anys més tard, Germano Celant, en
diàleg amb Thomas Demand i Rem Koolhaas, proposen
revisitar el projecte expositiu per reprendre al seu voltant qüestions artístiques, curatorials i arquitectòniques.
En aquest marc, l’equip estudia les possibles vies de
reproducció o representació de treballs o artistes desapareguts; analitza amb precisió la disposició de les intervencions, i les seves relacions visuals i conceptuals; i
dissenya una rèplica a escala real de l’espai white box de la

Kunsthalle alemanya dins el palau barroc, amb l’objectiu
d’aconseguir que el visitant faci l’exercici mental (o més
aviat la immersió física) de desplaçar-se a Berna, on va
tenir lloc l’exposició primigènia. Però la revisió del 2013
va més enllà de ser una simple reconstrucció, sobretot
pren com a objecte d’estudi el propi fet expositiu. Fidel al
reconeixement i la dedicació de Szeemann als seus arxius de producció, Celant atorga un paper clau a la documentació generada amb motiu de la mostra (cartes, fotografies, documents videogràfics, textos d’historiadors,
etc.) i convida altres crítics a oferir nous continguts que
permetin resignificar-la des de la perspectiva històrica.
Sense dubte, la visita a l’exposició que acull la Fondazione Prada suposa per al públic del segle xxi una oportunitat d’excepció per retrobar-se amb el mite artístic
de finals dels anys seixanta. Tot i així, la desmesurada
inversió d’esforços i pressupost en la recreació de l’espai
i la museïtzació de l’esdeveniment actuen en detriment
del propi concepte d’«actitud» tal i com Szeemann el
va concebre. Allò que al 1969 era fruit de la creativitat i la rauxa és avui al palau venecià quelcom artificiós
i amanerat; un exercici de cinta mètrica i guant blanc.
....................................................
Vista de l’exposició. D’esquerra a dreta: treballs de Keith
Sonnier, Richard Artschwager, Richard Tuttle, Alan Saret,
Gary B. Kuehn i Walter de Maria. Fotografia: Attilio Maranzano. Cortesia Fondazione Prada.

		
ARQUEOLOGIA PREVENTIVA:
MEMÒRIA LABORABLE
// PILAR CRUZ
....................................................
Cicle «Arqueologia preventiva», a cura d’Oriol Fontdevila
Exposició actual: Oriol Vilanova. «Ella corregeix els costums rient». Fundació Joan Miró. Espai 13. Barcelona. Del
17 de setembre al 8 de desembre de 2013
fundaciomiro-bcn.org/fjm/arqueologia-preventiva
....................................................
Per a què serveixen els llocs de la memòria? Sobretot per
passejar els diumenges. Potser això va pensar Andreas
Huyssen quan va donar la cultura de la memòria per esgotada en la seva funció d’instrument per pensar l’actualitat.
Això és el que invoca el comissari Oriol Fontdevila com a
premissa del cicle «Arqueologia preventiva» que es porta
a terme a l’Espai 13 de la Fundació Miró fins, precisament, el setembre del 2014. I dic «precisament» per com
de pertinent resulta el projecte que ens ocupa respecte a allò que aquesta efemèride significa en el relat que
conforma la memòria col·lectiva de la Catalunya actual.
L’arqueologia preventiva és aquest peatge que el poder
econòmic ha de pagar a l’interès científic. El conflicte sorgeix quan apareix, durant el transcurs d’una cala preventiva, una resta, un objecte quotidià que saluda des del passat i té el desvergonyiment de deixar-se veure en el terreny
escollit per a un pàrquing o una radial. És aquest un objecte que té la capacitat de paralitzar les obres amb el consegüent perjudici econòmic. I aquest poder de l’objecte de fer
que es prengui la decisió del seu estudi i reenterrament o
la seva excavació per a una lectura total –i en últim extrem
museïtzació del lloc i les seves troballes– té la mesura de
la importància que obtingui dins d’un relat històric oficial.
El cicle «Arqueologia preventiva» observa aquests
terrenys i observa els objectes que apareixen durant les
primeres cales, i a través del treball dels artistes sorgeixen altres objectes durant l’excavació i sorgeixen moments i escenaris històrics que potser en altres circumstàncies no farien paralitzar les obres; en el millor dels
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casos s’enviarien a una universitat perquè s’estudiessin.
Però la decisió dels artistes és dotar aquests objectes
del poder de paralitzar-ho tot, desenterrar-los amb cura
i interpretar-los amb un altre discurs, potser no legitimat i, per descomptat, no hegemònic. Per això insisteix el comissari en el mètode arqueològic, però també
en l’historiogràfic. No es tracta només de trobar certes
restes, també es tracta de llegir-les de certa manera i
atorgar cert espai dins l’habitual llisor del relat que forma la memòria col·lectiva. De manera que els artistes es
desplacen a llocs de memòria de Montjuïc i descobreixen
allà altres objectes que qüestionen la lectura del passat i,
sobretot, les escriptures de memòria col·lectives que s’hi
ofereixen des del discurs historiogràfic habitual i legitimat.
Aquí se situen els projectes d’Oriol Vilanova, Lúa Coderch, Lola Lasurt i Antonio Gagliano. El primer amb una
reflexió sobre els escenaris històrics del Poble Espanyol i
el Pavelló de Mies van der Rohe, manifestos alhora de les
essències de la identitat tradicional i del Moviment Modern, respectivament. És curiosa la manera en què la seva
intencionalitat primigènia s’ha traslladat als seus usos
actuals, estant el Poble Sec principalment enfocat cap a
activitats d’artesania o música popular, mentre que el Pavelló de Mies van der Rohe es lloga per a esdeveniments
exclusius i presentacions de producte. Se seguiran al llarg
del curs les investigacions de Lúa Coderch sobre els Jocs
Olímpics del 1992, un dels moments més brillants per
a la historiografia oficial barcelonina, i els mecanismes
que activen la sensació de consciència d’estar vivint un
moment històric aquí i ara, de ser testimonis d’aquests
instants crucials que representen girs radicals del relat.
Lola Lasurt, per la seva banda, acudeix a dos llocs on la
significació està apropiada per la institució a costa de la
memòria popular, sobretot a partir de l’escultura pública
i els canvis de nomenclatura de carrers i places, terreny
on el poder té gairebé sempre més control que la mateixa memòria popular, tot i que el poble en la seva infinita
saviesa i gràcies a l’ús diari no sempre admet aquestes
apropiacions. Finalment, Antonio Gagliano contrasta les
diferents maneres de representació del temps i la història

en les diferències entre allò representat i el seu suport,
a partir d’arxius de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
Aquest trànsit per camins de la memòria, utilitzant com
a instrument l’art contemporani, pot aportar innovació a la
manera en què aquesta memòria afecta la nostra identitat. Aquesta és la intenció del projecte: renovar la gastada cultura de la memòria i, en aquest sentit, em sembla
interesantíssima la reflexió que el comissari fa al bloc del
projecte sobre com pot ser que els discursos alternatius
(en concret està parlant dels llibertaris) sobre la memòria
no s’acompanyen d’una refrescant reflexió estètica.
En efecte, la inserció de veus minoritàries, subalternes
o vençudes s’ha de produir des de noves condicions i
formes o, en cas contrari, aquestes veus es passen al
bàndol de l’hegemonia, en tant que el continent es contradiu amb l’esperit del contingut. Aquí és on projectes
com «Arqueologia preventiva» poden aportar sentit a les
discussions sobre la memòria no només en observar nous
objectes sobre els quals llegir la història sinó també en
aportar noves maneres de llegir-la i, sobretot, d’explicar-la
i de passar a formar part de la memòria col·lectiva. Però
perquè sigui col·lectiva ha de ser, també, individual. Per
això és tan important que a la feina dels artistes s’uneixi
un treball molt afinat de mediació que, en aquest cas,
està duent a terme La Fundición amb l’Espai 14-15. Des
d’aquí es tractaran d’acompanyar aquests camins del treball artístic amb diferents agents –historiadores, arxivers,
professores i veïns, entre d’altres–, perquè aquesta construcció del relat a partir dels objectes trobats sigui realment produïda en comunitat. Tan sols d’aquesta manera
la memòria col·lectiva s’assumeix com a pròpia, i només
d’aquesta manera, si es fa bé, el lloc de memòria deixa
de ser aquell pel qual simplement es passeja els diumenges, el totxo de bronze a la plaça, o el dia en vermell al
calendari, per convertir-se en patrimoni real del ciutadà,
amb tota la seva significació i la seva càrrega identitària.
....................................................
Fotografia: Espai 14-15. Recreació de les escenes protagonitzades per Ginesa Ortega i Manolito al documental
Bellvitge, Bellvitge (Julián Álvarez, 1979).

MIRADA EXTERIOR		
RABIH MROUÉ.
«IMAGE(S) MON AMOUR»
// ALBERTO SÁNCHEZ BALMISA
....................................................
Rabih Mroué. «Image(s) mon amour»
Comissària: Aurora Fernández Polanco
Centro de Arte 2 de Mayo. Móstoles. Madrid
Del 27 de setembre al 2 de febrer de 2014
ca2m.org
....................................................
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Mroué habita un espai intermedi capaç de replicar les
desaparicions, els segrestos, les censures, els atemptats
o els assassinats esdevinguts al Líban i a l’Orient Mitjà
mitjançant un treball conceptual de la seva pròpia subjectivitat en relació amb el conflicte. En el seu treball, la
història s’escriu amb minúscules i fuig, per necessitat, del
relat oficial; es desplega com una amalgama de textos
i imatges que es complementen i que tenen una relació
....................................................

No és habitual que en una exposició l’artista comenci demanant perdó (I, the Undersigned/ 2006). Perdó a tots
els amics que el van acompanyar en la seva trajectòria
vital. Perdó als camarades amb qui durant molt de temps
va compartir discurs i ideologia. Perdó, en definitiva, a
una societat, la libanesa, que a causa de la incapacitat
dels seus governants, segueix immersa en un conflicte
que ja porta més de dues dècades. I tot plegat malgrat no
estar, oficialment, en una guerra civil.
Aquesta inusitada disculpa s’ubica just al començament de l’exposició «Image(s) mon amour» de Rabih
Mroué (Beirut, 1967) i no és, ni molt menys, casual.
Més aviat al contrari, obeeix a una estratègia premeditada que precipita l’espectador al centre d’una trama que
reflexiona sobre aquell difús espai que s’ubica entre els
traumes continguts en qualsevol identitat individual i la
seva complexa correspondència amb aquella suposada
col·lectivitat que acaba conformant la història d’un poble,
com bé es demostra a With Soul, With Blood (2006), un
vídeo en el qual l’artista libanès es busca improductivament entre les imatges de la massa anònima que va donar forma a la Primavera Àrab.

complexa i no jeràrquica. Tant és així que cap d’ells arriba a estar per sobre de l’altre. O encara més, ambdós
funcionen de manera interessada, potser dramatitzada,
desvirtuant en ocasions el seu caràcter d’evidència amb
l’objectiu d’apropar a l’espectador la veritable problemàtica de les coses, la urgència que rau en la seva necessitat
d’explicar històries. Històries que poden ser viscudes en
primera persona, com a Face A/Face B (2002), un vídeo
en el qual les seves reflexions en veu alta comparteixen
espai amb records i dades de caràcter autobiogràfic. Històries, en aquest cas, altres, que poden ser objecte d’una
usurpació, com a Noiseless (2006-2008), en què desenes de notícies sobre segrestos i desaparicions tornen a
la vida quan Mroué s’hi col·loca com a protagonista; o en
la sèrie de fotografies en què l’artista reinterpreta diverses fites de la història de la performance («Who is Afraid
of Representation?», «Selportrait As a Fountain» i «Leap
into the Void», 2006-2011).
Històries que al cap i a la fi, i paradoxalment, del que
ens parlen és de la complexitat, o de la impossibilitat, de
narrar només amb imatges el nostre moment històric, ja
que rere cada un d’aquests píxels, d’aquests metratges
(«Eye» vs «Eye», Thicker Than Water i Double Shooting,
totes de 2012), sempre hi haurà infinitat d’experiències,
de textos i d’interrogants (The Pixelated Revolution, 2012)
que la història, i els mitjans de comunicació, obliden en
el seu decurs.
....................................................
Rabih Mroué. «Double Shooting», 2012. Instal·lació: 72 fotografies i text. Cortesia de l’artista i Sfeir-Semler Gallery,
Beirut/Hamburg.
....................................................

EXPOSICIONS		
JORDI FORNIÉS.
«PAISATGE CONDICIONAT»
// ASSUMPTA ROSÉS
....................................................
Museu d’Art Modern. Diputació de Tarragona
Del 17 d’octubre a l’1 de desembre de 2013
altanet.org/MAMT
....................................................
El paisatge no es queixa. Convertit en una imatge, el paisatge accepta deformacions, simplificacions, canvis, invencions, metamorfosis. Hi ha uns elements estructurals
com ara la línia de base, l’horitzó, la divisió de l’espai en
els dominis del cel i la terra, la verticalitat dels arbres, la
impressió de profunditat que provoquen les línies convergents, els difuminats que suggereixen la llunyania, etc.
Amb unes mínimes referències visuals, el paisatge és
evocat pels sentits de l’espectador i aquest espectador
reconeix un univers que es troba tant a la natura com en
el seu món interior. És per això que el paisatge ha estat
el tema pont predilecte dels pintors abstractes i és una

insinuació figurativa que tranquil·litza l’espectador.
Si un quadre abstracte té alguna semblança amb un
paisatge, ja té molt de guanyat amb l’observador habituat
a la figuració. Des de la tranquil·litat de saber «què és»,
línies o plans, les qualitats matèriques, la forma, els su....................................................

o «què representa» podrà començar a valorar aspectes
com el color, la textura, la composició, la disposició de
ggeriments emocionals, el simbolisme, etc. L’espectador
es pot posar davant del quadre com si es posés davant
d’una finestra on pot veure un camp o un panorama urbà
que es dibuixa i desdibuixa amb els canvis atmosfèrics, el
bat del sol, el filtre de la pluja i les llums o les penombres
del dia i de la nit.
Em sembla que aquesta és l’oferta de Jordi Forniés,
amb una pintura que explora efectes de color, composicions geomètriques, textures, planimetries, relleus,
combinacions de materials i tècniques. Ho fa respectant
l’esquema compositiu i l’ordre amb què configurem mentalment i psicològicament els paisatges, només amb pocs
elements (un arbre, un horitzó, uns murs, unes finestres,
uns camps reticulats) i sobre aquest marc d’espai reconeixedor, deixa actuar la pintura i s’esplaia amb el gest, la
matèria i, fins i tot, la música.
....................................................
Imatge: Jordi Forniés, Un moment per als dos
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BIENNAL D’ART DE VALLS /
PREMI GUASCH-CORANTY 2013
// MÀRIUS DOMINGO
....................................................
Museu de Valls
Del 4 d’octubre al 10 de novembre de 2013
....................................................
Mireia Sallarès (Barcelona, 1973), Mar Arza (Castelló de
la Plana, 1976) i Joan Morey (Sant Llorenç des Cardassar,
1972) han estat els 3 guanyadors de la 15a edició del premi
Guasch-Coranty d’enguany, convocat dins del marc de la
Biennal d’Art de Valls. El jurat, format per Pilar Bonet (crítica
d’art), Joaquim Chancho (artista), Cèlia del Diego (gestora
cultural), Roser Figueras (Col·lecció Cal Cego) i Martí Manen (crític d’art), va seleccionar 15 propostes de les presentades per 165 artistes residents als Països Catalans. Els 15
artistes seleccionats i que formen part de la mostra, rebran
600 € com a reconeixement al seu treball i veuran recollida
la seva obra en el catàleg de la Biennal que s’editarà properament. Cadascun dels guanyadors rebrà 4.000 €. Cal dir
que la Biennal de Valls, organitzada per la Fundació Ciutat
de Valls i amb la col·laboració del Museu de Valls, compta
amb el suport de l’Ajuntament de Valls, la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i en el seu moment pel CA Tarragona Centre d’Art.
La Biennal d’Art de Valls continua apostant decididament per l’art contemporani i les múltiples tendències
que avui dia el defineixen. Una passejada per les sales
on s’exposen les obres seleccionades ens permet veure els camins que avui dia segueix l’art a casa nostra.
La instal·lació del polifacètic Jordi Ferreiro no deixa indiferent a ningú; molt colorista i aparentment senzilla té un
punt de reflexió i treball previ que cal tenir en compte. Els
....................................................

vídeos de Job Ramos (A+E El primer relat, 2011), Miquel
Garcia (L’assemblea, 2012) i Maria Jacarilla (La improbable veracidad de la historia que estoy narrando, 2013)
ens acosten al concepte d’«estètica de l’emergència» que
ha treballat Reinaldo Laddaga quan ens diu que –citant
Charles Taylor– quan actuem ens importa el fet que altres
persones siguin testimonis del que estem fent i, per tant,
contribueixen a definir el significat de la nostra acció. Ro
Caminal també utilitza el vídeo com a mitjà d’expressió.
En TMB L-64 Ciutadania d’anada i tornada (2008), Caminal enregistra les converses i les actituds de les dones que utilitzen la línia 64 de la ciutat de Barcelona. El
vídeo funciona com un marc dins del qual emergeix una
realitat basada en els vincles i que ens fa qüestionar la
importància dels canals de notícies 24 hores o les càmeres en línia que estan cada vegada més i més esteses, permetent la consulta i observació des dels nostres
telèfons intel·ligents. El vídeo presentat per Joan Morey
(Gritos & susurros, converses amb els radicals, 2009), un
dels artistes guanyadors, sintetitza brillantment la idea
d’actuació (estem davant d’una performance), la reinterpretació de l’artista (s’han barrejat cinc accions) i el paper
que té l’espectador. Per parlar dels conceptes d’actuació i
testimoniatge, Mar Garcia Albert ens porta el retrat d’una
mascota domèstica, un gosset, en l’obra Senyor Nítol
(2012), en què l’objecte representat adquireix un valor intrínsec per al seu propietari que el diferencia i el fa únic.
Bárbara Sanchez porta un treball de documentació biogràfica –amb gran component històric– centrat en l’atleta
africana Samia que ens apropa als somnis dels immigrants,
la seva proximitat i la seva «desaparició», i com això ens
afecta com a espectadors. En aquesta línia documental de
treball, Pep Anton Clua Monreal ha preparat una vibrant
instal·lació titulada «Che cos’è questo golpe», més arrisca-

da que la que va presentar l’any passat al Premi Tapiró de
pintura (on va obtenir un accèssit) i, des del meu punt de
vista, millor, on continua investigant la figura de Pier Paolo
Pasolini. Amb una mirada més ampla Ana García-Pineda
analitza diferents civilitzacions en Interpirámide (2012), què
en recordem, com les representem, com ens influeixen.
Tres de obres seleccionades aposten per la mirada interior, per la transcendència i el component espiritual que batega dins nostre de manera abstracta. Plasticsun (2012) de
Carlos Valverde explora el misticisme amb una peça molt
efectiva construïda utilitzant cinta adhesiva, que forra terra
i parets, mentre Rafael G. Bianchi opta en Quién soy yo. Autoanáilisis de inclinaciones y aptitudes (2011) per investigar
lúdicament el coeficient intel·lectual de les persones, en una
peça que qüestiona la crítica d’art i el seu mainstream. Pensament i traç, són els components en què es basa el treball
d’Èlia Llach (La respiració del traç, 2010-2012) que utilitza
el dibuix per descriure la realitat i la seva representació.
Mar Arza va obtenir un dels guardons amb [Avenç]
I-VIII (2010-2011), un treball molt suggeridor consistent en una sèrie de llibretes d’estalvi on ha anat
ingressant petites quantitats de diners, a l’hora de
fer l’ingrés ha posat com a «concepte» una paraula, la lectura de les paraules forma un petit poema.
Las 7 cabronas e invisibles de Tepito (2008), l’obra amb
què es presentava Mireia Sallarès, també va ser premiada. L’obra és un enregistrament en àudio de les entrevistes
que Sallarès va mantenir amb 7 dones del barri de Tepito
a la ciutat de Mèxic. També es pot veure una fotografia i
pòsters. Potser menys contundent que quan es va veure al
CA Tarragona l’estiu passat, l’obra guanya en recolliment.
....................................................
Fotografies: Museu de Valls / Pere Queralt i Joan Ramon
Salvadó
....................................................

EXPOSICIONS			
25 ANYS D’ART CONTEMPORANI
AL PORT DE TARRAGONA
// BLANCA PEIRATS
....................................................
«El Fons d’Art del Port de Tarragona. 25 anys»
Tinglado 1. Moll de Costa. Tarragona
Del 19 d’octubre al 10 de desembre de 2013
....................................................
L’exposició «El Fons d’Art del Port de Tarragona. 25 anys»
és un recorregut per la història cultural que uneix Tarragona amb el seu Port. El que han fet les autoritats portuàries
de Tarragona, amb la decisió de no enderrocar uns edificis tan emblemàtics com són els tinglados i destinar-los
a la vida cultural és sobretot una forma molt senzilla de
retornar a la ciutadania, no sols valors econòmics, sinó
també culturals i socials.
L’exposició curada pel doctor en Història de l’Art, Antonio Salcedo Miliani, amb el coordinador del fons d’art del
Port de Tarragona, Òscar Vives, resumeix molt acuradament la trajectòria dels tinglados. Aquesta trajectòria va

GERARD BOYER. “EL MEU JARDÍ”
// LLUÍS CILVETI
....................................................
Sala Àmbits. Cambrils
Del 10 d’octubre al 15 de novembre de 2013
ca.infocambrils.com/sala-ambits-xeid-106
gerardboyer.info
....................................................
El passat dia 10 d’octubre, el fotògraf Gerard Boyer va
presentar a la Sala Àmbits de Cambrils l’exposició «El meu
jardí». La mostra recull una vintena de fotografies en blanc
i negre, realitzades mitjançat el procés tradicional pel mateix fotògraf.
L’exposició consta de dues parts; la primera i principal
és on s’ubiquen les fotografies i on l’espectador pot apreciar el gruix de l’obra; seguidament, al fons de la sala, Gerard Boyer ens proposa un espai apartat de recolliment,
en el qual trobem objectes com un marc vuit, una cadira
vella, i una planta assecada en una torreta de fang. Aquest
espai representa el record, l’aprenentatge i la memòria,
conceptes en forma de guia per llegir les fotografies.
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començar amb la iniciativa de portar l’art contemporani
a la ciutat de la mà de Chantal Grande, Gloria Malé i Toni
Torrell a finals dels anys vuitanta amb la programació del
Tinglado 2.
Avui tenim l’oportunitat de trobar-nos amb una petita
mostra de la història de l’art contemporani al Tinglado 1
del Moll de Costa del Port de Tarragona. L’exhibició es
divideix en tres espais:«Tinglado 2», «El Patrimoni creix» i
«Paisatges del Port i paisatges urbans».
A l’espai dedicat al «Tinglado 2», hi ha l’obra amb la
qual s’inicià la col·lecció: La distància més curta (1986) de
Perejaume, envoltada d’una sèrie de fotografies i peces
que fan un tast de les instal·lacions portades a terme al
Tinglado 2 per artistes com Francesc Torres, Joan Fontcuberta o Barbara Kasten.
A la segona part de la mostra, «El Patrimoni creix»,
es configura un petit recorregut per l’art contemporani
de finals de segle xx i principis del segle xxi. S’hi troben
treballs amb tècniques i materials molt diferents, amb línies que van des del conceptualisme abstracte a la figuració, reinterpretacions i escultures molt reivindicatives i

poètiques. Hi apareixen noms d’artistes com Maïs, Àlvar
Calvet, Josep Maria Roselló, Béatriz Bizot, Toni Navarro,
Marga Ximénez... El seus treballs són globalitzats, manifesten la situació de la dona, l’exclusió de persones de la
societat, l’imaginari col·lectiu, els orígens i les vivències
de l’esser humà.
La tercera part, «Paisatges del port i paisatges urbans»,
posa de manifest la relació que té el Port de Tarragona
amb la ciutat i el seus ciutadans. Mostra paisatges onírics,
com Vista de Barcelona (2010) de Federico Granell o Vaixells (2007) de Rosendo Linares, que retrata la ciutat de
Tarragona entre el port i el cel amb unes pinzellades que
fan veure la llum de Tarragona.
L’art contemporani ja compta amb 25 anys al Port de
Tarragona, la ciutat pot baixar al port a trobar-se amb la
seva cultura.
....................................................
Fotografies: vistes de l’exposició. Cortesia del Port
de Tarragona.

«El meu jardí» és un conjunt d’imatges de diferents llocs,
uns de molt propers i d’altres més llunyans, realitzades
per Gerard Boyer. El plantejament que dóna el fotògraf a
les fotografies dista molt del que podríem entendre per
un recull visual característic d’allò visitat; és més aviat tot
el contrari. Aquest recull d’imatges, que ens mostra la
trajectòria del fotògraf, és una reflexió del seu treball, un
recull d’espais i formes que tots diríem que coneixem, que
ens són properes, un acte noble a l’observació constant.
La narració visual d’«El meu jardí» s’ha de llegir com qui

va a fer un vol sense pressa; hem de mirar les llums,
les textures de les imatges, perquè d’aquesta manera
podrem escrutar els instants plasmats. Quan observem tranquil·lament l’exposició, ens descriu calidesa i
confiança. Són llocs estranyament habituals, plasmats
tranquil·lament, en què el fotògraf dispara la càmera amb
un potent karma amb l’escena i de manera assossegada.
Gerard Boyer ens ensenya a «El meu jardí» una manera de veure l’espai pròxim a ell, les seves fotografies són
la mostra d’una evolució introspectiva personal, un recull
d’aquelles coses que li recorden allò quotidià, familiar, entranyable. «El meu jardí» és un compendi d’anotacions en
un bloc, són esbossos a llapis en una llibreta plasmats en
forma d’imatges. El treball, en un rigorós blanc i negre i
en uns matisos de gris poc estridents, ens llega records
de bones converses, de bons moments, que tots, d’una
manera o altra, hem experimentat en algun moment. La
franquesa de Gerard Boyer va agafant forma i la proposta
del seu treball no té punt d’arribada… Això sí, ha de ser
molt sincer.
....................................................
Fotografia corresponent a la sèrie Over Time, 2010.
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INICIATIVA
LABORATORI DE PERTORBACIONS
// JORDI RIBAS
....................................................
Aníbal Parada. «mmsscurade». Capella de Sant Roc.
Valls. Del 4 d’octubre al 8 de desembre de 2013
Dins del cicle «Pertorbacions» comissariat per
Jordi Antas. capellasantroc.cat
....................................................
1. Si t’arribes a la Capella de Sant Roc trobaràs tres penyores del treball de l’artista d’origen argentí Aníbal Parada que, sota el nom de «mmsscurade (o mi materia se
sostiene con un resistente aire de extrañeza)», exemplifiquen la seva manera d’experimentar amb la «matèria»
i l’«estranyesa». I si cerquem més sobre la seva manera
d’obrar descobrirem que el que presenta a Valls, dins el
cicle «Pertorbacions» comissariat per Jordi Antas, és una
continuació dels seus centres d’interès marcats sobretot pel
joc, per la interpel·lació directa amb el públic –sovint al límit de
la provocació– i per la necessitat de continuar generant històries –sovint també posant en qüestió la ficció i la no-ficció.

2. Aquí, però, l’evidència de l’estranyesa es posa per
davant i caldrà parar atenció als tres experiments que
conformen la instal·lació. El primer element, una caixa
de llum, posa volum al títol que ja és una declaració
d’intencions: convit total a l’obertura de significats (per
què ens agraden tant els títols que diuen tantes coses?).
El segon, l’amplificació d’un so d’un full que es mou amb
l’acció de l’aire, apunta al que és el resultat d’un assaig
sobre el pes del mateix títol: aquest vol ser només el registre d’allò que ha passat al laboratori quan nosaltres no
hi érem (és necessari que l’art ens ho mostri tot?). El tercer experiment deixa literalment la porta oberta i amb el
pom en continu moviment: l’obertura del magatzem de
la Capella i la manipulació de la porta suggereixen noves
possibilitats del laboratori (quanta vida pot projectar un
mateix espai?).
3. Aquest és el primer capítol que proposa Jordi Antas
per al seu nou cicle a Sant Roc, una inauguració de la
Capella com a laboratori de pertorbacions que generen
alhora noves accions, les quals generen al seu temps
noves pertorbacions. O així s’entreveu dels altres noms

d’artistes que fins al desembre del 2014 donaran cos
al projecte: Lilli Hartmann, Carlos Valverde, Aggletetek,
Quim Packard i Mercedes Mangrané/Gerard Ortin.
Tot plegat, una suma més d’experiments per seguir
donant vida artística a un dels espais més actius, ara mateix, de la contemporaneïtat artística del país. En aquest
moment de desertització gairebé total de les polítiques
públiques de suport a la creació contemporània, es pot dir
que és una sort que existeixi aquest espai que continua
apostant perquè nous artistes i comissaris segueixin investigant en l’àmbit artístic des del Camp (perquè quantes
ciutats de més de 20.000 habitants tenen un espai i una
programació així?). Aquest nou cicle ens portarà directament, el 2015, als 30 anys d’activitat artística gairebé
ininterrompuda de la Capella de Sant Roc. Totes les seves
pertorbacions, i les preguntes i respostes, inquietants i
obertes, que generarà seran una bona manera de mantenir-nos també desperts i de preparar-nos per a un altre
potent aniversari que no pot passar de llarg.
....................................................
Fotografia: Museu de Valls / Aníbal Parada
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