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JOSEP CERDÀ
ESCULTURA SONORA. 2018
Obra produïda per a l’exposició «Julio Antonio - Stendhal». MAMT, Tarragona, 2019.
Sons d’escultures interpretades per Martí Ruiz.

TEMA DE DEBAT: LA PERSISTÈNCIA DELS GÈNERES
LA PERSISTÈNCIA DELS GÈNERES
// ANTONIO SALCEDO
....................................................
L’exposició que actualment presenta CaixaForum -Tarragona: «Pintura flamenca i holandesa del museu de Ginebra»,
posa en evidència la importància dels gèneres pictòrics
durant el Barroc i ens ha portat a preguntar-nos quin abast
tenen avui en dia. Un gènere artístic és una especialització
temàtica en la qual, de manera jeràrquica, es classifiquen
les arts, dividides en: pintura d’història, escenes de gènere, nusos, retrats, bodegons i paisatges.
La història de la pintura occidental va respondre al cànon clàssic, basat en la recerca i plasmació de la bellesa,
a més de seguir l’argument narratiu. Això explica, també,
la importància de la pintura d’història que d’alguna manera
comprèn tots els altres gèneres: paisatge, natures mortes,
nusos, etc. Per això quan va néixer l’art abstracte o aquell
en què la figuració té poca importància, per exemple el
cubisme, la pregunta era: això què significa? L’absència de
significat o la no narrativitat, l’excloïa com a art.
Aquesta classificació no tindria sentit en l’art actual
perquè la gran llibertat que el caracteritza l’anul·laria.
Malgrat això, podem constatar que no solament no ha
desaparegut, sinó que s’ha diversificat, tant en la pintura com en l’escultura, les instal·lacions, la fotografia,
el cinema o el vídeo. El que ha canviat ha estat la seva
jerarquització, que podríem dir que va desaparèixer en el
mateix moment en què Marcel Duchamp va convertir un
urinari o un objecte qualsevol en una obra d’art.
Thomas Crow, en el seu llibre El arte moderno en la
cultura de lo cotidiano, explica que artistes com Picasso i Braque, amb les seves natures mortes i retrats de
persones anònimes, demanaven una major capacitat
d’observació i concentració de l’espectador; les dotava,
per tant, d’una categoria superior. Un procés que ja havia
encetat Cézanne amb les seves natures mortes i els seus
diferents punts d’observació.
A partir d’aquí, podem constatar que els gèneres continuen presents, tant en les avantguardes històriques,
com en l’art del segle xx i del segle xxi. Calvo Serraller ens
diu que hi ha obres com el Guernica, en les quals estan
presents tots els gèneres, sense pertànyer en exclusiva a
cap d’ells. Entén que el Guernica és una obra èpica, però
també un paisatge i una grandiosa natura morta.

Intentarem fer un seguiment de diversos gèneres i veure a través d’una petita selecció d’exemples com han estat
tractats al llarg del segle xx. El 2016, Kosme de Barañano, va comissariar una mostra titulada: «Naturaleza muerta. Pinturas del siglo xx-xxi» a la galeria Marlborough de
Madrid. Va reunir 43 autors, entre els quals: Juan Gris,
Maria Blanchard, Sorolla, Manolo Valdés, Luis Gordillo,
Tàpies, Ibarrola, etc. El mes de febrer del present any es
va inaugurar al Palau de Belles Arts de Brussel·les la mostra «Spanish Still Life» amb obres que van de Velázquez a
Barceló, passant per Picasso, Juan Gris, Dalí, Zóbel i culminant amb dos dels artistes més importants d’Espanya:
Antonio López i el citat Miquel Barceló.
Pel que fa al paisatge, a començaments del segle xx va
iniciar el seu camí vers l’abstracció de la mà de Kandinski i Mondrian; avançava, així, altres moviments històrics. A la
contemporaneïtat, aquest gènere continua tenint excel·lents
representants, entre ells el pintor alemany Anselm Kiefer.
En una exposició a la Fundació March, el 2007, Cordula
Meier escrivia: «Después de treinta años, la interpretación
de los paisajes de Anselm Kiefer sigue resultando fascinante, densos de materia, los suyos són paisajes alemanes ya
universales, cargados con sentido de muchos siglos.»
A Catalunya sobresurt Perejaume que reinventa contínuament la idea del paisatge, un tema que ha convertit en
el seu escenari per excel·lència. Dos exemples: l’any 1998
decorava el sostre del Teatre del Liceu de Barcelona, copiant les butaques del mateix teatre sobre un paisatge
sinuós de turons vermellosos. L’artista entenia la disposició física de la sala del teatre, amb les diferents plantes,
l’una sobre l’altra, com si es tractessin d’estrats geològics
en un abrupte paisatge pirinenc. L’any 2009 presentava a la Galeria Joan Prats, la seva mostra: «La màquina
d’aire». Tal com deia Jaume Vidal, la manifestació sonora
produïda per aquesta màquina és una imatge poètica que
opera com la representació cartogràfica d’un paisatge.
En referència al retrat, veiem que és un del gèneres que
ha patit una transformació més gran. L’escultor Giacometti va mantenir sempre un gran interès pel retrat.
Són coneguts els del seu germà Diego, de la seva esposa Annette o d’amics seus artistes. Pintures creades amb
línies i traços forts, en tonalitats grises per aconseguir
una presència inquietant. El pintor anglès Lucian Freud
centrava la major part de la seva obra en el retrat. Generalment pintava personatges nus, fent molt visible la
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seva carnalitat, un aspecte que, per ell, era essencial. A
causa de la visió desoladora de les seves figures, Herbert Read el va anomenar l’Ingres de l’existencialisme.
El crit, el dolor, l’angoixa... estan associats als retrats de
Francis Bacon que expressava, amb els seus retrats, el
trauma que li va generar la guerra i la repressió viscuda
per la seva homosexualitat.
Més recentment, el tema de la identitat ha assolit un
gran interès com ho demostren, per exemple, els autoretrats de Cindy Scherman, Judy Chicago, Natacha Merrit, Shirin Neshat, etc. Malgrat els canvis produïts, i
com ja apuntava Pierre Francastel, aquest gènere és una
de les activitats artístiques més universals. Les diferents
formes en què el retrat ha reaparegut històricament,
semblen derivar de la significació simbòlica que cada
cultura li atribueix; és a dir, de la seva concepció sobre
l’home i el món.
Un dels gèneres que podríem pensar d’escassa importància en els nostres dies és el de les vanitas, un tipus de natura morta de gran desenvolupament durant el
Barroc, que es referia a la fugacitat de la vida i la seguretat de la mort. En la contemporaneïtat en tenim dues lectures: en la primera, continua prevalent el sentit original
i, en la segona, la fugacitat de l’existència apareix sense
cap sentit transcendent. Dues exposicions ens serveixen
d’exemple, la realitzada al Museu d’Art modern de Moscou el 1912: «Vanitas Contemporary reflections», amb
obres de coneguts artistes belgues i holandesos com:
Erwin Olaf, Hans Op de Beeck, Liet Heringa & Maarten
van Kalsbeek, Margriet Smulders, Richard Kuiper, Persijn
Broersen & Margit Lukács i Bouke de Vries. L’altra exposició fou organitzada per Lights of Soho Gallery a Londres, el 2016. 16 artistes contemporanis mostraven les
seves interpreacions de vanitas, entre ells: Alexander James, Derrick Santini, Hannah Matthews,Jimmy Galvin, Kalliopi Lemos, Lauren Baker, Nancy Fouts, Paul Broomfield, Pure Evil, Rebecca Mason, Sara Pope, Tom Lewis
i Toni Gallagher. El curador Hamish Jenkinson, deia:
«L’espectacle serà un joc divertit en la societat d’avui que
està abraçant la seva pròpia vanitat amb selfies, xarxes
socials i l’art de l’intercanvi excessiu.»
Com sempre, podriem dir: Tot es transforma per persistir.
....................................................
Damien Hirst. For the Love of God. 2007;
Pieter Claesz. Vanitas Still Life. 1630.
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UN CERCLE BUIT
COM A PAISATGE DE GÈNERE
// GREGORIO BERMEJO
....................................................
Rufino Mesa. Anell de pedra, 1975-2001.
La Comella. Tarragona
lacomella.org
Art – natura
....................................................
L’art com a opció de vida, d’estil artístic o de gènere temàtic són comeses que cal fer dins d’un laberint sense
senyals. El camí es pren en funció de les demandes de
l’època i de la sensibilitat personal. En el procediment es
persegueix aprendre, trobar un suport experimental per
il·luminar els pensaments i, sobretot, fer visibles les intuïcions. Sabem que quan es defineix un «estil» es reconeix
un rostre nou i els seus efectes són clars i refrescants.
Quan això s’esdevé en una obra, alguna cosa ens travessa i transforma, un corrent d’emocions que ens deixa
perplexos i entusiasmats.
La idea i l’acció
....................................................
En l’entreson, vigilant i actiu, feia anys que esperava aquell
esdeveniment, els dies, mesos i anys van passar sense
deixar senyals; no sabia quan ni on succeiria però finalment va arribar el moment i es va manifestar l’agredolç
somni d’una emergència creativa. El dia va aparèixer clar
i l’horitzó es va omplir de contingències amables: tot era
fresc i carregat de bons presagis. Així, amb gran enrenou
d’homes i màquines, l’escultura d’enormes proporcions
es va instal·lar a La Comella.
L’anell de Pedra (Barcelona, 1974 – Tarragona, 2001)
era una obra esperada per mi des de feia gairebé trenta anys. Arribava per afermar-se en aquest lloc amb
un compromís implícit: investir-me com a escultor de

l’emergent i demiürg en el secret buit del centre. Les pedres van començar el seu discurs corb amb el bram de
les màquines i el cercle es va traçar lentament per obrir
un procés creatiu que encara no ha acabat. Ell és la tesi
pètria entorn la idea de l’aliança i del compromís personal
que volia establir amb la terra. Mai vaig pensar que una
cosa així em pogués arribar. Va passar i la forma circular,
l’anell, va desplegar una pregunta oberta i interminable.
Emergència
....................................................
Les motivacions de l’anell són múltiples i, com una llavor,
neixen de l’emergència de la vida. L’aliança parteix de la
forma del sol com a referent, també de les unitats de la
matèria i de la vívida forma de les membranes. El sol ens
fa i ens desfà, ens transforma lentament en l’harmonia
del paisatge i ens compromet a ser respectuosos amb el
medi; aquest és el primer motiu. El segon és més complex,
reclou el límit de la vida en la seva simplicitat monacal i,
a més, queda implicat en la complexitat de l’existència
humana. Només diré que la cèl·lula configura el temple
que conté tota la memòria filogènica i hi estem totalment
continguts. Resumint: d’aquí neixen conceptes metafísics,
principis intuïts i arquetips propis del simbolisme de l’art.
Per fer-ho assequible i fer fora el desànim del lector, penso que tota obra participa del llenguatge metafòric i no és
obligatori entendre el que proposa l’autor. Tots els estils
es teixeixen en els processos creatius, l’impuls vital que
emana del no-res, és a dir: ∞ = 0 = ∞. Queda clar, no?
Aquest és el poema visual que amb un nou estil va
presentar la imatge genèsica que recrea l’origen del
món, és el vers que es va fondre en Palabra oscura,
2002 (Biblioteca Xavier Amorós, Reus). Com que el tema
és excessiu per a un foli i mig, ho resumeixo en el Manifest de la Comella, 2018:
Tractar el buit del zero en la forma de l’anell és oportú, donat que en aquest espai s’hi troben implícits el no-res i el tot.

Com a escultor demiürg ho penso així; estem forjats
amb capes de llum, trempats en les fredes aigües de les
nits glacials i construïts amb els materials concedits pel
temps.
El zero, aparentment sense cap valor, vibra i tremola, en «metabolitzar pensaments», en fer-los èpica dins
l’obra i en sentir-nos reflectits a la natura, allà on mirem.
L’anell apareix com a idea quan l’ocupem conceptualment, quan ens sentim units al tot i ens veiem bressolats
en el somni dels protozoaris.
L’anell com a aliança, és en aquests moments una
aportació política i una proposta moral que no volen escoltar els que ho volen liquidar tot.
La creació artística voreja els límits d’allò comprensible
i es presenta com un discurs obscur que il·lumina veritats
compromeses: atendre la natura no és qüestió de paraules.
En la recerca es reflexiona sobre el pacte que
s’estableix amb la vida i sobre la regeneració ètica de
l’acció diària: replantar arbres i viure en harmonia.
Al marge de la forma estètica, l’Anell de pedra és el
recordatori de la unió amb la natura i del fet necessari de
superar conflictes.
Epíleg
....................................................
El creador actua sempre en una emergència lluminosa i
es realitza amb l’obra resolta: l’estil no importa, la factura
tampoc. El fruit de la «força vital» que anunciava George
Bernard Shaw és el que ens uneix a una arrel poderosa i reclama el coneixement d’una llei universal. Potser
«l’impuls capital» sorgeix del desig d’eternitat. Com deia
Sant Tomàs: «La intel·ligència desitja ser eterna.»
....................................................
Rufino Mesa, Anell de pedra. La Comella. Tarragona.
1975-2001. A la dreta, diferents treballs sobre l’anell, el
primer data de 1978, i el de sota de 1997. Fotografies:
Rufino Mesa.

EXPOSICIONS
MARCEL PEY. THE BURNING BLADE
// MÀRIUS DOMINGO
....................................................
Espai expositiu Tinglado 2 del Centre d’Art Tarragona. Port
de Tarragona. Del 17 d’agost al 7 d’octubre del 2018.
Marcel Pey (Cardona, 1948) es va donar a conèixer en
l’escena artística de Barcelona a començaments dels
anys setanta amb una trajectòria que ha explorat diferents
registres, tècniques i formats que inclouen la publicació
de llibres de poemes, llibres d’artista i la realització d’una
obra plàstica molt personal basada en recursos fotogràfics. També ha realitzat films experimentals, vídeos i
instal·lacions multimèdia. La seva obra s’ha projectat en
nombrosos festivals i exposicions sobre cinema alternatiu.
Amb vincles familiars a Valls, on va viure entre el 1973 i
1978, principalment ha viscut a Tarragona, on ha desenvolupat gran part del seu treball.
Sempre és una bona notícia —i un plaer intel·lectual—
l’aparició d’un nou llibre de Marcel Pey o la inauguració
d’una exposició seva. Això sí, les obres d’aquest artista
requereixen una certa complicitat per part de l’espectador,
fins i tot una gran complicitat. Com quan un amic et
demana que l’ajudis a baixar el sofà de casa i quan et
presentes allí resulta que el teu amic s’ha separat de la
parella i li has d’ensenyar a fer macarrons i a posar en
marxa la rentadora. Després de tot això podeu seure al
sofà i prendre una copa mentre recorreu un munt de llocs

// 4

comuns que havíeu oblidat. Els llocs comuns que recorre l’obra de Pey —segurament amb múltiples lectures
en funció de cada espectador— es podrien treure de les
pàgines de Jim Thompson: Savage night de 1953 o After
Dark my Sweet de 1956, em venen ara al cap. En Thomsom trobem la gran depressió, la Segona Guerra Mundial,
la llarga postguerra i el jazz. La llavor del que després va
passar, als seixanta i primers setanta, un període apassionant i extraordinàriament fructífer de la cultura occidental.
Amb caràcter introspectiu i incisiu, les obres de Pey dibuixen una societat cruel i desesperada, davant la qual
l’artista es mostra crític i escèptic, i on l’individu, en un
clima d’escassa moralitat, sobreviu sense esperança. Com
bé sabien els mestres de la novel·la negra clàssica —permeteu-me que inclogui a la llista Dashiell Hammett i Raymond Chandler—, la crueltat i la desesperança finalment
generen violència. El cinema de Tarantino, el dels germans
Cohen, profundament ancorats en la cultura popular, o la
pel·lícula Taxi Driver de Martin Scorsese, comparteixen,
cadascú amb la seva òptica personal, aquest enfocament.
Així, es posa de manifest l’ús de la violència com alguna cosa més que un recurs escenogràfic, un element de
contacte amb artistes dels seixanta, com ara Warhol, que
constata que la violència és un dels objectes preferits dels
mitjans de comunicació de masses, que arriba a les nostres llars habitualment en forma d’imatges, a vegades en
el mateix moment en què es produeixen. Aquesta violència —que no distingeix països— potser geogràficament
llunyana, com quan hi ha un conflicte bèl·lic, sovint és molt
propera: accidents de trànsit, suïcidis, tirotejos en un institut, maltractaments i assassinats en l’àmbit domèstic, ús
desmesurat de la força per la policia, violència en les competicions esportives, etc. D’aquesta manera es produeix
una certa tensió, que, com una base musical, recorre les
peces de l’exposició de Marcel Pey. Per un costat, la idea
de «banalització de la violència», implica que tothom la pot
exercir, només cal que es donin les circumstàncies necessàries per tal que sigui possible; el fet que sigui quelcom habitual, banal, que passa cada dia, la converteix en

quotidiana i li dona un caràcter administratiu que Annah
Arendt va descriure amb molta agudesa. D’altra banda,
tenim el canvi de paradigma que suposa passar d’un horitzó en què els agents de la violència eren protagonistes, i
ho eren també en el món de art, a un altre on el primer pla
l’ocupen les víctimes. La fragilitat de la víctima es descriu
amb la perplexitat amb què veiem la radiografia de la mà
de l’artista, i que Kafka ens explica en El Procés, W.G.
Sebald en Sobre la història natural de la destrucció i Goya
ens mostrava en els Desastres de la guerra.
L’espai expositiu del Tinglado 2 s’adapta bé a les diferents peces exposades, que es mantenen en una certa penombra de la qual sobresurten instal·lacions amb
neons, monitors de televisió i pantalles de projecció. En
el vestíbul d’entrada es poden consultar poemaris i llibres
de l’artista, així com obres de referència. Tot plegat molt
pertinent ja que ens permet contextualitzar els treballs
exposats a la sala. La disposició de les peces i el recorregut proposat ens convida a descobrir el llenguatge de
l’artista, que es presenta coherent i ple de matisos, sense
aclaparar, amb un ritme que com les peces de Vivaldi,
ens permet una visita que s’ha d’executar allegro ma non
troppo; és a dir, amb aturades tècniques per repensar el
que estem veiem, per tornar enrere i donar una ullada a
una peça a la qual no havíem prestat prou atenció.
....................................................
Vistes de l’exposició. Fotografies: Artiga;
Marcel Pey. The Red Circle. 2017.

EXPOSICIONS
ANNA MALAGRIDA. «EN-TRACE».
MEMÒRIA DE L’ENTORN URBÀ
// ANTONIO SALCEDO
....................................................
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona.
Del 18 d’octubre al 9 de desembre de 2018.
dipta.cat/mamt
Dins de la programació del festival SCAN, el Museu d’Art
Modern de Tarragona presenta la mostra «En-Trace» de
la fotògrafa Anna Malagrida. El discurs expositiu està integrat per les sèries: «Escaparates», «Els murs van parlar» i el vídeo: «El limpiador de cristales». Anna Malagrida
(Barcelona, 1970) és una artista amb una excel·lent trajectòria nacional i internacional. Va estudiar Ciències de
la Informació a la Universitat Autònoma de Barcelona i
fotografia a l’Escola GrisArt. Posteriorment, va ingressar,
per concurs, a l’École Nationale de Photographie d’Arlés.
Al marge de l’educació acadèmica, reconeix especialment la influència que, en la seva formació, va tenir del
fotògraf Humberto Rivas al qual ella anomena: «el meu
mestre». La seva obra en general fa referència a entorns
urbans. Realitza fotografies que trasllueixen situacions
socials, polítiques i econòmiques.
A la sèrie «Escaparates» (2008-2009) tenim un conjunt d’aparadors parisencs abandonats o en estat de remodelació, amb els seus vidres mig pintats amb «blanc
d’Espanya», que permeten veure, en part, el seu interior

«UNA FORÇA VULNERABLE»:
NOU CICLE A LA CAPELLA
DE SANT ROC
DE VALLS
// PATRÍCIA CARLES
....................................................
Cicle «Una força vulnerable». Capella de Sant Roc.
Valls. D’octubre del 2018 al novembre del 2019.
Sacchi – De Santo. «¿Qué hacen con nuestros
huesos?». Del 6 d’octubre al 25 de novembre 2018.
Valls. capellasantroc.cat
....................................................
Amb «Una força vulnerable», Juan Canela, comissari del
cicle, planteja un diàleg amb l’espai arquitectònic de la
Capella de Sant Roc amb la idea de generar un espai

// 5

i moltes vegades reflecteixen el seu exterior, creant una
imatge ambigua entre l’interior i l’exterior, dos elements
constants en la seva producció artística. La percepció
que té l’espectador d’aquestes imatges és el d’un espai
en transició, un espai que ha perdut l’ús anterior i està a
l’espera del que vindrà.
El vídeo, El limpiador de cristales, projectat en bucle,
ens mostra des de l’interior d’una galeria l’acció d’un
treballador que neteja el vidre de l’aparador. Ara l’acció
s’inverteix, va de l’interior a l’exterior. El treballador amb
la seva acció va deixant el rastre del sabó, que crea una
fina pel·lícula blanquinosa a través de la qual es pot observar la vida que es mou al carrer. És com una àmplia
pantalla, o com la boca d’un teatre en el qual l’escenari
sempre és el mateix, però l’acció és contínua i canviant,
encara que velada.
A la sèrie «Els murs varen parlar», tenim els rastres
de les pintades realitzades en sòcols i parets d’edificis
públics i financers durant el conflicte del 15M, tant a
Barcelona com a Madrid. Un conjunt d’inscripcions
i d’imatges que constitueixen la memòria visual d’una
conflictiva situació que es va viure en aquestes dues ciutats. Són obres de gran format en les quals l’autora destaca, sobretot en els sòcols, els valors tàctils dels perfils
arquitectònics tractats com a superfícies escultòriques.
Moltes de les pintades són a penes perceptibles, ja
que van ser esborrades amb urgència, però malgrat tot,
alguns dels seus textos encara es poden llegir i se’n pot

captar el significat. A la mostra tenim una projecció en
la qual van apareixent les paraules o els textos recollits,
cosa que aporta una major càrrega polisèmica a la sèrie
en qüestió.
El vídeo El limpiador de cristales, projectat en bucle,
ens mostra des de l’interior d’una galeria d’art, l’acció de
un treballador que neteja el finestral. A través del rastre
del sabó podem veure la vida que es mou al carrer.
Murs, paraules, aparadors presentats com a grans
finestrals, interior-exterior, espais abandonats, llum i
foscor, un conjunt d’elements que formen part del vocabulari fotogràfic i del món personal que Anna Malagrida
ha creat, i que forma part de la memòria i la història de
les ciutats on ella treballa.
....................................................
Vista de l’exposició. Fotografia: Museu d’Art Modern
de la Diputació de Tarragona.

comú on es puguin explorar diverses maneres de mirar,
d’entendre’ns i d’explicar-nos més enllà del pensament
lineal, de veritats clares i fixes i d’imperatius categòrics.
A través de les propostes de Sacchi – De Santo, Clàudia Pagès, Eulàlia Rovira, Laia Estruch i Alejandra Avilés,
“Una força vulnerable” es presenta com a possibilitat
creativa i com a manera de ser en el món. La vulnerabilitat com a forma de vida, en consonància amb el que
Joan-Carles Mèlich planteja a “La condició vulnerable”
(Arcàdia, 2018): “La vulnerabilitat com a projecte, com
a tasca, com a possibilitat de viure, d’inventar-se, de
relacionar-se”; un posicionament que parteix dels cossos finits, de la imprevisibilitat, dels gestos fragmentaris,
contradictoris, difosos.
El cicle expositiu s’ha obert amb «Què fan amb els
nostres ossos?», un projecte que s’activa a partir d’una
pregunta que va portar Sacchi – De Santo a iniciar la
recerca sobre un capítol més de dominació, despossessió i sotmetiment per part del colonialisme europeu. Des
d’una perspectiva decolonial, Sacchi – De Santo ressegueixen el cas de la profanació i saqueig d’esquelets
i cranis de la comunitat maputxe de la província de Río
Negro per part del comte francès Henry de La Vaulx durant una expedició a finals del segle XIX, unes restes que
van acabar repartides entre els soterranis del Museu de
l’Home (París) i col·leccionistes privats.
«Què fan amb els nostres ossos?», un membre de la
comunitat maputxe interpel·lava així el comte Henry de

La Vaulx en aquella expedició, i Sacchi – De Santo rescaten aquella pregunta i realitzen una contraexpedició
a París per visitar el Museu de l’Home, la Biblioteca Nacional de França, el Museu de Ciències Naturals, l’Arxiu
Nacional o el museu etnològic Branly. A la Capella de
Sant Roc, aquella pregunta s’expandeix, punyent, a través d’un relat oral en primera persona que omple l’espai
i que comparteix amb el públic els motius, les dificultats
i els detalls d’aquesta contraexpedició, i amb la intervenció sense traves sobre els murs de la Capella amb
elements gràfics i documentals que esquerden el discurs
històriogràfic dominant.
....................................................
Vistes de l’exposició.
Fotografies: Museu de Valls.
....................................................

....................................................
pilarlanau.com

PILAR LANAU. REPENSART. 2012-2018.

PÀGINES DE CREACIÓ
Pilar Lanau (Tortosa, 1967) es va llicenciar en Belles Arts a la Universitat de Barcelona i va ampliar estudis a l’École Régional des Beaux Art de Nantes. Ha fet els
postgraus Disseny i Nous Formats Expositius, i Direcció de Projectes Expositius, ambdós a Elisava-Universitat Pompeu Fabra. Artista visual amb un ampli espectre
de recursos tècnics: dibuix, gravat, instal·lacions, escriptora i il·lustradora. Des del 2006 és professora de l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tortosa, on
actualment ocupa la direcció.
Repensart són dibuixos impresos sobre paper, realitzats a partir de la vectorització d’un dibuix expressionista generat en una situació de temps/espai, marcat
pel tempo d’execució. El nou dibuix és una evolució, lliure dels referents inicials. La sèrie es va iniciar per a l’exposició «Repensar Terra» (2012), mostra col·lectiva
d’artistes i escriptors contemporanis de les Terres de l’Ebre que es va presentar a l’EADT de Tortosa i al Museu d’Art Modern de Tarragona.

DESTACATS

MÀRIUS DOMINGO					
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«TALENT LATENT- THINKING ABOUT
[PHOTOGRAPHY]». EXPOSICIÓ
COL·LECTIVA.
....................................................
Tinglado 2. Port de Tarragona. Del 17 d’octubre
al 9 de desembre de 2018.
....................................................
Sema D’Acosta, comissari de l’exposició, en el text que
obre el catàleg ens diu: «La fotografia, igual que la religió, les nacions o els diners, és una ficció col·lectiva.
La seva existència és una qüestió de fe i credibilitat, un
acord entre persones que accepten conviure en societat confiant en el sistema i establint unes regles tàcites,
que se sobreentenen en els afers quotidians», declaració
de principis d’una exposició que explora les línies per
les quals avança la creació fotogràfica d’avui a partir de
tres eixos: forma-llenguatge, memòria-veritat, els altresnosaltres (postcolonial re-view).

FULL CONTACT.
JORNADA PROFESSIONAL
....................................................
Tinglado 1. Port de Tarragona.
19 i 20 d’octubre de 2018.
....................................................
Jesús Vilamajó s’encarrega del comissariat, com en les
darreres edicions, d’aquestes jornades professionals que
pretenen establir contactes entre fotògrafs emergents
i diferents agents del món de l’art (galeristes, directors
de festivals, editors, comissaris, crítics). Una tradició que
es consolida edició rere edició com una de les activitats
més interessants del festival. Aquest any una vintena de
fotògrafs i artistes i una quarantena de professionals han
participat en la trobada, que compta amb un jurat de vuit
membres que ha atorgat a Alessia Rollo un guardó al millor
portafolis, el premi consisteix en la producció d’una exposició individual a la Fundació Forvm durant l’any 2019.

MARTÍ GASULL.
«AUM»
....................................................
Pàrquing. Els Pallaresos. Del 26 d’octubre a l’11
de novembre de 2018. parquing.blogspot.com
...................................................
Martí Gasull ens porta una visió desestructurada de l’Índia
que no s’assembla als documentals de la 2 ni als reportatges del National Geographic. Un punt de vista personal
que elabora un puzle d’imatges que ens submergeixen en
un món caòtic, acolorit i ple de contrasts. Primers plans
on predomina el joc de llums, les ombres, les marques
que es troben a les parets quan ha passat molta gent.
Quan les imatges recullen plans generals està sempre
apunt de fer-se de dia o de nit. «AUM» és basa en l’acurat
fotollibre que l’artista ha elaborat durant els darrers tres
anys i compta amb una projecció de part del text que es
repeteix de manera hipnòtica.

SCAN FOTOBOOK.
MOSTRA DE LLIBRES AUTOEDITATS
I D’EDITORIALS INDEPENDENTS.
....................................................
Tinglado 2. Port de Tarragona. Del 18 d’octubre
al 9 de desembre de 2018.
....................................................
Un bon grapat de llibres de fotografia autoeditats o presentats per editores independents, en alguns casos amb un
fort component experimental, moltes vegades propers als
llibres d’artista, amb intervencions que personalitzen cada
peça i la fan única. Autors coneguts i d’altres amb menys
visibilitat. Resulta un dels apartats més interessants del
festival i posa de manifest la vigència d’aquest format que
es reinventa constantment. Per a aquesta edició s’ha fet
una tria molt acurada, el resultat mereix una visita amb calma per descobrir petits grans tresors que ens sorprendran.

RICARDO CASES.
«ESTUDIO ELEMENTAL DEL LEVANTE».
....................................................
Fundació Forvm per la Fotografia.
Del 18 d’octubre al 9 de desembre de 2018.
ricardocases.es
....................................................
Quan l’any 2010 Ricardo Cases se’n va anar a viure de
Madrid a València va descobrir un món que li omplia
els sentits amb sons, olors, sabors i colors inesperats.
Un món de contrastos, amb un tacte aspre i a la vegada vellutat, que en essència recollia de manera molt
clara i primigènia el que som com a país, especialment
les seves gents i el món en què es mouen. Contrastos
que Ricardo Cases posa de manifest en espais atemporals, a vegades amb un cert component surrealista,
amb colors vius, cels nets i una sensació d’etern estiu.

RAM(ON) GINER.
«LUX»
....................................................
AD Hostels. Sala Fefu Forés.
Tarragona. Del 25 d’octubre de 2018
al 14 de gener de 2019.
....................................................
Ramon Giner (Tarragona, 1955) ens presenta el seu treball
«Lux», obres íntimes, de petit format, en blanc i negre, amb
un toc barroc. L’artista posa la mirada sobre els objectes
com si fossin trobades casuals, buscant elements escenogràfics que posin de manifest les relacions existents entre
el que tenim davant dels ulls i alguna cosa amagada en la
nostra memòria. Objectes que apareixen orfes, a l’espera
de la persona que els dona sentit, de l’absència —un pèl
trista— dels seus propietaris que semblen protagonistes
en segon pla del que Ramon Giner fotografia.
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COL·LECTIU EL CÍCLOPE MECÁNICO.
«EL FRENTE»
....................................................
Escola d’Art i Disseny de Tarragona.
Del 22 d’octubre al 23 de novembre de 2018.
....................................................
Organitzat pel Departament de Fotografia de l’Escola d’Art
i Disseny de Tarragona, «El Frente» és un projecte iniciat
l’any 2007 per Manolo Espaliú (que hi realitzarà un taller
i hi impartirà una conferència) al voltant de la recopilació
d’imatges fotogràfiques d’un noi del poble marroquí d’El
Jebha (El Frente, en castellà), una petita vila costanera
situada el nord del Marroc, un espai privilegiat de la recent
història de convivència entre Espanya i el Marroc. El Ciclope Mecánico és un col·lectiu sevillà constituït l’any 2006
amb l’objectiu d’organitzar activitats i projectes relacionats amb la fotografia. A les imatges, hi trobem la vida
quotidiana a El Jebha, una vida que se’ns fa molt propera.

ROGER GRASAS. «HA ARETZ»
....................................................
La Grey. Tarragona. Del 18 d’octubre al 9
de desembre de 2018. thegreysquare.org
....................................................
Roger Grasas presenta a La Grey una acurada selecció
d’imatges que ha agrupat sota el títol d’«Ha Aretz», que pel
que es veu vol dir —en arameu— terra promesa. Les fotografies són de format reduït i conviden a la reflexió, a entrar dins i examinar el que tenim davant. Paisatges desolats
de l’Orient Mitjà, com erosionats per la història, però amb
detalls que l’observador atent descobreix aquí i allà, petits
senyals que ens produeixen una certa inquietud, que ens
fan qüestionar la imatge que ens hem format d’aquells llocs
i el que realment són. Llocs on viu gent que pateix, que va
de feina en feina, que s’enamora, que intenta tenir il·lusions,
que segueix un equip de futbol, que quan passa un avió
molt amunt en el cel pensa: que lluny. Com tots nosaltres.

LAURA SOLÉ FORNÓS.
«MÉS ENLLÀ»
....................................................
Espai Jove Kesse. Taragona.
Del 23 d’octubre al 10 de novembre de 2018.
....................................................
Veure el món amb ulls de nen, o millor dit amb la innocència d’un nen, o si voleu, mirant les coses com si mai
abans les haguéssim vist. O millor encara, com si abans
ningú les hagués vist. Quan comença a sortir el sol i tot
està encara per fer. Quan encara està tot net. Laura Solé
proposa una lectura múltiple de la realitat, a partir de
les experiències de cadascú, el paisatge exterior i el que
tenim dins dialoguen interpretant el que tenim davant.
La participació de l’espectador enriqueix l’obra i fa més
ampla la lectura de significats de les peces exposades.
...................................................

JOAQUIM CABEZAS.
«VIURE LA FOTOGRAFIA»
....................................................
Arxiu Històric de Tarragona.
Del 23 d’octubre de 2018 al 28 de febrer de 2019.
...................................................
Joaquim Cabezas Rectoret (Barcelona, 1935) és un referent a Tarragona en el món de la fotografia. L’exposició
ens dona una visió global del seu treball. D’una banda,
com a fotògraf i, de l’altra, per la seva activitat com a
col·leccionista de material fotogràfic i fotografia antiga,
docent i estudiós del món de la fotografia, així com la
seva activitat en el teixit associatiu local. Destaca també
la important col·laboració amb l’Agrupació Fotogràfica de
Tarragona, de la qual va ser president, promovent intercanvis fotogràfics i exposicions temàtiques.
...................................................

TREBALL I LLEURE A TARRAGONA,
ARA FA CENT ANYS.
....................................................
Espai Tabacalera. M2. Tarragona.
Octubre i novembre de 2018.
....................................................
Els canvis en el sistema de producció, amb la introducció
d’avenços tècnics (motor de combustió, electrificació generalitzada, etc.) van possibilitar que l’any 1919 s’establís per
decret la jornada laboral de 8 hores i la setmanal de 48, que
es va anar implantant especialment en l’àmbit urbà i industrial. Aquest fet va permetre l’aparició de noves professions,
la modificació del món tradicional del treball i l’extensió del
lleure que en aquesta mostra posen en valor les imatges de
Gerard Chinchilla, Pere Pallejà, Hermenegild Vallvé, Marià
Marsal, Joan Bert, Lluís Delclós, Josep Gramunt, Joan Micó
i família Serres Cirujeda, dipositades al Centre d’Imatges de
Tarragona / L’arxiu de l’Ajuntament de Tarragona.

MIRADA EXTERIOR
LUIS CAMNITZER.
«HOSPICIO DE UTOPÍAS FALLIDAS»
// ASSUMPTA ROSÉS
....................................................
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid.
Del 17 d’octubre de 2018 al 4 de març de 2019.
museoreinasofia.es
....................................................
Luis Camnitzer (Lübeck, Alemanya, 1937), fill de jueus
alemanys exiliats a l’Uruguai el 1939, on es va formar
i viure fins al 1964, quan es traslladà a Nova York amb
una beca i on encara viu i treballa. Es considera una
figura emblemàtica de l’art conceptual llatinoamericà,
una tendència a la qual ell prefereix dir-ne art contextual, potser perquè creu en un art de diàleg, de textos i
discursos, de sentències, generador d’idees i capaç de
traspassar l’acció creativa a l’espectador perquè aquest
esdevingui coautor de l’obra. El seu treball vol ser pedagògic i interactiu, no en va ha estat durant 30 anys
professor a la Universitat de l’Estat de Nova York i posa
l’educació en el primer lloc dels seus interessos. Aspira, com els revolucionaris de primers de segle xx, que
l’artista quedi dissolt en una població on tots es puguin
expressar amb igualtat, en el que ell considera un «socialismo de la creatividad».
Al centre de l’exposició antològica del Reina Sofia,
s’hi ha instal·lat la «Escuela perturbable», es tracta
d’una sala que es converteix en aula, amb taules i dues
pissarres mig enfrontades per oposar opinions i sentències, un lloc de debat i creació on es treballarà durant tot
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el temps d’exposició. El programa preveu de-construir
l’exposició, analitzar-la des d’una perspectiva crítica, feminista i des-colonial, al marge de nocions com l’autoria
o la genialitat de l’artista. Tres grups d’estudi debatran
sobre l’educació creativa a les escoles, la formació a
la universitat i l’educació als museus. A continuació
d’aquest espai, una enorme sala amb diversos llapis
penjats d’un fil i unes plaques on es convida els espectadors a escriure o dibuixar entorn una qüestió suggerida, en el diàmetre d’un parell de metres, fins allà on
arriben els llapis. Les aportacions han creat uns grans
cercles plens de sentències, acudits, pensaments, burles, dubtes, gargots, dibuixos i grafits. Camnitzer insisteix a reclamar que l’artista ha d’intentar comunicar-se i
facilitar que el públic pugui construir noves connexions.
El seu objectiu és que el museu arribi a ser una escola.
No qualsevol classe d’escola, naturalment, una escola
sensible i oberta a les inacabables emergències que es
presenten al món.
Camnitzer diu: «La funció del bon art és que ha der
ser subversiu.» El seu ho ha volgut ser; ho va ser, especialment, entre 1973-1985, durant el temps que ell
vivia a Nova York, mentre a l’Uruguai hi dominava una
cruel dictadura militar. Durant aquells anys va fer del
seu treball un altaveu de denúncies i reivindicacions.
Va delatar la repressió amb la «Sèrie de la tortura uruguaia» (1983), fotogravats sobre la tortura, obra present
a l’exposició del Reina Sofia i que va ser presentada a la
Documenta de Kassel 11 (2002). Igualment hi destaca
l’obra «Memorial» (2009), on va reproduir 196 pàgines
de la guia telefònica de Montevideo, en la qual va afegir

els noms de tres-cents desapareguts durant els anys
de la dictadura. Una llista, feta sense ampliar el format,
sense posar lletres d’or ni plata, sense cap joc semàntic,
amb mínima museïtzació. Els noms dels desapareguts
tornen a la llista perquè, en justícia, no poden ser oblidats. Tenen el seu lloc i des d’allí ens interpel·len, tot i no
tenir una adreça ni un número on buscar-los.
De l’ús de la ironia com a recurs reiterat, podem citar
el mural «Insultos», on escriu: «todos los que no saben
leer en espanyol son estúpidos», una frase repetida en
els cinc idiomes oficials de l’ONU, posant, en cada cas,
el nom de l’idioma corresponent. Un altre exemple és el
conjunt «Utopias fallides», que dona nom a l’exposició
de Madrid. En aquest treball utilitza el recurs de les plaques metàl·liques daurades i gravades; considerades
un objecte de cert prestigi que es posa a les portes de
cases, institucions i oficines, li serveixen per fixar frases
cíniques o provocadores:
«CLUB DE AUTOPROCLAMADOS», «FRENTE UNIDO
DE UNANIMIDADES ABSOLUTAS», «SOCIEDAD DE
VENGADORES PREVENTIVOS», «IGLESIA ECUMÉNICA
DEL CINISMO ÉTICO», «MISÁNTROPOS ANÓNIMOS»,
«TALLER DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE EGO», «TALLER DE LUBRICACIÓN DE PARADIGMAS». Els inicis
com a autor de poesia visual durant la seva joventut a
Montevideo, retornen amb aquesta obra que utilitza la
mínima expressió per a la màxima provocació.
....................................................
Escuela perturbable. Cuaderno de ejercicios. 2018;
This Is a Mirror, You Are a Written Sentence.
1966-1968; Memorial. 2009.
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LA CELEBRACIÓ
DE LA COEXISTÈNCIA
// CÈLIA DEL DIEGO
....................................................
Manifesta 12 «El jardí planetari – Cultivar la coexistència».
Palerm, Sicília. Del 16 de juny al 4 de novembre de 2018.
m12.manifesta.org
....................................................
Un dels principals objectius de qualsevol biennal és el de
posar en el mapa cultural global la ciutat en la qual succeeix.
La Manifesta no és menys, tot i que té la particularitat que
mai se celebra dues vegades al mateix lloc. Coneguda com
la biennal nòmada, la Manifesta ha fet de la itinerància la
seva especificitat, a partir de la qual explora la relació entre els projectes artístics, els formats expositius i la realitat
de les ciutats on fa estada; i s’interessa especialment per
la transformació urbana que s’hi esdevé en connexió amb
les realitats contemporànies a les quals s’enfronten —com
poden ser el canvi climàtic, la conservació i l’explotació del
patrimoni o la migració. És així com, al seu pas per Sant
Sebastià (2004), la biennal d’art contemporani europeu va
posar en relleu la complexitat política del País Basc i el seu
intens teixit sociocultural; a Genk (2012), les necessitats i
les possibilitats de reorganització econòmica i social de la
ciutat envers el seu passat miner; a Zurich (2016), la crisi
de l’europeisme i les contradiccions del capitalisme, etc. En
aquest sentit resulta molt oportuna l’elecció de Palerm per
portar a terme la dotzena edició de l’esdeveniment i, en el
marc d’una Itàlia que des del govern incentiva el tancament
dels seus ports al rescat de persones migrants, promoure
un context de reflexió al voltant del concepte de coexistència: la de la immigració amb l’entorn sociocultural dels seus
llocs de destí, però també la de les espècies d’arreu curosament classificades a l’imponent jardí botànic de la ciutat,
i la de les intervencions artístiques contemporànies en el si
dels palaus de decadència exuberant que les acullen.
Sota el títol «El jardí planetari – Cultivar la coexistència», i
a cura d’un equip de comissaris mal anomenats mediadors
creatius, procedents de diverses nacionalitats i disciplines
(dos arquitectes, un espanyol i un italià, una crítica suïssa
i una realitzadora i periodista holandesa), la Manifesta 12
no s’ha dut a terme als museus o als espais expositius,
ni tampoc als emplaçaments turístics pels quals Palerm és
cèlebre. Fidel al llegat de la ciutat, ha obert al públic gran

quantitat d’esglésies i palaus que restaven abandonats, i ha
aprofitat l’ocasió per contribuir d’alguna manera a aturar-ne
el procés de degradació. És per aquest motiu que la passejada per les diverses mostres de la Manifesta 12 segueix
el rastre de la controvertida història de la capital siciliana,
que ha estat ocupada al llarg dels segles per fenicis, cartaginesos, romans, àrabs, otomans, normands, espanyols.
Entre les seus de l’esdeveniment destaquen l’Orto Botanico,
que data del 1789, al voltant del qual pivota el concepte
de «jardí planetari» —encunyat pel botànic francès Gilles
Clément— que posa l’accent en la protecció de la diversitat
i que ara encapçala també el discurs de la biennal; el Teatro
Garibaldi, del segle xix, reconvertit en el centre d’operacions
de la Manifesta; i el llarg inventari de palaus que esdevenen
espais expositius per a l’ocasió, des del Palazzo Ajutamicristo, construït al segle xv, fins al Palazzo Forcella De Seta,
un exemple de l’arquitectura eclèctica del Palerm del xix.
En aquest context, un dels emplaçaments que contribueix amb més encert a intensificar el discurs de la intervenció artística que allotja és la Casa del Mutilato, un edifici racionalista d’època feixista que homenatjava i alhora
oferia serveis als invàlids i mutilats durant la guerra, en el
qual s’ha instal·lat Unending Lightning (2015) de Cristina
Lucas: un projecte que denuncia que només van passar
vuit anys entre el moment en què l’home va aconseguir fer
realitat el somni de volar i el primer bombardeig aeri sobre població civil, datat el 1911 durant la guerra italoturca.
La videoinstal·lació de tres canals respon a una complexa
base de dades, que malauradament continua en procés i
que posa en relació la data i la localització dels bombardejos, el conflicte bèl·lic en el marc del qual es van portar a
terme, les baixes civils que van ocasionar i algunes imatges d’arxiu.
D’entre les intervencions de la biennal, destaca la doble crida a la desobediència civil que The Peng! Collective
llença des de les seves propostes en els dos palaus esmentats. D’una banda, el vídeo Fluchthelfer.in.Become an
Escape Agent (2015), que relata amb una impressionant
sensibilitat com una família aprofita el seu retorn de les vacances per ajudar un refugiat a passar la frontera alemanya; es presenta com una mena de càpsula publicitària que
encoratja els visitants a seguir-ne els passos i a prendre
riscos personals a favor dels refugiats que són privats de
la llibertat de moviment dins la Unió Europea. El projecte
també ofereix suport informatiu i econòmic, a través d’una

caixa de resistència, en el cas que la maniobra sigui interceptada i calgui afrontar-ne les conseqüències legals.
En la mateixa línia, amb un to més irònic i gamberro, a
Call-A-Spy (2016) el col·lectiu activista instal·la una cabina
telefònica al pati del Palazzo Ajutamicristo a través de la
qual ofereix línia directa amb cinc mil agents dels serveis
secrets dels Estats Units, el Canadà, Anglaterra, Alemanya
i França, per tal que els visitants puguin contactar amb els
principals responsables de la societat de control a la qual
estem sotmesos per part dels estats.
Mereixen també una menció especial els projectes
específics realitzats per Uriel Orlow, exposat al Palazzo
Butera, i Jordi Colomer, a la Fondazione Casa Lavoro e
Preghiera di Padre Messina. La videoinstal·lació Wishing
Trees (2018) d’Orlow es vertebra entorn a la macrohistòria i les microhistòries de migració, antimàfia i conflictes bèl·lics relacionades amb tres arbres monumentals de
l’illa de Sicília: un xiprer que connecta el seu relat amb el
de San Benedetto (el primer sant negre de l’església catòlica) i les memòries personals d’un cuiner, fill d’esclaus
africans; un ficus Macrophylla vinculat amb la infortunada
història de Giovanni Falcone i Francesca Morvillo, assassinats per la màfia; i l’olivera a l’ombra de la qual se signà
l’armistici de la Segona Guerra Mundial. Pel que fa a New
Palermo Felicissima (2018) de Colomer, és una producció
que compta amb la col·laboració d’estudiants del Centro
Sperimental di Cinematografia di Palermo, la comunitat
de pescadors de Sant’ Erasmo i La Cala, en la qual es
documenta una particular processó amb barca que circula per diversos espais del Porticciolo Sant’ Erasmo que
van tenir un passat esplendorós, amb la finalitat de denunciar-ne l’estat d’abandonament actual tant per part de
les administracions com de la indústria turística, i alhora
reivindicar la seva història i la de la seva gent. Un exemple
més de com el patrimoni palermità deixa constància pertot
d’èpoques més glorioses que ja han quedat enrere, i fa
conviure present i passat en cada racó de la ciutat.
La propera cita amb la Manifesta, l’any 2020. La ciutat
seleccionada, Marsella.
....................................................
Vista d’Unending Lightning de Cristina Lucas a la Casa
del Mutilato. Fotografia: Amics de La Panera. Vista de
New Palermo Felicissima de Jordi Colomer a la Fondazione Casa Lavoro e Preghiera di Padre Messina. Fotografia:
Amics de La Panera.

EXPOSICIONS		
JUGAR AMB EL MENJAR
// ASSUMPTA ROSÉS
....................................................
Biennal d’Art Contemporani
Gastronòmic de Cambrils
Sala Àgora. Ajuntament de Cambrils.
Del 25 de novembre de 2018
al 8 de febrer de 2019.
cambrils.cat/cultura
....................................................
Res menys cert que la dita «amb les coses de menjar
no s’hi juga». Els aliments i els procediments entorn
del menjar tenen una part de joc creatiu: la varietat de
cuinats dels aliments, la seva combinació, la creació
de sabors i aromes, les composicions visuals de les
preparacions. Es pot ampliar la idea als dissenys dels
camps de cultiu i els horts que modifiquen el paisatge,
la creació d’estris de conreu, d’elements i màquines,
com les trilladores i els molins, i tot un cosmos de contenidors dins de l’art de la ceràmica. En les arts plàstiques, els aliments han aparegut als relleus egipcis i als
murals romans, fan un salt en importància simbòlica
a les natures mortes barroques (Zurbarán, Velázquez)
i aquest gènere té un paper capital en l’avantguarda
com a espai d’experimentació del cubisme i el surrealisme (Picasso, Magritte). El Pop Art anglosaxó,
s’acosta a la realitat quotidiana amb les pintures de
productes de supermercat i les imatges suculentes del
menjar escombraria (Andy Warhol, Tom Wesselmann).
Els artistes conceptuals van recuperar valors màgics
i ritus ancestrals amb els productes d’alimentació
(Daniel Spoerri, Jana Sterbak, Joseph Beuys). No ens
podem deixar l’art de Miralda, a mig camí del pop i el
ritual conceptual. La relació de l’art contemporani i la
cuina es va estrènyer quan Ferran Adrià, investigador
de la cuina que permet la nova tecnologia, va ser con-
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vidat, com un artista més, a la Documenta de Kassel
del 2007. El gest d’un dels més prestigiosos festivals
d’arts visuals del món, esborrava fronteres entre ofici i
art, en el camp de la cuina.
Des de llavors, la cuina d’experimentació es considera un art que procura la perfecció gastronòmica,
l’adaptació de productes poc coneguts i tecnologies noves. Mentrestant, l’art s’acosta als temes de
l’alimentació, però en aquest camp destaca una posició crítica, social i conceptual, com la promoguda pel
moviment anomenat Eat Art (Dorothée Selz, Laurent
Moriceau). Els artistes més joves es decanten per investigar continguts relacionats amb la pobresa alimentària, la bulímia i l’anorèxia, els menjars ecològics, la
sobirania alimentària i l’alimentació sostenible (Marina
Montsonís, Graffiti Projectes).
He fet un repàs forçadament superficial, però ens
posa en matèria. La Biennal de Cambrils és un certamen jove, amb moltes possibilitats de creixement
a causa de la bona dotació i de l’entorn gastronòmic
de la zona. Poble de restaurants, de pescadors, amb
una cooperativa que recull els productes agrícoles d’un
camp de bones terres i clima. El potencial hi és, pot
millorar la promoció, la línia discursiva i el prestigi d’un
camp artístic encara poc treballat. Està clar que hi ha
dos camins de recerca que poden ser divergents: el
de la cuina exclusiva i el de les propostes socials i
ecològiques. Per això m’atreviria a proposar per a la
Biennal un objectiu d’ampli espectre: Art contemporani
gastronòmic i de l’alimentació.
Premis 2018 i algunes obres seleccionades:
....................................................
L’obra premiada d’Isabel Granollers valora la feina metòdica de cuinar; la Mise en place (el títol de la seva
obra) és l’acció de posar a punt tots els estris de cuina
i els ingredients del plat que es vol preparar. Com a

símbol d’aquesta acció premeditada ha creat uns davantals, fets amb budells, que tenen una doble simbologia: la de ser una segona pell protectora del cuiner o
cuinera i la constatació que per fer un bon treball cal
«deixar-hi la pell». Ens remet a la dedicació i la visceralitat que implica l’acte diari, generós, primmirat de preparar el menjar, sigui per als clients o per a la família.
Roger Caparó, l’altre premiat ex aequo, ens sorprèn
amb un trompe l’oeil, un plat de patates fetes amb terra, a partir de motlles de patates reals. Són confeccionades amb argila de les vores de la mina del seu hort,
cuites al caliu de cendra i brases, com ho feien els primers ceramistes, abans d’inventar el forn. Les patates,
recollides dins un bol, es relacionen amb el territori de
l’artista, un paisatge cultural i una estructura familiar
que podria desaparèixer enmig de la globalització.
A l’exposició s’han seleccionat setze obres que tenen relació amb el tema, amb un gran ventall de conceptes. La peça més gastronòmica i menjable és 1
d’octubre. Llaços grocs, de Jordi Martorell i equip, un
projecte de pastissos destinats a ser un menjar commemoratiu per al dia 1 d’octubre. S’hi acosten les delicades piruletes de poma d’Eva Jolis, si no fos que la
imatge està feta amb paper no comestible. Les altres
obres se situen en l’àmbit metafòric, com a exemple:
Antonio Luque recull 60 fotografies de plats amb les
restes, després d’haver menjat; exposa l’absència de
la Comida- recomida. Núria Benet ha fet una banda de
teixit amb els retalls d’un llibre de cuina; Béatrice Bizot,
unes peres de marbre blanc; Jesús Gómez Nieto, un
joier per guardar-hi les espècies; Enric Llevat, imatges
que volen inspirar olors, i Lluc Queralt ha dibuixat un
solitari i gegant plat buit.
....................................................
Isabel Granollers. Mise en place. 2018. Fotografia:
Artiga; Roger Caparó. Paisatge al caliu. 2018. Fotografia: Roger Caparó.

EXPOSICIONS		
ELS OBJECTES TRANSICIONALS
DE CARLES GUERRA
// ANNA ZAERA
....................................................
Carles Guerra. «Treballs». Lo Pati Centre d’Art Terres
de l’Ebre. Amposta. Del 17 de novembre de 2018
al 20 de gener de 2019. lopati.cat
Un objecte transicional és un material que serveix perquè
un infant hi dipositi part del seu afecte. Pot ser un ninot de
peluix, un drap o un tros de fusta. Sigui el que sigui actua
com a crossa a l’hora de desapegar-se d’un objecte per
assolir una certa autonomia superior. De fet, segons les
teories psicoanalítiques aquest objecte supleix certes funcions de la mare absent i dona certa seguretat a l’infant
perquè pugui assolir, acompanyat, una major maduresa.
Potser per aquesta intensitat emocional Carles Guerra confessava que exposar a Lo Pati li representava
un «dilema gros» i un cert «vertigen». «Treballs. Sense
compensació», que es pot veure fins al gener a Lo Pati
d’Amposta, recupera part de les obres que a principis
dels anys 90 va produir a la fusteria del seu pare a Amposta. Guerra, en aquell moment, havia decidit allunyarse del seu estudi de pintura a Barcelona, on havia madurat com a artista, per explorar altres camins; va tornar
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a Amposta per un temps per retrobar-se amb el treball
manual del seu pare. En certa manera és el mateix que
fa ara exposant a Lo Pati després d’haver fet carrera fora
—ara és el director de la Fundació Tàpies. «El retorn a
l’origen sempre és una ficció. Perquè quan tornes ja no
hi ha res igual. Mai he tingut cap necessitat. Però sí que
rememoro un moment en què em va anar molt bé tornar a tenir aquestes condicions de treball local al costat
de mon pare, que també implicava treballar amb ell.»
Entre els objectes que s’exposen hi ha uns panells
de fusta i unes plataformes del mateix material que segons ell ara tenen la funció de ser reutilitzades per altres
i que artistes contemporanis que ara, el 2018, passen
per Lo Pati les puguin integrar en les seves representacions actuals. Així va ser en el cas de Femme in Arts,
un esdeveniment celebrat a finals de novembre, que va
servir per complir el propòsit de Guerra perquè aquests
objectes fossin revisitats i es convertissin en plataforma per recitar poesia o en una espècie d’aura que
encerclava els bustos d’artistes com Laia Malo o Jaume Reus, integrants del grup electrovers Jansky, que
van elegir intencionadament actuar-hi just al davant.
A diferència d’altres artistes que tenen una relació
«romàntica» amb la terra on van néixer, Guerra assegura que aquesta exposició només és la constatació

que hi ha certes «produccions» que són fruit del passat
i que alguns objectes, lluny de ser una obra d’art en si
mateixos, han d’actualitzar el seu sentit contínuament.
«No hi ha res celebratori, ni res definitiu, ni res essencial en aquesta exposició», diu Guerra, que demostra així
que la libido que l’empeny a seguir creant és la que es
projecta cap al futur i no cap al passat.
Visitar l’exposició és, precisament, enfrontar-se a
unes tensions —entre els orígens i l’obertura al món;
entre l’objecte i el subjecte; entre allò propi i allò dels
altres— que en Guerra mai no estan tancades.
....................................................
Carles Guerra presentant una de les seves obres.
Fotografia: Lo Pati.

Estimats lectors i amics d’ARTIGA:

Aquest número és especial perquè arriba després d’una
aturada en la publicació de les revistes. Problemes amb
les subvencions de 2017 ens van provocar un dèficit i
s’ha fet impossible continuar les edicions amb normalitat. Finalment, hem fet aquest número que apareixerà
en format digital, amb l’ajuda de tots els col·laboradors
que han treballat desinteressadament i dels anunciants
que ens han fet confiança i permetran eixugar una part
del nostre deute. Esperem sortir del conflicte i poder
continuar la publicació de la revista ARTIGA.
Són temps difícils al nostre país i al món, el nostre desig
és que hi hagi esperança per a tots i que tinguem democràcia, pau i collites ben repartides per l’any 2019.
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