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Galopem cap a les eleccions municipals des de la insatisfacció del nostre sector. La revista Artiga ha organitzat el següent debat per plantejar
problemes i propostes. Aquí Marina Vives fa un resum de la conversa, al nostre Facebook i a La Casa de Palla la podreu llegir transcrita, escoltarla en un àudio o veure-la resumida en un vídeo de La Ferida. Agraïm a El Teler de Llum l’acollida a l’Antiga Audiència.

CULTURA I POLÍTICA: DESIDERÀTUMS
PER A UN FUTUR IMMEDIAT
// MARINA VIVES
....................................................
En aquesta segona edició de Tema de Debat la proposta
és política. En concret, ens van demanar als participants
que elaboréssim uns desideràtums per als futurs regidors
de cultura de la zona, partint de la perspectiva de la cultura
i les arts visuals, i amb l’horitzó de les properes eleccions
municipals al maig de 2015.
Aplegats a la sala d’actes de l’Antiga Audiència de Tarragona: Lídia Porcar, artista, pedagoga i activista; Albert
Macaya, artista i professor d’universitat, i una servidora,
politòloga, editora i crítica, vam participar en un debat moderat per Màrius Domingo, tècnic docent i crític. En alguns
punts l’acord va ser unànime, com la necessitat de cohesió
i coordinació de caràcter territorial; la urgència d’un espai
estable i polivalent; la idoneïtat d’una gestió dels centres
d’art basada en concursos professionals; o que la política
cultural abraci no només actes puntuals de gran visibilitat
i impacte, sinó que també faci possible una línia de treball
continuada, amb objectius a mitjà i llarg termini. Vist en
perspectiva, em sorprèn que no parléssim de retallades,
de la manca d’inversió, dels suports insuficients. Possiblement el «fins on hem assumit» i quines implicacions tenen
aquestes concessions corresponguin a un altre debat.
MD: Som assessors dels regidors de cultura. Què els
aconsellaríem, tenint en compte el petit percentatge en cultura del pressupost municipal?
LP: Ja s’ha intentat abans a Tarragona, per part de Territoris Creatius i pel desaparegut Centre d’Art (CA), però
començaria aconsellant-los que coneguin el que s’està fent

i les persones que ho fan. Des del meu punt de vista, caldria
incloure totes les manifestacions artístiques possibles.
AM: Coincideixo amb el fet que el primer que cal és tenir
el mapa clar. No sé si ho faria amb tots els artistes possibles, però, com a mínim, sí amb la gent que pot tenir un
discurs comú. Buscaria establir complicitats, treballar en
xarxa, implicar les institucions actives del territori (universitat, museu, col·lectius) i fer un diàleg amb moltes veus i
sostingut en el temps que, a més, penetrés en la societat,
mitjançant això que se’n diu «projectes vinculats en contextos concrets».
MV: Parlant del Camp de Tarragona, i fins i tot a escala provincial, urgeix traspassar les fronteres municipals
i microlocalistes. Hi ha una feina a fer en aquesta direcció
que requereix valentia i flexibilitat per part de la institució. Això pot costar, ja que les dinàmiques estan molt
burocratitzades, però precisament en cultura, i tenint en
compte el moment social que estem vivint, seria interessant assumir riscos.
....................................................

Que la política cultural abraci no només
actes puntuals de gran visibilitat i impacte, sinó que també faci possible una
línia de treball continuada, amb objectius
a mitjà i llarg termini.
....................................................
MD: Què demanaríeu per a aquest utòpic pla estratègic?
AM: En una realitat policèntrica com la nostra, caldria fer
un gran pacte que anés més enllà dels canvis polítics. Per
al Projecte 2020 de Reus, en què vaig col·laborar, després d’una primera fase de planificació, seguiment, etc. va

haver-hi un canvi polític i tot es va ensorrar. És un clàssic
d’aquest país: a cada canvi polític es destrueix el que s’ha
fet abans.
LP: Jo treballo a Reus, Tarragona i la Conca de Barberà.
Penso que el localisme és un laboratori d’innovació interessantíssim per a la cultura. Demanaria evitar repetir i entendre que viure en ciutats petites com aquestes pot ser una
autèntica oportunitat.
MV: Perquè el pla director, l’estratègic i el d’activitats siguin
coherents i tinguin continuïtat, és important saber on volem
arribar, i tenir present que una política cultural no només
ha de crear estructures, sinó que també pot incidir en els
coneixements, els gustos i els hàbits de la ciutadania. Cal
considerar el territori, la mediació, la pedagogia i l’educació,
si volem generar una identitat pròpia; o bé atendre una
perspectiva multicultural, si és més important tenir una
oferta d’excel·lència o una oferta d’accessibilitat...
MD: De vegades es dupliquen accions i no es creen
sinergies... podríem fer propostes de crear un abonament comú, un circuit museístic conjunt...?
LP: Com a artista, quan treballes per exemple amb el món
rural fas projectes i generalment els presentes al mateix lloc
on els realitzes. Entre Reus i Tarragona no hi ha problema,
però amb la resta del territori, hi ha dèficit de comunicació.
MV: «Breathing Time», un projecte promogut per l’antic CA,
va ser un assaig molt interessant per conèixer gent del territori, treballar conjuntament, buscar recursos, concebre un
projecte en xarxa; però hi ha d’haver un suport polític clar
en aquest sentit.
AM: Seria interessant detectar què necessitem. Cal un
espai de referència? Necessitem tallers per als joves que
no poden pagar-se un estudi? Calen ajuts? Intercanvis?
Ajudaria molt posar aquestes eines a disposició de la
gent creativa.
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MD: Tendeixen els centres d’art a ser espais polivalents? Contribuiria això a la captació de nous
públics?
LP: Amb un espai referencial s’afavoriria la captació de públics, ja que les persones podrien ubicar una proposta cultural estable. El problema és que si la gestió no va canviant,
s’acaba tenint una sola mirada.
AM: Abans de discutir les característiques, primer ha
d’existir aquest espai, i ara no el tenim. A Lleida, la Panera
és el centre de referència. A Girona, el Bòlit no té una seu
pròpia –a banda d’aquella capella romànica–, però usa diversos espais de la ciutat. Sobre la qüestió dels públics, és
una aposta a llarg termini. L’esforç de treure l’art dels cubs
immaculats i fer propostes in situ em sembla interessant,
però en desconec els efectes. No hi ha una fórmula màgica,
com no sigui endinsar-se en la «cultura de masses», que no
m’interessa gens.
MV: Almenys a Tarragona, d’espais no en falten, el que
manca és decisió política. Com apuntava abans, una política
cultural també té a veure amb aquest aspecte biopolític de
generar gustos. Òbviament, si no hi ha un lloc on es mostra
en termes amplis què és una exposició, no pot esperar-se un
públic que sorgeixi del no-res el dia que en facis una.
MD: Darrerament s’estan promovent estructures
lleugeres, pràcticament informàtiques. Amb una
política cultural sense estructura, es fa difícil saber
qui la dirigeix, ningú imposa cap criteri...
LP: Potser a les ciutats petites no podem tenir tants espais
com a Barcelona, però sí un que sigui humil i que busqui establir connexions. Jo apostaria més per l’accessibilitat que
per l’excel·lència: si volem fer pedagogia, cal tenir públics
participants, no espectadors d’oci.
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AM: «Excel·lència» no és una paraula que m’agradi gaire,
però una línia de tesi, amb una proposta de qualitat al darrere, professional, no em sembla malament. D’altra banda, reclamar una seu no va en detriment de fer un projecte
incident amb l’espai públic, com el projecte de l’Estació
Creactiva.
MD: Com veieu la «política festivalera» actual?
MV: Crec que això està relacionat amb el fet de tenir una
direcció planificada. Com a regidor possiblement t’agafes
a les propostes que són més fàcils d’avaluar. Els festivals
duren uns dies i, en acabar, pots saber (i publicar) dades
d’assistència, quant ha costat, l’impacte turístic que ha tingut... És molt fàcil de vendre com a producte. Novament, és
una decisió política que, a banda d’aquests festivals, hi hagi
aquest pla de més continuïtat.
AM: Sovint a les ciutats mitjanes la visibilitat és complicada.
Una manera de singularitzar la teva tasca és fer un esdeveniment amb molta repercussió. Però a nosaltres ens toca
raonar en altres termes, defensar un treball sostingut en el
temps, rigorós. A més, aquesta feina, comparativament,
deu ser baratíssima.
....................................................

Fer un diàleg amb moltes veus i sostingut en el temps que, a més, penetrés en la societat, mitjançant això que
se’n diu «projectes vinculats en contextos concrets».
....................................................
....................................................

Si volem fer pedagogia, cal tenir públics
participants, no espectadors d’oci.
....................................................
LP: El problema dels festivals és que prenen molts recursos de la institució pública en forma d’ajudes. Si això ho
transportem a les ciutats petites, la institució sent que ja
ha posat els seus diners en cultura, i després ja no hi ha
recursos per a altres propostes. El festival no té continuïtat.
Si he d’escollir prefereixo un altre tipus d’inversió.

MD: Què en penseu del caràcter crític que ha
d’assumir la cultura i les arts visuals en un marc
institucional?
MV: L’art actual no ha de solucionar els problemes, no
els ha de diluir; els ha de potenciar, posar-hi el focus. Si
això passa o no sota el paraigua institucional, m’és igual.
A Tarragona hi ha moltes iniciatives independents, associacions, col·lectius... En l’últim any han obert un parell de
galeries fruit de la iniciativa privada. Fins que en l’àmbit
institucional no es decideixi donar suport a una proposta
diversa, que vagi més enllà del patrimoni, potser no és cap
problema que la iniciativa independent sigui l’espai on l’art
contemporani pugui esdevenir.
AM: Sempre hi haurà aquesta tensió entre la tendència cap
a allò crític de la cultura, i el fet que qui paga no li agrada
ser criticat. Hi ha hagut moments de més fair play, però
és cert que avui en dia és un moment apassionant, hi ha
moltes maneres de vehicular missatges crítics o propostes
culturals sense fer-ho a través d’una institució.
LP: Hi estic d’acord, crec que la crítica passa fora de la institució, fins i tot la innovació. Les coses ocorren quan tu les
provoques. Sovint es juga al doble joc: a la institució no li
agrada, però és la quota de modernitat o progressia que ho
ha de demostrar, deixant que entrin algunes qüestions crítiques de l’art en els seus propis espais. M’agradaria també
recalcar que el que passa ara és que no tenim amb qui dialogar. Enfonsades les gestions per concurs, actualment és
l’ajuntament qui està proposant les polítiques culturals sense
una mediació amb la població. Això és una cosa a denunciar,
que està passant a Tarragona i a molts més indrets del país.
....................................................
Vistes del debat presencial a l’Antiga Audiència de Tarragona. Fotografies: La Ferida.

Quim Packard (Reus 1985) és un artista i curador que ara viu a Barcelona. Els seus projectes exploren la separació entre les dinàmiques personals i les estructures institucionals, utilitzant diverses
formes de dibuix, tallers, exposicions, cançons, performances, etc. Els seus darrers projectes se

quimpackard.wordpress.com

CREACIÓ: QUIP PACKARD. FOC I PEDRES
centren en les ideologies polítiques construïdes al voltant de la cultura DIY, Jocs de Rol i mitologies contemporànies de la naturalesa.
El treball que presento a Artiga és un dibuix que es diu Foc i pedres. És un treball que segueix la meva línia de recerca sobre els moviments
de retorn a la naturalesa i la seva vinculació amb la cultura popular com el còmic underground dels anys 70, la musica grunge i la cultura de
l’internet. Com canvia la nostra relació amb l’entorn físic? Quines conseqüències tindrà la cultura digital sobre les nostres vides i comunitats?
Quin rol assumeixen el dibuix, l’objecte i l’espai físic en aquesta era digital? Quins futurs podem imaginar en el terreny polític, ecològic, econòmic
i social? Aquestes són algunes de les preguntes que volten per la meva investigació i pràctica professional.
Amb el suport de:

CERÀMICA
CERÀMICA A TARRAGONA,
ALGUNA COSA ES MOU
// MÀRIUS DOMINGO
....................................................
La Biennal de Ceràmica del Vendrell –i la fira que es fa els anys
que no hi ha Biennal– que ja arriba a la setena convocatòria,
té edició rere edició més volada i prestigi, i aglutina bona part
del món ceramista al voltant dels actes que tenen lloc a la capital del Baix Penedès amb motiu d’aquests esdeveniments.
Terrània, el festival internacional de ceràmica de Montblanc,
sumava aquesta tardor la dotzena edició, amb noves propostes i la voluntat d’acostar la ceràmica en tots els seus vessants
a un públic creixent. Al Montsià, el Centre d’Interpretació de
la Terrissa de la Galera, manté viva la tradició local i aposta
per interessants exposicions en què la ceràmica contemporània està sovint representada. Encara estem lluny del
que passa a França o Alemanya, on les fires de ceràmica
tenen repercussió internacional, reconeixement nacional i
actuen com a element dinamitzador de les economies locals.
La frontera entre artesania i art contemporani és actualment molt dúctil en les mans de les persones que es dediquen professionalment al món de la ceràmica. En tots els
casos cal tenir un gran domini tècnic després d’un període
de formació adquirit, per exemple, en alguna de les escoles
d’art del territori que ofereixen aquests estudis, com ara a
l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Móra la Nova on es poden cursar els cicles formatius de grau mitjà i grau superior
de ceràmica; en altres d’escoles d’art de la demarcació es
poden realitzar cursos monogràfics de ceràmica (a Tortosa, el Vendrell o Tarragona, per exemple) i també en institucions privades i tallers d’artistes que ofereixen diferents
cursets. En tot cas la formació del ceramista –sigui formal
o no– té en l’experimentació diària al taller un contrapunt
fonamental per al progrés creatiu, atès que cada forn, tècnica o disseny està subjecte a múltiples i subtils variacions
que possibiliten la disparitat de peces obtingudes i el valor afegit que confereix el ceramista a la peça produïda.
Cada ceramista decideix quin camí segueix la seva
producció, i a casa nostra cal dir que són molt diversos. En les línies que segueixen farem un repàs, segurament incomplet, dels professionals de la ceràmica que es mantenen en actiu a les comarques de
Tarragona. Més que fer un cens el que es pretén es posar
de manifest la quantitat, varietat i qualitat de les propostes.
Joan Cortiella Garcia (la Galera, 1968) està al capdavant de
la terrisseria J. Cortiella, que actualment és l’única en actiu a
la Galera i a la comarca del Montsià. Seguidor d’una tradició
familiar que es remunta a segle xviii, fabrica atuells tradicionals i d’altres més actuals, d’ús domèstic, agrícola o ramader.
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A Roquetes, tenen taller obert Teresa Marta Batalla Vidal
(Barcelona, 1958) i Rainer G. Schumacher (Berlín, 1941). Teresa Marta realitza bàsicament atuells modelats i esgrafiats
a mà, mentre que Rainer està especialitzat en escultures que
reprodueixen torsos humans amb tocs surrealistes.
Joan Salvat Ferré (Tortosa, 1928) treballa peces escultòriques amb predomini de la forma abstracta, mentre
que Joaquim Espuny Aguiló (Tortosa, 1967) fa dialogar la
ceràmica amb altres materials amb la dualitat juxtaposició/
complementarietat.
A l’Escola d’Art de Tortosa de la Diputació de Tarragona també és molt destacable el treball del professor i ceramista Xavi Pino Pedro, amb una llarga tasca de
promoció de la ceràmica en tots els seus vessants i amb
obra pròpia que combina diferents materials. La bona
tasca feta es reflecteix en els nombrosos alumnes que
han passat per les seves aules i que anem veient en diferents mostres de ceràmica, com ara Joan Galiana
Lombarte (1930), que treballa sovint amb textures naturals
que ens recorden els orígens ancestrals d’aquesta tècnica.
....................................................

La frontera entre artesania i art contemporani és actualment molt dúctil en les
mans de les persones que es dediquen
professionalment al món de la ceràmica.
....................................................
A Miravet, Jordi Balart (Miravet, 1972) manté viva la tradició local a l’hora que innova amb peces escultòriques i sèries
que presenta com a petites instal·lacions entre les quals destaca, des del meu punt de vista, «Finestres i moviment» en
què combina la ceràmica amb altres materials.
Joan Panisello Chavarria (1944, Jesús, Baix Ebre) és
un dels ceramistes més ben dotats de la seva generació,
amb estudi obert al seu poble natal. Exposa en galeries i
centres d’art d’arreu peces de reminiscències orgàniques
i múltiples textures basades en l’experiència i la constant
experimentació.
La figura de la ceramista –i dinamitzadora cultural– Cinta Dalmau Algueró (1951) amb taller i sala d’exposicions a
Tortosa és molt destacable, ja que permet donar visibilitat
a l’obra dels artistes del seu àmbit geogràfic, així com afavorir que el públic local pugui apreciar obres d’importants
creadors d’altres ciutats, amb presència destacada de la
ceràmica contemporània.
Jaume Vilà Bertran (Reus, 1958), amb estudis de ceràmica a l’Escola d’Art de Tarragona i a l’Escola Massana
de Barcelona, dirigeix el Taller La Moixera, a Reus, especialitzat en peces utilitàries i de regal, però també murals,
rètols, i obra pública diversa.

A Reus, hi ha dues figures destacades que no podem
passar per alt: Gemma Molero López –professora especialista de ceràmica a l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona i al Taller d’Art a Valls–, que ha incorporat
els llenguatges de l’art contemporani al món de la ceràmica, i Neus Segrià (Tarragona, 1931), reconeguda a escala
nacional i internacional com una de les ceramistes que han
actualitzat les formes tradicionals dels objectes ceràmics.
A Solivella, Jordi Català (Lleida, 1954) porta a terme
plafons que reprodueixen façanes i elements arquitectònics rurals i Teresa Ripoll (Sant Pere de Riudebitlles, 1954)
realitza peces utilitàries de formes clàssiques i línies simples. A la Conca de Barberà tenim, també, al municipi de
Senan: Núria Albà Alegret (1953), que realitza peces utilitàries i escultures decoratives d’inspiració ètnica, i Lluís
Soler Llambrich (1950), especialitzat en gerres, atuells i
escultures; tots dos promotors del festival de ceràmica
Terrània al costat de les ceramistes Natàlia Ferré –amb
una acollidora galeria d’art a Montblanc– i Montse Aiguadé Rubinat –ceramista que reflecteix en les seves obres el
contacte amb la natura.
A Santa Oliva, tenim la presència de Roser Oter Blasco (el Vendrell, 1967), que produeix petites i delicades
joies de ceràmica i escultures en què la figura humana i la
poesia juguen un paper molt important. Al Vendrell, destaca la ceramista –i dinamitzadora cultural– Camil·la Pérez
Salvà (Sant Martí Sarroca, 1954), amb galeria a la plaça
de les Garrofes des de fa mes de 10 anys, per on ha passat el bo i millor de la ceràmica actual. Camil·la Pérez és
una ceramista incansable, amb tècnica i criteri propi, que
realitza peces properes i abastables, en les quals veiem
reflectida la vida diària.
A Gratallops, en ple Priorat, hi ha el taller de Lluís Riera Figuerola, innovació i tècniques renovades al servei
dels objectes tradicionals, amb peces apreciades pel seu
caràcter personal.
La tarragonina Núria Pié Barrufet (Tarragona, 1948)
ha desenvolupat la seva carrera professional a Barcelona, on ha rebut diferents guardons i és una ceramista reconeguda pel seu esforç a l’hora de treure la ceràmica de
l’encasellament de la tècnica i els materials tradicionals.
A Tarragona, comptem amb la presència de Berta Baixeras Garcia, molt vinculada a Altafulla, que elabora peces de
torn i altres tècniques amb esmalts preparats amb matèries
primeres, i Maravilla Saez, amb taller a la part alta de la ciutat, on realitza escultures que combinen ceràmica, ferro i
fusta, amb un llenguatge poètic ric i molt meditat.
....................................................
Taller de Gemma Molero. Fotografia: Artiga.
Neus Segrià. Gerra. Camil·la Pérez Salvà. Sèrie Eines.

CERÀMICA
ROSA AMORÒS: DEL COS A LES FORMES
i DE LES RESTES ALS SÍMBOLS
// BLAI MESA
....................................................
Vaig conèixer la Rosa Amorós l’any 2009 en el context de
l’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya, on vam compartir
uns anys tortuosos d’activisme en temps de crisis. Abans ja
havia vist una obra seva a Conca al Museo de Arte Abstracto
Español que m’havia impactat de manera singular. La Rosa,
he deduït, és un caràcter fet a foc lent, una persona que ha
treballat al bioritme del seu pols, allunyada del soroll de les
places. Una persona que pensa amb el cos i parla amb les
mans. Té una actitud serenament vital. Aparentment viu al
present però ella habita més enllà, en la nit de la humanitat. El
seu taller denota ordre i cura a l’hora d’organitzar i projectar
l’obra. Actualment prepara una exposició individual per a la
Fundació Sunyol amb obres des dels anys 90 fins ara, una
mostra que ens permetrà gaudir de moltes peces importants
del seu repertori i segurament una oportunitat immillorable per
a molts de descobrir per primer cop una artista de gran calat.
D’una conversa llarga i en to amigable en recullo aquestes declaracions, que configuren una entrevista a mode sui generis.
L’escola i la feina
Jo vaig fer ceràmica a la Massana, des de principis dels anys 80.
Allí anàvem a la nostra bola. El senyor Agustí Massana era un
pastisser que havia donat uns diners per promoure els ensenyaments dels oficis. Però en aquella època l’escola va passar a
ser oficial i l’Ajuntament va formalitzar moltes coses. La Massana tenia molta anomenada perquè hi havia el Josep Llorens
Artigues que era el ceramista de Miró. També hi havia el taller
de l’Angelina Alós a l’Escola del Treball, però més encarat cap a
l’ofici. Vaig treballar molts anys a l’Escola. En aquella època teníem el que en deien «manufactura» i es feien molts encàrrecs
des d’allà, molts professors i altra gent hi treballàvem. Vam
fer peces grans com els murals del metro de plaça Catalunya.
El forn
Primer a la Massana, després al carrer Tantarantana en compartia un. Més tard, quan hem vaig casar vaig comprar un
forn, el vaig acabar venent i vaig tornar a compartir-ne un amb
unes noies. Per a feines grans vaig treballar en una bòbila molt
gran que hi ha Molins, és una antiga fàbrica on abans hi feien
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vitralls grans. Ara tinc el meu taller amb tots els mitjans, però
moure el fang i les peces grans se’m fa cada cop més feixuc.
L’obra
L’any 87, era l’època del Maragall, van convidar a Barcelona
l’Antoni Caro, en Leiro, el Ràfols Casamada, l’Evru, la Susana Solano, Sergi Aguilar. Érem uns quants i allí (en un local de
la Casa de la Caritat) teníem espai i vaig començar a fer obra
gran. D’allí van sortir les peces que hi ha ara al MACBA, va
ser el primer cop que vaig treballar amb el format de múltiples
peces disposades al terra. Al principi tenia molt d’interès per
....................................................

No m’agrada explicar massa coses concretes
sinó més aviat generar aquest punt de misteri.
....................................................
l’arqueologia, les runes, les tombes. No ho feia geomètric però
si molt escarit, jo era molt purista, odio els regalims. En aquella
època vaig començar a xafar el fang i a buscar formes més
orgàniques. Arran de l’exposició «Vanitas» és quan començo
a treballar la forma del crani que més endavant deriva en calaveres. No hi ha un propòsit; mentre vas treballant, vas fent. El
camins són molt sovint d’anar i tornar, no saps mai què porta a
què. M’agrada molt l’art primitiu perquè m’agrada molt l’art brut.

Una línia continuada del meu treball gira al voltant dels
paisatges de la meva infància, turons, muntanyes, brolls
d’aigua. Els mites de la creació també m’han interessat
molt, per aquí apareix el cercle com un element ben present. No m’agrada explicar massa coses concretes sinó més
aviat generar aquest punt de misteri; al final cerco el que a
mi m’atrapa. Aquell punt que no saps què és però t’atrapa.
Sempre hi ha una voluntat de jugar amb el fang com quan ets
petit; és una matèria que sempre m’ha atret. Coses que van
a la terra i d’altres que van a l’aire.
El viatge
Fa poc he estat a l’Iran, és fantàstic, i ja tinc una peça al cap
que és dirà Iran. Seran maons i terra cuita estesos al terra.
He anat a Síria, Jordània, a Tunis; el món de l’Islam sempre
m’ha atret, encara que en la meva obra no hi es present
perquè allà tot és molt barroc, molt recarregat. El Japó és
un viatge pendent.
La ceràmica avui
Hi ha molta gent que fa obra, però hi ha molts prejudicis al
món de l’art. La ceràmica a nivell d’Europa s’ha fet com un
món a part i l’art contemporani no li presta atenció. Són camins que van en paral·lel. A Espanya hi ha l’Elena Colmeiro
que és un cas excepcional, poder ella ha aconseguit superar-ho, això. Aquí a Catalunya, les de la meva generació que
som tot dones, no hem assolit aquesta presència, més enllà
dels propis museus i certàmens de ceràmica. És difícil. Jo
vaig estar a la galeria René Metràs i he anat fent coses, però
sóc més coneguda a fora que aquí i sempre dins el món de
la ceràmica. El debat de la ceràmica com a art o ofici, són
etiquetes, és un tema que a mi no m’interessa massa. Al
Japó la ceràmica és un art major, tu veus un Chillida petit
damunt una tauleta i no veus una peça ornamental.
Coda
Tots pensem que inventem alguna cosa única i després resulta
que allò ja està en la ment de molta gent, que és una cosa
intrínseca a l’ésser humà.
....................................................
Landslazuli, 1984; Nos-otros, 2006-2008.
Fotografies: Pau Aguilar.
....................................................

DESTACATS

ANNA M. ANDEVERT, CÈLIA DEL DIEGO, MÀRIUS DOMINGO I ASSUMPTA ROSÉS

DIDIER LOURENÇO. «DINÀMIC»
....................................................
Galeria d’Art Anquin’s. Reus. Del 17 octubre al 25
de novembre de 2014. anquins.com
....................................................
Obres depurades, d’una senzillesa que amaga un treball
constant i llarg, reflexió, observació, detalls que sumen,
com els dies i el pas de les estacions, peces que ens recorden les primeres creacions de Tamara de Lempicka
amb la nostàlgia de l’art déco i els colors suaus que evoquen una atmosfera evanescent, com si els personatges
despertessin d’un llarg somni, amb una atmosfera lleugerament naïf. El color està aplicat per sobre de la tela per
cobrir zones petites que, sumades, produeixen un efecte
vibrant i ple de color, amb molta vida. MD
....................................................

MARTÍ GASULL, SALVI DANÉS I
YURIAN QUINTANAS. ORIGEN.
LLIBRE D’ARTISTA
....................................................
Espai Tabacalera. Tarragona. Del 16 d’octubre al 21
de desembre del 2014; The Folio Club. Barcelona. Del
5 al 27 de febrer del 2015
....................................................
No es pot entendre l’exposició «Origen» –que es va poder
veure a la sala d’exposicions Pàrquing, dels Pallaresos, del
10 d’octubre al 22 de novembre de 2014– en la seva totalitat sense el llibre de fotografies (una edició d’artista de 4
+1) que acompanya la mostra i que es va poder veure a The
Grey Square i va ser seleccionat per l’SCAN Photobooks.
Simulacre, poesia, imatges que ens recorden les velles
pel·lícules dels anys 50, selecció d’objectes que expliquen
una història i construeixen un discurs que tots tres artistes
mantenen en peu, sense trampa, basant-se en una idea
molt útil: suggerir escenaris fantàstics, però plausibles. MD
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PERE GRIMAU. «AIXOPLUCS I INTEMPÈRIES» I «O, 13-14», UN ANY FOTOGRAFIANT LA CIUTAT DE LA GENT
....................................................
Aula d’Art. Tarragona. De l’11 al 28 de novembre de 2014.
MAMT. Tarragona. Del 12 al 16 de novembre de 2014
....................................................
Pere Grimau arriba a Tarragona dins del marc del Festival Internacional de Fotografia SCAN, el podem trobar al vestíbul del
CRAI de la URV. Al CRAI podem veure «Aixoplucs i intempèries», una sèrie de fotografies en què el paisatge, l’arquitectura
i l’absència de figures humanes són els protagonistes. En
aquesta mateixa línia temàtica, al Museu d’Art Modern de la
Diputació de Tarragona es va instal·lar «O, 13-14», un any fotografiant la ciutat de la gent. Dues sèries fotogràfiques realitzades a Olesa de Montserrat, però amb evident intenció de
despersonalitzar la ciutat, de fer-la de tots i de ningú. AA

ROSA CIURANA. «UNIVERSUS»
....................................................
Palau Bofarull. Reus.
Del 7 de novembre al 13 de desembre de 2014
....................................................
Partícules diminutes, que no es poden apreciar a simple vista,
són la base de la genètica molecular; en el costat oposat hi ha
l’astronomia que intenta explicar el funcionament de l’univers i
es regeix per lleis immutables, un concepte científic i senzill al
voltant del qual Rosa Ciurana ha dedicat llargues reflexions i que
ara es pot veure en aquestes obres en què preval la contenció
formal, la tria de formes que es relacionen entre si per afinitats
derivades del seu color. Obres introspectives, plenes de silenci,
que desborden el bastidor i semblen tenir continuïtat en les parets
de la sala d’exposicions. MD

PERE ISERN. BEFORE NOW. EDICIÓ
....................................................
Tarragona.
Laboratori Visual, 2014
....................................................
El projecte Display consisteix en uns plafons d’1 x 2 metres situats en diferents llocs de Tarragona per portar
l’art a la vida quotidiana. Des de 2006, que es va iniciar, hi han participat molts artistes que han pintat o
creat imatges sobre els suports amb un caràcter efímer.
Obres per ser esborrades. Pere Isern ha treballat durant un any entre 2013 i 2014, canviant cada mes els
dibuixos de la sèrie «Before Now», 96 missatges destinats a qüestionar convencions, proposar idees i suggerir
canvis positius. Ara s’ha presentat un llibret a manera de
catàleg dels dibuixos simples i accessibles i de l’ambient
que generaven al carrer. AR

RELAT DE BELLES COSES FALSES.
CATÀLEG
....................................................
Arts Santa Mònica. Barcelona. Del 14 d’octubre
al 25 de gener de 2015
....................................................
El títol Relat de Belles Coses Falses està extret d’un assaig
d’Òscar Wilde que comença dient: «La vida imita l’art molt
més que l’art imita la vida», tota una declaració d’intencions
d’una mostra que es va presentar a Lo Pati, Amposta, el
2014 com a vincle de la seva especialització en les interaccions entre l’art i el paisatge. Ara es revisa a l’Arts Santa
Mònica de la mà dels seus comissaris, amb una versió actualitzada d’aquesta interessant proposta. S’ha presentat
el catàleg de l’exposició amb coordinació de Mariona Moncunill i textos de Conxita Oliver, Vicent Fibla, Albert Martínez López Amor i Blai Mesa. Recull imatges de les obres,
entrevistes, descripcions del procés de treball dels autors
i aproximacions conceptuals a les tesis plantejades. MD

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

....................................................
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CASAMENT DE LA MONA MICAELA.
ACCIÓ ARTÍSTICA
....................................................
Badalona. 27 de setembre de 2014.
instagram.com/micaelasfanclub
....................................................
La Micaela és una figura de plàstic que no arriba als 30 centímetres d’altura, que un diumenge el dissenyador tarragoní Òscar Vives va comprar, com qui no vol la cosa, al mercadet de la
Part Alta de Tarragona. El que els més castissos anomenarien
un pongo (per allò de: ¿Dónde lo pongo?) es va transformar poc
després en una autèntica ambaixadora tarragonina gràcies al
seu grup de Facebook, al seu perfil d’Instagram i al boca-orella.
La idea de transformar-la en una glamurosa núvia i casar-la
amb el conegudíssim mono, de l’Anís del Mono, estava cantada. La festa es va fer al passeig marítim de Badalona el 27 de
setembre passat, i les iniciatives i propostes continuen. MD

ALEXANDRE AYXENDRI
A FULL CONTACT
....................................................
SCAN Tarragona. 24 i 25 d’octubre de 2014.
scan.cat - ayxendri.com
....................................................
Les sèries fotogràfiques d’Alexandre Ayxendri es construeixen
durant llargs períodes de temps, amb moviments lents i molta
reflexió. Un relat que ens parla del silenci, de la memòria, de
les coses abandonades o en desús i que en altre temps van ser
útils, sense que trobem presència humana, només petjades o
residus. Aquestes obres connecten amb treballs precedents,
concretament Garbuix post imatge, del 2012, on l’artista esborrava el rostre de les imatges d’actrius de pel·lícules clàssiques
de terror en blanc i negre, eliminava la identitat dels personatges i posava de manifest la intervenció mai casual de l’artista.
Obres prometedores i treballs que cal seguir atentament. MD

PREMI DE PINTURA
FRANCESC GIMENO
....................................................
Museu de Tortosa. Del 13 de desembre de 2014
a l’1 de març de 2015. museudetortosa.cat
....................................................
El premi Gimeno es va iniciar el 1949 i ara portava uns
anys en suspens. L’Ajuntament de Tortosa el recupera,
amb les bases renovades, per acollir els marges oberts
i les tendències plurals amb les quals s’expressa la pintura contemporània. L’objectiu: fer créixer i mantenir viva
la col·lecció del Museu i valorar els nous llenguatges de
la pintura. Els resultats en dades objectives: 5.000 € de
premi, 104 obres presentades, 15 seleccionades per a
l’exposició i el catàleg, una artista guanyadora –la lleidatana Maria Cemeli– i dos finalistes –el gravador tortosí
Antoni Castells i el pintor sevillà David Mayo. AR

LLUC QUERALT A LA PARADA
....................................................
Parades exteriors 14 i 15 del Mercat de l’Abaceria
Central de Gràcia. Barcelona.
laparada.org - llucqueralt.com
....................................................
L’artista tarragoní Lluc Queralt és un dels fotògrafs que
Xènia Bagué i Raquel Villa han seleccionat per al seu
projecte La Parada, que té objectius molt clars: «Pretenem apropar la fotografia, els fotògrafs i les fotògrafes, i
la seva obra, a tots els públics, intentant oferir un ampli
ventall creatiu, amb una proposta eclèctica que mostri la gran versatilitat del mitjà fotogràfic i dels diferents
suports actuals emprats com a eina creativa, mostrant
treballs d’autor realitzats amb càmeres de telèfons mòbils, Polaroids o càmeres reflex.» Tot això a preus per
sota dels 100 € (fins i tot MOLT per sota), al centre del
barceloní barri de Gràcia. MD
....................................................

BIENNAL D’ART CONTEMPORANI
GASTRONÒMIC DE CAMBRILS
....................................................
Sala Àgora. Cambrils. Del 6 de desembre de 2014
al 20 de gener de 2015. cambrils.cat
....................................................
Enguany se celebra la primera edició de la Biennal d’Art
Contemporani Gastronòmic de Cambrils. El passat
mes d’agost es va obrir una convocatòria pública amb
l’especificitat temàtica d’art i gastronomia a la que es van
presentar 31 artistes d’entre els quals el jurat n’ha seleccionat 18 que participen de la mostra, ha guardonat
l’obra Pulpo seco de Jesús Movellán de Roda de Berà
amb el primer premi dotat amb 6.000€, i ha concedit un
accèssit, amb una dotació de 1.000€, a Més de duescentes maneres de menjar un plàtan de Joan Codina de
Guissona. Amb motiu de la Biennal, s’han organitzat una
vintena d’actes al voltant de la cuina i el vi per als propers
dos mesos. CD

ANTONIO DE FELIPE.
«POP ART AL PORT 2»
....................................................
Tinglado 1. Port de Tarragona.
Del 9 d’octubre al 16 de novembre de 2014
....................................................
L’exposició d’Antonio de Felipe (València, 1965)
mereix una visita atenta: les portades dels discos
més coneguts del segle xx o les figures icòniques
de l’esport, escultures gegants i figures tretes de
context. El podríem incloure en el new pop art suposant que això existeixi, però amb un toc colorista i
de personatge televisiu que el fa molt proper. És un
treballador incansable amb capacitat per aportar una
veu pròpia i apropar-nos a tota una iconografia que
continua plenament vigent avui dia: un catàleg i un
testimoni d’un món que alguns tenim molt present,
però que cal acostar als públics més joves. MD
....................................................

EXPOSICIONS
L’«ÀPAT KANÍBAL»
DE MARIAELENA ROQUÉ
// ANNA ZAERA
...................................................
Lo Pati. Centre d’Art de les Terres de l’Ebre. Amposta.
Del 3 d’octubre de 2014 al 10 de gener 2015.
lopati.cat
«Jo em menjo a mi mateixa, per reinventar-me amb noves
formes a mesura que passa el temps», diu l’artista Mariaelena Roqué per explicar la seva exposició «Àpat Kaníbal» que es pot visitar al Centre d’Art Lo Pati d’Amposta.
Nascuda a Veneçuela, de mare madrilenya i pare català, amb 62 anys, i després d’haver viatjat per tot el món,
empesa per una incansable recerca personal i artística,
celebra la seva trajectòria en una mostra antològica a les
Terres de l’Ebre, indret on ha situat el seu camp base des
de fa 30 anys.

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

TRANSITANT PER L’OMBRA
// ASSUMPTA ROSÉS
...................................................
Edgar Piqué, Marta Brossa, Claudia Entrop i
Lluna Castellón. Alumnes del cicle de fotografia
EADT de la Diputació de Tarragona.
Festival SCAN. Serveis Territorials de Cultura
de la Generalitat a Tarragona.
Del 21 d’octubre al 15 de desembre de 2014
La mirada sobre el paisatge pot evocar cares oposades de
la realitat que van del bell al sinistre, de l’ordre al caos, de
l’entorn plàcid i sensual als ambients sòrdids o esquerps.
Entre els extrems hi ha territoris de ningú, espais en transició que no tenen prou entitat per adquirir una definició
pròpia. L’antropòleg Marc Augé en va dir «no-llocs» i
l’expressió s’ha imposat per definir els espais que no són
ni rurals ni urbans, les runes no antigues, les zones en
decadència, semiabandonades, despersonalitzades, etc.
La fotografia contemporània ha explorat aquesta temàtica
i, en els darrers anys, ha deixat constància crítica del fals
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«En aquesta exposició reconstrueixo la meva vida a
través dels objectes utilitzats en les diferents obres de
teatre on he participat», diu Roqué, que recupera algunes
de les peces creades durant els últims 40 anys com a
responsable del vestuari i l’escenografia del músic Carles
Santos. L’artista defuig dels monòlegs artístics i presenta l’exposició com una instal·lació i una acció. «La meva
representació artística no es limita a una exposició, vull
crear una acció poètica, és a dir, generar una emoció en
la gent.»
Roqué representa una reflexió al voltant de la dona, la
feminitat i la seva situació en un món tradicionalment controlat i dominat pels homes. «Jo tinc 500 anys i he viscut
milions de coses...», va expressar Mariaelena Roqué el dia
de la inauguració, apropiant-se de la veu de totes aquelles
dones que l’han precedit i que ha volgut recuperar a través d’una iconografia que va des de figures mitològiques
a personatges històrics reals, passant per una extensa
col·lecció de retrats de la mateixa artista.
...................................................

«He recorregut moltes parts del món buscant objectes
ètnics, m’apassiona l’etnografia.» Es tracta d’un moviment
vital marcat des dels seus orígens. «Després de néixer a
Tarragona, vaig viure la meva infantesa al tròpic, conec
des del cristianisme europeu al paganisme americà.»
Al cap i a la fi, els dogmes han estat els discursos i les
creences que han conceptualitzat la figura de la dona en
les diferents cultures. És per això que l’artista introdueix
referències a la deessa pagana veneçolana Maria Lionza i
crea una nova icona, la Cranka, inspirant-se en la verge del
Remei d’Alcanar. «La dona del segle xix continua atrapada en aquestes claus i en aquests codis», diu. Finalment,
l’artista planteja aquesta mostra com una celebració de la
creació. «Jo ho crido, ho denuncio, m’exalto i ho gaudeixo,
però no em deixo emportar per la depressió», diu en referència amb la seva motivació festiva final. «Has de ser
una mica masoquista per estimar coses que, de vegades,
no estàs tolerant al 100%. Però precisament aquesta és la
inquietud que em fa seguir creant», conclou.
...................................................
Fotografies: surtdecasa.cat

progrés, el malbaratament de recursos naturals i els errors
urbanístics. Fotògrafs de prestigi que ens són propers,
com Xavier Ribas o Gemma Clofent, han marcat pautes
en aquest camp.
El Departament de Fotografia Artística de l’Escola
d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona va engegar
un ampli treball de revisió de la imatge del Tarragonès,
amb especial atenció dels espais en transició. La mostra
presenta treballs destacats resultat d’aquesta experiència.
Les imatges que han captat i elaborat Edgar Piqué, Marta Brossa, Claudia Entrop i Lluna Castellón, mostren una
mirada tant interessada pel sentit social i per l’ambigüitat
funcional dels espais com pels valors estètics que també
compten. L’abandó, la degradació i la pèrdua d’identitat
d’un lloc provoquen fascinació, ens parlen de l’efímer, de
l’acció del temps i de l’entropia. Tot i l’austeritat o el distanciament amb què s’afronta el tema, podríem dir que
aquestes sèries són una autèntica foguera de les vanitats.
...................................................
Fotografia: Lluna Castellón.
...................................................

EXPOSICIONS
ES DIU LLIBRE: SCAN PHOTOBOOKS
// LLUÍS VIVES
....................................................
Espai Tabacalera, M2, planta 3. Tarragona.
Del 16 d’octubre al 21 de desembre de 2014.
scan.cat
Un llibre és un artefacte –universal i genèric– quan el percebem com un objecte tàctil i visual, l’agafem amb les
mans i induïm els polzes a actuar espontàniament obrintlo perquè comenci a funcionar. Funciona amb un lector
que, amb la seva mirada, interactua amb l’objecte. Ulls
i mans en sincronia. Després de mirar s’activa la lectura
–que descodifica el missatge textual– i l’objecte comença
a comunicar. Les paraules que conté l’artefacte simbolitzen conceptes i enllacen idees i imatges que articulen
discursos que ens activen la memòria i les connexions
sinàptiques. No està malament l’invent. Un artefacte per
produir discursos que, alhora, es frueix amb el tacte i les
olors, i que el tenim arrelat a la memòria; interioritzat al
sistema límbic.
Un subgrup de la categoria llibre és el llibre d’imatges, i
el llibre fotogràfic. En aquest darrer, les imatges proposen
enunciats i aquests es poden articular i, vet aquí, produir
també discursos en una esfera –això sí– d’àmbit diferent
de la dels textos. Les imatges fotogràfiques seqüenciades
es poden elevar a categoria discursiva: narració, descripció, exposició, argumentació i diàleg. No gosaríem dir-ne
llenguatge en sentit estricte per no violentar els experts,
però en molts casos s’hi assembla molt.
A l’Scan hi ha una secció dedicada al llibre fotogràfic
d’autoedició, l’SCAN Photobooks. Aquest gènere és una
barreja de llibre fotogràfic i llibre d’artista –exemplars
únics o de tirada molt curta–, prototips de publicacions
fotogràfiques que combinen la tecnologia més actual
d’impressió digital amb metodologies d’edició i enquadernació que ens remeten a la idea d’incunable del segle
xv. El resultat són llibres per fullejar pausadament, llibres
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d’imatges amb discursos gràfics i visuals, que fan olor
de tintes d’impremta i ens transporten a un món de recursos artesanals i disseny d’objectes, alhora que també, al món real de les imatges i als referents culturals de
la fotografia.
....................................................

Photobooks ha estat el més genuí fotogràficament, el més participatiu i, auguro, la secció de més projecció de l’Scan.
....................................................
En el centenar de llibres seleccionats per la seva comissària, Roser Cambray, podem descobrir un grapat
d’excel·lents treballs. Els autors d’aquest gènere tenen
l’oportunitat de construir un context de lectura o visió,
integrant la forma, el tractament de la imatge i els materials, el disseny i la maquetació, el contingut visual, la
seqüència, i els valors fotogràfics… Quan s’aconsegueix
l’adequació d’aquests elements, el llibre s’expressa amb
eloqüència. Per a mi és el cas dels treballs: Landscapes of
Pressure de Kahtrin Golda-Pongratz; Gold Coast de Ying
Ang; Checkpoint de Miguel Soria; Fins als Límits de Maria
Gregori; Paisatge, de formats panoràmics, d’Adrian Mendieta; Desguace d’Alberto Prieto; Invisible Walls d’Íñigo
Beristaín; La Decencia de David León Ramírez, i també
els treballs de Salvi Danès, juntament amb Martí Gasull i
Yurian Quintanas, o els d’Alma Mejías o Marcel Cabrera,

entre altres. Per la proximitat a la sala contigua, la reflexió
comparativa és obligada: alguns dels treballs de Photobooks són experiències més ben contextualitzades i, per
tant, més completes en relació amb la seva funció estètica
i el seu sentit visual i comunicatiu, que alguns dels treballs
exposats del Talent Latent, que en el camí a l’exhibició homogènia han perdut alguns dels seus atributs contextuals.
Entenem i compartim els valors que genera la participació, que no canviaríem per res: complicitat, dialèctica,
pedagogia, confrontació sana, protagonisme, afició… I
Photobooks en genera molta, de participació; però, per
ser justos, crec que també he de dir que no tots els treballs són de qualitat i hi trobem algunes contradiccions.
Algunes són pròpies dels «manierismes» contemporanis
de l’art i de la fotografia, com l’hermetisme i la subjectivitat, que amaguen mancança de determinació o de
referents, o la freqüent substitució del tema per una idea
visual. Altres són «inadequacions» de tractament digital
o dissenys injustificadament complexos –ens agrada
agafar un llibre amb les mans i no haver de lluitar per
desplegar-lo i entendre’l. Hi trobem de manera reiterada
les fotos «de tota la vida», les que tothom té dret a fer.
Jo qualificaria aquest grup de defectes, de molt interessants perquè ens mostren molt bé els corrents de comunicació actuals i les maneres com els fotògrafs joves
reciclen la informació rebuda construint estratègies per
a la creació.
El llibre d’imatges fotogràfiques autoeditat, constitueix una oportunitat que, a la força, canvia difusió
d’indústria editorial per qualitat artesanal de producció.
I em fa pensar que potencia les experiències sensorials
al voltant de l’objecte, per nodrir de raons la nostàlgia
futura de llibres. Photobooks ha estat el més genuí fotogràficament, el més participatiu i, auguro, la secció de
més projecció de l’Scan.
....................................................
Fotografies: SCAN Tarragona.
....................................................

MIRADA EXTERIOR		
LA FOTOGRAFIA COM UNA EINA
DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL
// LUJÁN BAUDINO
....................................................
SUB Cooperativa de Fotográfos. «Puerto Quilombo»Centro
Cultural Recoleta. Buenos Aires. Del 13 de novembre
de 2014 al 8 de febrer de 2015.
centroculturalrecoleta.org – sub.coop
«Puerto Quilombo» és una instal·lació fotogràfica in progress del reconegut col·lectiu argentí SUB Cooperativa de
Fotógrafos, presentada a San Pablo, Montevideo i, actualment, a Buenos Aires, que condensa 10 anys de creació
col·lectiva, en una experiència embolcallant de diferents
assajos fotogràfics sostinguts en un ferri compromís social
i estètic comú.
L’exposició ha estat dissenyada com un palimpsest,
resultat de la maduració del propi llenguatge d’aquest
col·lectiu d’artistes, on s’articulen fotografies de diferents
èpoques, dimensions i suports expositius.
Obres de gran format es combinen amb d’altres que
dialoguen amb objectes –com llautons, marcs antics, miralls– i murs coberts per imatges tipus cartells de carrer
que serveixen de suport als nous discursos, i informen de
la història, el marcl’àmbit d’acció i representació d’aquests
artistes: l’espai públic i l’acció social.

CAP RAÇA TORNA:
«TEORÍA DEL COLOR»
// VIRGINIA ROY
....................................................
Museu Universitari Art Contemporani. Ciutat de Mèxic.
Del 27 de setembre de 2014 al 7 de febrer de 2015.
muac.unam.mx
Què passaria si l’home de Vitruvi que va dibuixar Leonardo da Vinci, emblema de l’humanisme i antropocentrisme,
fos un home negre? L’exposició «Teoría del color» s’inicia
amb tota una declaració d’intencions: l’obra de Rajkamal
Kahlon recrea un home negre en el dibuix de Da Vinci amb
metralletes en lloc dels braços. Enfront, trobem la fotografia Venus Baartman de Tracey Rose on ella mateixa
representa Sara Baartman, la dona africana que va ser
traslladada al circ de París, que posteriorment va ser objecte d’estudis científics racials i de qui, finalment, es van
exposar els genitals i el cervell en un museu. En la dialèctica d’aquestes dues peces veiem com les idees de progrés
i d’humanitat es contraposen a l’exercici de la humiliació, l’abús i l’esclavitud. Una relació que, com l’exposició
ens mostra, no és gratuïta, sinó que més aviat esdevé
conseqüència del desenvolupament de la modernitat.
«Teoría del color» presenta els mecanismes d’exclusió i
dominació amb els quals el neoliberalisme practica el racisme. Més enllà de l’ús despectiu i «políticament incorrecte» de
paraules com «negre» o «indi», la mostra exposa com el racisme és resultat d’una estructura de poder i exclusió que està
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En honor a les quilombolas –territoris autogestionats,
ciutats frontereres, construïdes al Brasil pels esclaus que
s’alliberaven–, Puerto Quilombo és una ciutat imaginària
que estableix les seves pròpies regles, construïda a partir
d’un repertori visual llatinoamericà comú que excedeix els
límits polítics dels països.
....................................................

SUB no són simples documentalistes
fotogràfics, sinó subjectes actius involucrats que creen vincles amb allò que
representen.

pels seus treballadors, nascudes en el marc de la greu
crisi que va fuetejar el país el 2001, de les quals pren gran
part del concepte de funcionament, de llaços de cooperació i la recerca d’aprenentatge a través de l’intercanvi i el
consens, esborrant les marques d’autor per treballar per
objectius comuns.
Puerto Quilombo és una ciutat d’imatges poderoses,
portadores de la complexitat que significa habitar el
territori llatinoamericà, que posa en valor la bellesa, la
dignitat i el coratge de gent que habita en aquest costat
del món.

....................................................
Les lluites socials, els costums, les creences populars, les vides quotidianes, els somnis, en una paraula: les persones, són el principal objectiu de les seves
càmeres, però la seva marca estilística més pròpia és
que SUB no són simples documentalistes fotogràfics,
sinó subjectes actius involucrats que creen vincles
amb allò que representen, posant l’art i ells mateixos,
al servei de les causes i les persones que retraten.
Tot i que el seu treball pot emmarcar-se en línies de fo
tografia contemporània com la dels francesos Tendance
Floue o de Cia. De Foto de Brasil, el treball de SUB estructuralment deu el seu estil de gestió i acció social a
les cooperatives populars de les empreses «recuperades»

....................................................
Vista de l’exposició «Album» de Vik Muniz.
Fotografia: Les Rencontres d’Arles / Jeanne Grouet.
....................................................

arrelada a les nostres societats, en àmbits socials, laborals,
econòmics, etc. Una societat que assumeix o pretén haver
superat aquesta discriminació, però col·loca constantment
un ampli grup de persones en situació de marginació.
....................................................

En definitiva, l’exposició «Teoría del color» és un encert,
i més en el moment actual de descomposició social i creixement de la xenofòbia. Es tracta d’una iniciativa pertinent
que aborda una temàtica d’urgència social, i que es pot
vincular amb les recents exposicions de Kerry James Marshall mostrades al Reina Sofia i a la Fundació Tàpies. Una
exposició necessària i ineludible per poder obrir espais des
d’on repensar la comunitat de la qual tots formem part.
....................................................
Anton Kanenemeye, W is for White. Fotografia: MUAC.
Vista de l’exposició. Fotografia: MUAC / Oliver Santana.
....................................................

La mostra exposa com el racisme és
resultat d’una estructura de poder i exclusió que està arrelada a les nostres
societats.
....................................................
Aquesta segregació racial es fa més palesa en l’àmbit
laboral; per exemple, en la diferenciació del tipus de treball,
com apunta Del blanco al negro de Roberto de la Torre,
que mostra com la població negra haitiana és relegada
als treballs més menyspreats a Santo Domingo. O aquesta discriminació també es manifesta en l’estreta correlació que existeix entre l’ingrés econòmic i el color de pell
dels treballadors, com exposa Santiago Sierra a Estudio
Económico de la piel de los caraqueños. En 97 empleadas
domésticas, Daniela Ortiz ens ensenya com, en la intimitat,
es participa de l’afecte des de l’exclusió i es fa patent la
relació intrínseca entre raça i classe. En el cas de Mèxic,
la construcció nacional de país està íntimament lligada a
la noció de mestís, com aborden les obres de Yutsil Cruz
o d’Eric Meyenberg. Aquest últim reprèn la frase «Ninguna
raza vuelve» dels textos de José Vasconcelos per crear la
peça En espera de la raza cósmica, on evidencia com el
projecte nacional va lligat a la unificació racial nacional.

MIRADA EXTERIOR		
LA MÀQUINA QUE DESITJA,
EL DESIG MAQUINAT
// CÈLIA DEL DIEGO
....................................................
Cristina Lucas. «Es capital». Centro Galego de Arte
Contemporánea. Santiago de Compostela
Del 17 d’octubre de 2014 al 22 de febrer de 2015
cgac.org
Tres noies asiàtiques posen per a la càmera en un acrobàtic «quadre plàstic» que els permet calçar un únic parell de sabates de la sofisticada firma Manolo Blahnik,
l’objecte de desig per excel·lència de Sarah Jessica Parker en el seu paper de Carrie Bradshaw. Són, totes elles,
«màquines desitjants», en el sentit que Gilles Deleuze i
Félix Guattari donen a aquesta expressió a L’Anti-Edip,
on el desig ja no ve donat per la carència d’alguna cosa,
sinó que es deu a la necessitat de consumir, i també a
l’afany de poder.
Quatre caixes de llum més, a mode d’opis publicitaris,
completen El superbién común on nous grups de persones orientals realitzen esforços desmesurats per compartir productes de luxe com un Mercedes descapotable, un
abric de pell de fura o una chaise longue Eames. El projecte assenyala la caducitat de l’exclusivitat com a motor
de l’economia a causa de la impossibilitat de generar béns
suficients per tal que tots els habitants del planeta visquin
segons els models de confort i riquesa que prometia la
societat del benestar. Aquesta és la instal·lació amb
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què s’obre la mostra «Es capital» de Cristina Lucas
que gira al voltant de les contradiccions del sistema
capitalista, els conceptes abstractes que el governen
i l’obsolescència dels valors sobre els quals s’erigeix.
Una exposició a cura de Manuela Villa, coproduïda per
Acción Cultural Española, Matadero Madrid, el Patio Herreriano de Valladolid i el CGAC de Santiago de
Compostel·la, centre on actualment, i fins a finals de
febrer, es pot visitar.
....................................................

El projecte assenyala la caducitat
de l’exclusivitat com a motor de
l’economia.
....................................................
La segona paradoxa que planteja «Es capital» la
protagonitza el tractat d’economia política homònim
de Karl Marx en una proposta on l’artista cerca sense
èxit esbrinar el preu actual del manuscrit. Amb aquesta
finalitat, entrevista el responsable de la institució que
en custodia la relíquia i aplega taxacions d’altres fragments del document original que circulen per les cases
de subhastes. Plusvalía –terme que defineix el benefici
que el capitalista obté de la força del treball– posa en
evidència que ni tan sols el text de Marx ha pogut escapar a les lleis especulatives del sistema que analitza
i denuncia, les quals, lluny del propòsit inicial de l’autor,
han convertit el manuscrit d’El capital en un objecte fetitxe de valor incalculable.

I és que en la nostra manera d’entendre el món, els
diners són els responsables de determinar la vàlua de les
coses. Un valor que des de fa anys ja no es fixa a partir
de la quantitat d’or acumulat en les cambres cuirassades
dels bancs nacionals, sinó que fluctua d’acord amb un
sistema econòmic complex i abstracte que encara suposa
una incògnita per a molts de nosaltres. És en aquest sentit
que a La cámara del tesoro se’ns presenten els lingots
apilats sobre les prestatgeries d’Eiffel com la imatge d’un
monument obsolet que commemora un patró de canvi
que ha prescrit per donar pas a la instauració d’una economia axiomàtica basada en els mercats.
Així mateix, a les imatges de la cambra de l’or, els succeeix Capitalismo filosófico, una videoinstal·lació atordidora
que clou el recorregut i aglutina gairebé setanta entrevistes
en les quals l’artista sol·licita als responsables d’empreses
de tot tipus que defineixin els valors intangibles amb què
la seva activitat econòmica especula. Amb aquest exercici, Cristina Lucas pretén reflectir com clíniques estètiques,
galeries, notaries, farmacèutiques, funeràries, etc. treballen per extreure un rendiment econòmic dels anhels dels
ciutadans consumidors de bellesa, art, veritat, justícia, així
com dels seus temors al dolor i a la mort. Conceptes tots
ells d’origen filosòfic que, en mans del sistema capitalista,
esdevenen efímers i modulables a disposició de poc més
que un reguitzell de desitjos maquinats.
....................................................
Vista de la mostra a Matadero Madrid.
Fotografia: Matadero Madrid / Paco Gómez.

EXPOSICIONS		

Realment la vida és llarga i ser gran ofereix el privilegi de
veure unes panoràmiques temporals extraordinàries. Entro
a la nova Escola d’Art i Disseny de Reus i, a través de les
blanquíssimes parets i els espais funcionals, en el meu interior veig i sento l’escola inaugurada el 1978 aquí mateix,
el lloc on vaig viure una gran aventura pedagògica i professional. Llavors la casa era una vella escola de monges en
desús, mínimament reparada i adequada per fer d’escola
d’art. Sense calefacció, amb uns terres irregulars i tremolosos de mosaic hidràulic, espais laberíntics, la capella
convertida en sala d’actes i el pati entranyable on confluïen
moltes activitats, amb un llimoner que s’enfilava tres pisos
com una heura i produïa centenars de quilos de fruits que
omplien l’ambient de color i olor. Allí vam ensenyar i apren-

INMA SÁENZ: «CHICA CONOCE CHICO»
ALS PREMIS TELAX
// ANNA M. ANDEVERT
....................................................
Galeria Antoni Pinyol. Reus. Del 29 de setembre al 15
de novembre de 2014. antonipinyol.com
Ja fa més de vint anys que la Galeria Antoni Pinyol de
Reus, antiga Galeria Telax, convoca anualment un premi
de caràcter internacional per a artistes plàstics avantguardistes. Si repassem l’històric de guanyadors del certamen
–el primer fou Jordi Abelló l’any 1993 amb «Recorregut
i espai»– entendrem l’estil d’una galeria que sempre ha
apostat per la creació jove i innovadora, essent la sèrie
«Chica conoce Chico», accèssit d’aquest any dels premis
Telax, un clar exemple. L’artista, Inma Sáenz, amb una
bona llista de premis i exposicions que l’avalen, presenta
365 dibuixos fets amb bolígraf sobre paper en un format
de no més de 15 x 10 cm que ens relaten una història: la
seva. Una relació entre un noi i una noia iniciada el 2011
entre Barcelona i Eivissa. Aquests 365 dibuixos revelen
situacions quotidianes, accions, frases, fets entre una parella que es coneix una mica més cada dia. Són subtils,
sense grans pompositats, relaten el just i necessari perquè entenguem el conjunt. Cal dir que en aquestes 365
petites obres el noi i la noia mai apareixen junts en un mateix dibuix. En un absolut monocromatisme fet pel blanc
trencat del paper i el negre del bolígraf, l’artista va voler

dre, posant-nos al mateix nivell de recerca els professors i
els alumnes, en un ambient de renovació, exigència, festa i
acostament a la cultura contemporània. A mitjan anys noranta, quan jo ja no hi treballava, els tècnics van valorar la
precarietat de l’edifici que es va haver d’abandonar i, després d’un temps precari al barri Sant Josep Obrer, l’Escola
va anar a l’edifici que deixava lliure l’Institut Gabriel Ferrater
a prop de la Boca de la Mina. Allí es va reinventar a poc
a poc fins a convertir-se en un centre educatiu modern,
professionalitzat, de bon nivell, conservant l’esperit inicial
d’educar amb obertura d’idees, compromís social i mirada
al futur. Va guanyar prestigi i consideració entre el sector
educatiu, potser una mica massa lluny del centre perquè
molta gent de Reus s’adonés del bon treball que s’hi feia.
Enmig de les peripècies i dificultats, a l’equip no l’ha
abandonat mai l’energia que n’ha permès la continuïtat i el
creixement. L’escola ha tingut per objectiu la formació professional tant tècnica com conceptual i humanística, segons
la definició que consta al seu web: «per dotar els alumnes
d’autonomia operativa i capacitat crítica».

Aquest curs l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació s’ha
traslladat altre cop al carrer del Vent, on comparteix l’immoble
amb una part de l’Escola de Música. L’edifici, ara sí, nou de
dalt a baix, té l’aire avantguardista que s’espera d’una escola
creativa i innovadora. Actualment ofereix els cicles formatius
superiors d’Interiorisme i Arquitectura Efímera, així com tallers i diversos cursos monogràfics com ara: Dibuix, Pintura,
Fotografia, Vídeo, i el grup de treball Laboratori del Paisatge.
Compta amb una dotació de 25 professionals i l’equipament
tècnic i didàctic adequat. Molt ha canviat la imatge d’aquest
edifici, però crec que hi perviuen els mateixos ideals pedagògics i un cert gust pel risc de perseguir utopies.
Els reusencs som molt de conviure al rovell de l’ou i per
trobar-nos sempre fem cap al centre, no gaire lluny del tomb
de ravals. Ara tenim facilitats per participar i compartir millor
les activitats i la vida de la nostra Escola d’Art i Disseny. Els
professors i alumnes dels inicis de l’Escola, sempre hi trobarem a faltar el llimoner.
....................................................
Fotografies: Escola d’Art i Disseny de Reus.

col·locar les peces de manera que visualment coincidissin
amb els mesos de l’any del calendari, corresponent cada
dibuix al seu dia de creació, i convertint, així, la mateixa
galeria en un calendari.
Les obres captiven per la delicadesa de la sèrie de dibuixos
i dels tres acrílics complementaris que destaquen pel fort impacte de color que presenten; tanmateix, la temàtica segueix
sent un noi i una noia coneixent-se, aquest cop, però, junts
en un mateix llenç. Un projecte molt íntim que remet a la més
absoluta quotidianitat que tots podem viure. Els detalls més

petits del dia a dia es converteixen en petites obres d’art.
Des de la temàtica dels olis de Will Barnet, passant pels
silencis d’Edward Hopper i l’inevitable record de l’estil del film
Chico y Rita de Fernando Trueba, Inma Sáenz s’endinsa en
una recerca artística, una experimentació d’idees i conceptes
portats a la forma, però, no és el dia a dia també una recerca
constant? No experimentem contínuament? No creem nous
conceptes quan coneixem algú? L’artista, doncs, ha aconseguit fer una creació a partir de la unió d’aquestes dues recerques, l’artística i la personal.

Inma Sáenz. Instal·lació de trenta dibuixos.

L’ESCOLA D’ART I DISSENY DE REUS
TORNA AL CARRER DEL VENT
// ASSUMPTA ROSÉS
....................................................
dipta.cat/eadr
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INICIATIVA
LA XARXA DE MUSEUS DE CATALUNYA I EL
MUSEU D’ART MODERN DE TARRAGONA
// ANTONIO SALCEDO
....................................................
El dijous 16 del passat mes d’octubre es va crear la la Xarxa
de Museus d’Art de Catalunya presidida pel Museu Nacional d’Art de Catalunya i integrada per la Biblioteca Museu
Víctor Balaguer, de Vilanova i la Geltrú; el Museu d’Art de
Girona; el Museu Episcopal de Vic; el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona; el Museu del Cau Ferrat, de Sitges; el
Museu de la Garrotxa, d’Olot; el Museu d’Art Jaume Morera, de Lleida; el Museu de Lleida Diocesà i Comarcal; el
Museu de l’Empordà, de Figueres; el Museu de Reus; el
Museu de Valls; el Museu de Manresa i el Museu d’Art de
Sabadell. Un total de catorze museus entre els quals no
figura el Museu d’Art Modern de Tarragona.
Quan vam conèixer la notícia immediatament vam pensar que hi havia un error; però no, la informació era correcta. Una de les institucions que en els darrers anys més
ha treballat per a l’educació, difusió, i consolidació de l’art
contemporani al nostre territori no està integrada dins de
la citada xarxa.
En vam demanar informació a l’oficina de premsa del
Museu Nacional d’Art Catalunya, la institució que presideix
aquesta Xarxa, i ens van respondre que a ells no els pertocava parlar sobre aquesta qüestió. Sí que ens van dir que
representants del MAMT havien assistit a les reunions prèvies a la creació de la Xarxa, però que, posteriorment, havia
estat decisió de la Diputació no incorporar-s’hi. L’oficina de

premsa del MNAC ens va facilitar el document d’informació
sobre aquesta Xarxa que té com a objectius:
• Potenciar la tasca que aquests centres tenen en la dina
mització cultural del seu entorn.
• Obtenir més rendiment dels recursos amb els quals
compten els museus territorials.
• Disposar d’un lideratge artístic i conceptual que els permeti incrementar el grau d’exigència.
• Actuar com a aparador de la creació i dels artistes del
seu territori.
La idea és treballar de manera conjunta amb programes
que tindran una política unitària, però respectant la particularitat de cadascun dels museus que componen aquesta Xarxa. Treballar en xarxa és una de les millors maneres
d’aprofitar els recursos existents, sobretot quan estem en un
període de mancances econòmiques que ha condicionat en
gran manera les activitats culturals.
....................................................

La idea és treballar de manera conjunta
amb programes que tindran una política
unitària, però respectant la particularitat de cadascun dels museus.
....................................................
Desconeixem les raons que va tenir la Diputació de
Tarragona per no signar el document, però segons les
informacions de la premsa local, no ho van fer perquè el
reglament de la Xarxa no és suficientment explícit i no
volen que els carreguin obligacions. No sabem quines
són aquestes obligacions i no hem pogut obtenir informació al respecte.

Naturalment que hem de veure com funcionarà realment aquesta Xarxa. Si es donarà un real compromís
de col·laborar des de la «Capital» amb els museus de
les comarques de l’interior de Catalunya i, malgrat que
encara que estigui presidida pel MNAC, si aconseguirà
que aquesta integració sigui efectiva. Tenim antecedents,
com el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CONCA), que malgrat el seu títol va incidir com sempre en
una política centralista o va aportar una subvenció que va
arribar molt minvada al Centre d’Art de Tarragona.
Malgrat aquests fets, creiem que és una actitud a reconsiderar, sobretot quan pensem en un museu que en
els darrers anys ha apostat fort pels artistes del territori,
per una tasca pedagògica àmpliament reconeguda, per la
investigació i difusió a través de les seves publicacions del
patrimoni pictòric i escultòric de les comarques de Tarragona i amb una projecció nacional que es fa palesa en cada
convocatòria de la seva biennal. Pensem, per tant, que tota
aquesta feina tindria una major efectivitat amb un treball en
xarxa per la seva lògica ampliació de canals de distribució
i, a la vegada, d’enriquiment per les aportacions que podria
rebre de les altres institucions.
....................................................
MAMT exterior i pati. Fotografies: Diputació de Tarragona.
Arxiu Fototogràfic MAMT. Alberich Fotògrafs.
Museu de Reus i exposició «Fortuny, el mite».
Fotografies: Reus.cat.
Museu de Valls i exposició «Joaquim Chancho».
Fotografies: Museu de Valls.
....................................................
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