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La creativitat sestén més enllà de les activitats artístiques tradicionals com la pintura, lescultura, la
fotografia, etc. Les aplicacions al disseny, la comunicació visual, la societat de loci, la difusió de produccions
culturals, les tecnologies digitals i les seves derivacions, han ampliat els marges, els llocs dactuació i les
funcions dels creatius. Al marge o en paral·lel a la producció artística, els creadors trenquen esquemes
i es decanten per establir empreses privades des de les quals projectar les seves idees.

SINAPSIS
.................................................................................
www.sinapsisprojectes.net
www.ressonanciamanresa.wordpress.com
.................................................................................
Sinapsis és una associació que
funciona des del 2006 com a
oficina de projectes i pràctiques
artístiques contemporànies que
desenvolupen i investiguen
formats de mediació entre art i
societat. La formem dues
persones, Cristian Añó i Lídia
Dalmau, i segons els projectes
també comptem amb
col·laboradors externs. Estem
situats a Barcelona i el nostre
camp dactuació samplia en
àmbits locals arreu de Catalunya.

específic; és en relació a aquesta especificitat que es
defineix el projecte i el propi procés i plantegem un treball
en col·laboració en el qual la nostra funció és articular
una procediment que faciliti que tots els agents del context
o de la situació de treball hi puguin participar aportant el
seu punt de vista o col·laborant en la construcció d'un
nou imaginari.
Quines activitats oferiu?
.................................................................................
Treballem desenvolupant accions i formats diversos:
projectes artístics, producció i comissariat d'exposicions,
sessions de formació (a tècnics dajuntaments,
professors ), projectes educatius (dexposicions, projectes

Per a nosaltres la metodologia de treball és un element
definitori i cabdal de la nostra pràctica. Enfront duna
producció cultural orientada a la visibilitat i a la posada
en escena de resultats, creiem que cal emfasitzar les
metodologies que s'empren per desenvolupar els processos
de treball. Com a elements que defineixen la nostra
pràctica, treballaríem tenint en compte els següents
aspectes: cada projecte es desenvolupa en un context

PANÒPTIC
.................................................................................
www.panopticsl.com
.................................................................................
Lany 2005 vam crear Panòptic
Produccions sl, la Lídia Porcar, el
Jordi Martorell i lEmili Viver, per
desenvolupar projectes
multimèdia explorant àrees com
la infografia 3D, la realitat virtual,
la realitat augmentada, les xarxes
socials, els dispositius mòbils, els
SMS, el Bluetooth, la Wi-Fi, la
localització GPS, etc.
Provinents de la pintura, el cartellisme i les arts
plàstiques i visuals ens vam trobar, en endinsar-nos en
els projectes multimèdia (lúnic camp que resulta
objectivament experimental i davantguarda), amb dues
qüestions:
Per produir projectes artístics multimèdia duna certa
ambició cal recórrer a subvencions públiques; per tant,
aquests projectes shan de considerar des duna

perspectiva dinterès públic i shan de circumscriure a
làmbit de lart públic, lart social, les mediacions
artístiques, les estètiques relacionals, etc.
Altrament, lúnica possibilitat econòmica de desenvolupar
un treball professionalitzat en el sector TIC és saltar al
mercat com un actor empresarial més.
Considerant això hem desenvolupat en paral·lel:
.................................................................................

concrets), o bé accions de consultories, programes i
planificació cultural. També realitzem processos de recerca
que ens permeten investigar metodologies de treball per
aprofundir en les estratègies de mediació entre la pràctica
artística i els contextos socials en els quals s'insereix.
Ens defineix el treball vinculat tant a contextos específics
com a l'àmbit local. Treballem a partir de metodologies
que afavoreixen el treball en equip i la construcció d'una
col·laboració mediadora entre el sector artístic
professionalitzat i els altres sectors de la societat.
Exemple dalguna realització
.................................................................................
Una de les línies de treball concretes de Sinapsis des de
fa tres anys és la dinvestigar les possibles estratègies
de col·laboració entre el sector artístic i el sanitari. Aquesta
línia va néixer arran del projecte artístic Ressonància
Manresa desenvolupat en el marc del programa dart
públic Idensitat (gener 2007  febrer 2008). La proposta
plantejava com a punt de partida la idea de filtrar el territori
de Manresa a partir de l'ecosistema social que s'articula
al voltant del sistema sanitari. Es tractava de posar en
marxa una situació de treball per fer visible a la pròpia
ciutat una riquesa relacional a la qual no es presta atenció.
Finalment es concretà amb la producció de manera
col·laborativa duna audioguia que proposà diversos
recorreguts sobre el territori per conèixer, a partir de la
veu dels propis protagonistes, diferents aspectes de la
ciutat vinculats al sistema sanitari.

Una activitat artística multimèdia dàmbit social, amb
finançament majoritàriament públic, col·laborant amb
associacions, fundacions i administracions locals; actuant
a títol individual, quasi mai com a empresa. Cal destacar
lArxiu Virtual de Memòria Local de la Conca de Barberà
i la Baixa Segarra: www.arxiuvirtual.cat i Videoscòpia,
actualment accessible des de www.eldispositiu.net
Una activitat empresarial, oferint serveis de comunicació
multimèdia i col·laborant amb empreses de
desenvolupadors de tecnologia. Així hem realitzat els
continguts audiovisuals i multimèdia del Nou Museu Darder
de Banyoles; una audioguia multiidiomes localitzada amb
GPS per al Bus Turístic de Lleida; CanalBoqueria, un canal
de comunicació Bluetooth i Wi-Fi per al Mercat de la
Boqueria de Barcelona; una pantalla interactiva amb vídeos
i infografia 3D per a lexposició Quan Plovien Bombes; un
recorregut amb realitat virtual per la vida de les estrelles
per a lObservatori Fabra...
Aquesta activitat sha de contemplar des de la
perspectiva de lemprenedor o lartista emprenedor, actuant
en competència i sense xarxa de protecció.
Pot un projecte artístic prosperar com a empresa
privada? Tots els artistes que han prosperat han esdevingut
empreses privades. No?
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L&B ART+COMUNICACIÓ.
CECILIA LOBEL
.................................................................................
www.lbartcomunicacio.com
www.laulaeducacio.com
www.lbcontemporaryart.com
.................................................................................
Cecilia Lobel de Tarragona, amb
els seus socis i col·laboradors
configuren una empresa de
produccions artístiques en la qual
han apostat per la diversificació.
Han fet ja diversos projectes i ens
interessem per la seva feina.
Definiu-nos les vostres empreses.
.................................................................................
Lempresa principal L&B art+comunicació ofereix serveis
de gestió cultural a institucions públiques i privades:
museus, centres dart, fundacions, ajuntaments Ofereix
assessorament a lhora dorganitzar actes culturals:
concursos, exposicions, serveis i projectes de comissariat,
cicles de conferències... A més, gestionem el disseny i la
producció del material de difusió per a aquestes activitats.
També tenim uns altres serveis que funcionen amb certa
independència, són:
LAuLA. serveis educatius. És el laboratori des del qual
proposem activitats educatives: projectes per exposicions,
tallers, visites guiades, serveis i formació de monitors...
L&B contemporary art. Aquí ens dediquem a

lassessorament i la venta d'art contemporani, organitzant
exposicions i showrooms enfocats al col·leccionisme d'art
i a la difusió dels artistes als quals donem suport.
Expliqueu-nos lorigen i lloc dactuació de lempresa.
.................................................................................
Funcionem tant en làmbit provincial, Tarragona i Barcelona,
com en làmbit nacional i internacional. Tot depèn del
tipus de proposta.

Poseu-nos algun exemple de producció.
.................................................................................
Bé, en aquest cas és de L&B art+comunicació. «EQUORUM
ITER» de lartista Joan ill, és un projecte que hem realitzat
a Síria amb la col·laboració de lInstitut Cervantes i la
Fundació Mustafá Ali de Damasc, l'Institut Ramon Llull i
lempresa BEEP. El projecte ha constat de 3 blocs:
-Dues exposicions paral·leles: una macrovideoinstal·lació
en un espai de 650 m² i una exposició amb obra pictòrica
a la Fundació Mustafá Ali.
-Paral·lelament hem organitzat un viatge de 9 dies a
Síria (obert al públic) que ha coincidit amb les inauguracions
de les dues exposicions.
-Per últim, hem portat a la pràctica un projecte educatiu
vinculat a una de les exposicions i unes xerrades sobre

art contemporani.
Gràcies a «EQUORUM ITER» hem creat tres projectes
més que estan en curs. Un daquests hauria de prendre
forma el mes de maig al CIMIR (Centre de la Imatge Mas
Iglesias de Reus) on siniciarà un cicle expositiu: «Diàlegs
amb orient», que pretén crear intercanvis culturals entre
orient i occident. Aquest any el centre rebrà lexposició
dun fotògraf siri i, paral·lelament, un fotògraf català
exposarà a Damasc a final de maig.
Com valoreu treballar en làmbit privat, independent,
fora del paraigües institucional?
.................................................................................
Forma part dun sistema de vida que, com tot, té aspectes
positius i negatius. Limportant és potenciar els positius
i aprofitar totes les oportunitats que es presenten. Un petit
projecte pot obrir les portes a coses molt interessants. És
bàsic mantenir-se sempre actiu i amb el desig i la voluntat
de creure en les pròpies idees.
Poden els projectes artístics prosperar com a empresa
privada?
.................................................................................
La diversificació és important. El projectes artístics poden
ser la base de moltes activitats paral·leles: educació,
difusió, venta, comunicació, publicacions, turisme
Limportant és ser molt exigent amb la qualitat de les
propostes. Daltra banda, depenent dels objectius de cada
projecte, s'ha d'estar pendent que el lloc i el moment en
què es presentin siguin els adequats. A partir daquí la
resta és qüestió dimaginació.

ª ACTUALITAT DEL MODERNISME

lornament de Mucha sestengué. Sel trobà no només als
cartells del Téâtre de la Renaissance, sinó també als
anuncis de la loteria, de les impremtes, del paper de fumar
JOB; a lestampa dels cromos; a lesmalt del plat
commemoratiu de lexposició París 1900 i a la llauna de
les capses de galetes...
Les influències de Mucha van passar a la psicodèlia i
al còmic. Fins i tot, diuen, a la línia blanca de Tintin.
.................................................................................

Lliri, 1898. De la sèrie de quatre panells decoratius «Les flors». © Mucha Trust

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

Clar de lluna, 1902. Estudi per a la sèrie de quatre panells decoratius «La lluna i els estels». © Mucha Trust

LEXPOSICIÓ DE MUCHA
A CAIXAFÒRUM
// ENRIC BAIXERAS
.................................................................................
Alphonse Mucha 1860  1939  Seducció, modernitat i
utopia. Tarragona. 17 setembre 2009  10 gener 2010
.................................................................................
La gran sala, tan ben distribuïda, enfoca els espais:
«Teatre», «Bellesa», «Misteri», «Modernitat». Mucha hi
brilla en persona. Com si lhaguéssim conegut.
En rigor, sí que el coneixíem. Des de començament del
segle vint, Mucha fou conegut pels que fixen els ulls en
els cartells que cobreixen els murs a les cantonades. Feia
poc que lAjuntament de París en ares de la lliure
expressió de les idees hi permetia la propaganda; altres
municipis van seguir aquest exemple de benignitat. Des
de llavors, no ens hem tret de la retina els motlles
tipogràfics de Mucha i els dels seus imitadors, estampats
en el pobre suport de paper i repetits a la manera dun
adorn bizantí.
Perquè lanunci desperta el públic i fa vendre, per això
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Efectes tan grans, van fer de Mucha un dels pares del
disseny modern.
Mentrestant, la reacció funcionalista dels anys vint i
trenta, i la lenta acceptació de les avantguardes, van
difuminar Mucha.
Però quan ja havien passat prop de setanta anys des
que Mucha havia signat el primer retrat de Sarah Bernhardt,
Warhol va desenterrar aquell rostre sever i el va unir a la
seva galeria. Amb lart pop i Warhol, va tornar el kitsch.
Encara és aquí. També el pregona, i es vana de 20 anys
dhistòria, lorquestra homònima de rock-and-roll, de
Banyoles. Igualment apareix el kitsch, amb atributs dElvis
Presley, en una casa de la vila de per aquí. En aquest
darrer cas, gràcies al sufragi democràtic.
En resum. A final del segle dinou es va imposar a
Occident el llenguatge de la propaganda; va aparèixer un
nou públic comprador i es van necessitar artistes creatius
en aquest camp. Va fer crisi el concepte idealista de lart.
Molts dels artistes ben preparats per a les arts pures es
van decantar pel cartellisme i la publicitat. Mucha viu
aquest esqueixament, sense deixar de ser un astre radiant.
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JULI VALLMITJANA.
EL MODERNISME NEGRE
// ASSUMPTA ROSÉS
.................................................................................
El casament den Tarregada
Teatre Nacional de Catalunya. Octubre  novembre 2009
.................................................................................
Durant molts anys vaig llegir el nom de Juli Vallmitjana en
llibres i enciclopèdies, sempre al costat dels artistes de la
Colla del Safrà: Picasso, Nonell, Mir, Pitxot, Canals i Gual,
companys de joventut a la Barcelona modernista. De fet,
associava el nom als escultors costumistes August i Venanci
Vallmitjana (de fet els seus oncles o cosins) i res no em
quadrava. No sabia com ubicar-lo i no sen parlava enlloc.
No en vaig fer gaire cas. Finalment em vaig assabentar
que era un pintor esdevingut escriptor i dramaturg, i el
primer que vaig pescar, ja gràcies a Internet, va ser un
fragment de lobra La festa del porc. Començava amb una
sordidesa que prometia: «Feia pocs dies que en un femer
dels suburbis de la ciutat, prop de la muntanya on hi ha
un castell, shavia mort un porc dels molts que allí criaven
aprofitant les escombraries que de la ciutat recollien... En
un dels ulls, que talment semblava una escletxa o un trau
fet amb un ganivet, ja hi niaven les mosques vironeres,
les quals, batent-hi el sol, relluïen sa verdor com un grapat
d'esmaragdes. Els gossos prou hi haurien disfrutat; sort
de la dona que vigilava el mort com si fos un ser estimat.»
Al cap duna estona tenia lestómac regirat i una curiositat
encesa.
Juli Vallmitjana (Barcelona 1873-1937) pertanyia al
grup de creatius del modernisme negre que cal valorar
per innovadors en les formes, per realistes i solidaris en
els continguts. Són dels que, segons el bon amic, veí de
pàgina, tenen moltes més possibilitats danar al cel que
no els «socialment correctes» noucentistes. Daquests
darrers deia Vallmitjana: «Forma, demanen els buits de
cervell; forma, demanen els ineptes fracassats per inèrcia
cerebral. ¿Què els quedaria en aquests si no fos allò que

ells en diuen forma? Són com un tros darbre corcat que
per entre ses fibres no hi passa saó.»
Després dels molts anys doblit que ha patit Vallmitjana,
shan tornat a editar obres seves, una ho és per Arola
Editors. I es tornen a representar obres. El fet més sonat
ha estat la El casament den Tarregada al Teatre Nacional
de Catalunya. Vaig tenir ocasió de veure lobra: teatre amb
l'escenari a peu pla i jo a primera fila. Ho presenten molt
bé, crec. No hi entenc gaire però puc assegurar que els
actors treballen de valent, hi posen lànima i la suor. L'obra
és un recull d'episodis que Vallmitjana no va inventar sinó
que va viure o sentir explicar en directe als gitanos i gent

dels suburbis que freqüentava. Entorn la festa dun
casament que, a la fi, no té cap transcendència, passa un
dia de la vida den Tarregada, un tipus lliure de moral que
no para de monologar, recordant la seva vida, analitzant,
a la seva manera, una situació insostenible que sembla
dallò més natural. El recull i la utilització del lèxic gitano
i canalla és impressionant. La llengua viva, contaminada,
sense acadèmia que valgui. Curiosament lúnic element
de «luxe» de l'escenografia és un cartell: Un cartell de
toros.
Els gitanos, immigrants i marginats eren supervivents
aferrats al minut present, en els seus feus: les barraques

de les faldes de Montjuïc, les «barraques» de «Pequín», el
barri del Poblenou o el de de Sant Martí. Aquest darrer
generava una gran zona de terrenys a mig urbanitzar,
atrapat pel creixement de Barcelona en uns «no llocs» a
tocar don sedificava la Sagrada Família, punt de pas i
trobada de pobres i desenfeinats que prenien el sol i feien
mercat entre la runa, els munts de terra, pedres i materials
de les obres. Una vida en precari que derivava en
delinqüència, sexualitats gens convencionals, una realitat
fosca, dura i vital alhora, que Vallmitjana descriu amb pèls
i senyals en contes i peces de teatre; com Nonell i Mir la
reflectien en la pintura. Com ells, Vallmitjana no condemna
amb determinisme sinó que practica un humanisme que
confia en la regeneració.
A prop nostre, feia una cosa semblant, en pintura i
escrits, lHortensi Güell, amic de Mir, modernista negre de
Reus, malaguanyat, com tants joves tocats del «mal del
segle», el qual també va mostrar els suburbis i el lumpen
de Madrid, així com els contorns i els barrancs de la capital
del Baix Camp.
Només com a anècdota,val a dir que Juli Vallmitjana va
ser, igual que Joaquim Mir, client ocasional del modern i
modernista Institut Psiquiàtric de Reus.
Lobra de Vallmitjana i dels seus amics pintors,
especialment de Nonell, centrada en els pobres i marginats,
té plena vigència, reflecteix una situació dabandó,
desguerrats o maleïts, que no sacaba, que té la seva
continuació ara mateix en latur, les prostitucions forçades,
la immigració il·legal, les màfies, la violència entre familiars,
labús a menors. Realitat que reclama la feina de fer-la
veure i sentir. Els artistes davui tampoc no ho poden
ignorar.
.................................................................................
Imatges. Dalt: Santa Anna de Castellvell, d'Hortensi Güell.
Baix (d'esquerra a dreta): Juli Vallmitjana, per Ramon
Casas; La festa del porc, de Joaquim Mir; Barraques,
d'Isidre Nonell; La Catedral dels Pobres, de Joaquim Mir.
.................................................................................

ª DESTACATS /

A càrrec de Màrius Domingo i Assumpta Rosés

ª Federico Sancho: Retrospectiva.
.................................................................................
Museu dArt Modern de Tarragona. C/ Sta. Anna, 8.
Del 30 doctubre al 29 de novembre de 2009.
.................................................................................
Un seguit dobjectes dús quotidià dels anys 50 i 60, quan
lartista encara no havia nascut, són trets de context i
exposats junts en una mena de projecte fantàstic que ens
recorda a lAdolfo Bioy Casares de La invención de Morel.
Treure els components de lhivernacle i posar-los en la
paret, de manera que no estiguin a labast de lespectador
lluny de la mà i de la ment és una de les millors decisions
de la mostra. Però no lúnica: la distribució per àmbits
també és un encert. La projecció Poseidonia encaixa de
manera més forçada entre tota la resta, vaja, per fer una
objecció. M.D.

ª Lart del mar
.................................................................................
Fundació Forvm. Casa Canals. C/ Granada, 11. Tarragona.
Del 13 de novembre de 2009 al 24 de gener de 2010.
.................................................................................
Amb una selecció de 60 imatges de la col·lecció del
crític i comissari francès Pierre Borham, sha bastit una
mostra que té com a fil conductor el mar, un dels temes
fonamentals en la història de lart. Fotografies de 35
autors entre els quals hi ha Jean-Christophe Ballot,
Gabriele Basilico, Jean-Claude Bélégou; Jordi Bernadó,
Toni Catany o Joan Fontcuberta, entre altres, en una
mostra que posteriorment viatjarà a diferents ciutats
dEuropa. M.D. // Fotografia: Onada, de Michael Kenna.

ª Albert Gonzalo | Caelum contraxit
.................................................................................
Galeria Victor Saavedra. C/ Enric Granados, 97. Barcelona.
Octubre  novembre 2009. www.victorsaavedra.com
.................................................................................
Albert Gonzalo (Tarragona 1954) ha viatjat o viscut a
temporades a Tailàndia, Japó, Àsia Menor, Egipte i als
països de la costa dÀfrica. Li ha interessat el món clàssic,
la filosofia sufí, les religions orientals, els paisatges i les
cultures del Mediterrani. Tot això és molt ampli per poderho relacionar concretament a unes imatges, però explica
laccent oriental i lluminós de la seva pintura, la presència
dunes formes amb substrat simbòlic, desquemes
primigenis i ancestrals. El color és la base del seu llenguatge
que pretén, segons diu ell mateix, explicar històries
impossibles. A.R.

ª Albert Macaya
.................................................................................
Galeria Antoni Pinyol. C/ del vidre, 11. Reus.
Del 2 doctubre al 4 de novembre de 2009.
www.antonipinyol.com
.................................................................................
Laïllament, la manca de comunicació, la fragilitat i el
misteri que envolta les relacions que establim amb els
altres són els materials amb què treballa Albert Macaya.
I el resultat? Una metàfora: la cruïlla, la bifurcació del
brancatge dun arbre, la vora irregular dun mirall trencat
o un paper retallat, tot plegar ens fa pensar en el treball
de Benoît Mandelbrot amb els fractals. Quan ens acostem
a la realitat tot és tan complex com quan nestem lluny. M.D.
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ª Projectes de làrea
de pintura de lEADT
.................................................................................
Vestíbul dels ST de Cultura a Tarragona. C/ Major, 14.
De l1 doctubre al 20 de novembre de 2009.
.................................................................................
«Temps, errors, connexions i silenci» és el suggerent nom
que han triat Paloma Belenguer, Anna Bou, Ismael Lozano
i Anna Melero per presentar els projectes fets en lÀrea
de Pintura de lEscola dArt i Disseny de la Diputació de
Tarragona. La primera cosa que mha agradat ha estat la
simplicitat de les propostes, a vegades nhi ha prou amb
una bona idea per fer una obra. En segon lloc lexhaustiu
treball de reflexió i investigació que sustenta cada peça
patent en els dossiers que acompanyen les obres, cosa
que en aquests dies dimprovisació és molt dagrair. M.D.

ª Salvador Juanpere
| El carrer dels sonets
.................................................................................
Centre de lectura de Reus. C/ Major, 15. Reus.
Produït pel Centre dArt Cal Massó de Reus
i Juandesafinado Produccions.
Festival Shakespeare de Mataró.
Del 17 de setembre a l11 doctubre de 2009.
www.centrelectura.cat
.................................................................................
La videoinstal·lació és una agradable sorpresa. Sobre
quatre plafons de fusta davet Salvador Juanpere ha gravat
un dels sonets de Shakespeare que formen part dels quatre
apartats del muntatge, un sonet per cada estació de lany.
Pel fet destar suportats per cavallets de fusta, creen una
mena dilles sobre les que la llum gravita, molt càlida,
convidant a la lectura. A les parets de la sala veiem la
projecció dels quatre enregistraments on el Col·lectiu En
Veu Alta interpreta vint sonets de Shakespeare relacionats
amb diferents etapes de la vida humana (naixementprimavera, joventut-estiu, maduresa-tardor, mort-hivern).
Això sí: cal passar una estona a la sala si es vol captar
latmosfera que els artistes han creat. Passem del silenci
de la lectura «interna» al so que, com una salmòdia, es
projecta a la paret, un viatge entre el model immutable i
la seva interpretació. M.D.
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ª Rufino Mesa
| Projecte Fénix o la ciudad del sol
.................................................................................
Del 14 de febrer de 2009 al 13 de febrer de 2010.
Bloc: http://fenixlacomella.blogspot.com
.................................................................................
Una complexa reflexió al voltant del mite de Fènix que
lentament va donant els seus fruits: escultura, fotografia,
poesia, vídeo... un contundent work in progress amb moltes
ramificacions. Rufino Mesa no és en absolut autocomplaent,
més aviat tot el seu treball té un punt dautocrítica i es
veu el gran esforç fet per no pecar dun sentimentalisme
danar per casa en què fàcilment altres haurien caigut.
Això sí: lartista esbossa en determinats moments un
somriure, com si malgrat tot ens convidés a ser
optimistes. M.D.

ª Strobe. Museu dAmposta |
Festival Strobe Museu del Montsià
.................................................................................
Amposta. Novembre  desembre 2009.
www.amposta.cat
.................................................................................
És la cinquena edició del festival de vídeo i arts digitals
STROBE. Aquesta edició sha dedicat al tema de lorigen
de la vida. Els artistes Evru, Joanna Hoffmann, Casey Reas,
Gerard Gil i el col·lectiu Neuronoise són creadors que han
explorat aquesta temàtica ancestral i misteriosa i han
produït o adaptat una obra especialment per a aquesta
mostra que sha anomenat Vida-Origen. Strobe'09 es
completa amb la producció del documental Festa Major
realitzat per l'ampostí Santi Valldeperez de la productora
Films Nòmades. A.R.

ª XIII edició de la Biennal de Valls
| Premis Guasch Coranty
.................................................................................
Museu de Valls. Psg. dels Caputxins, 18. Valls.
Del 14 de novembre al 13 de desembre de 2009.
.................................................................................
Es tracta dun premi amb trajectòria, prestigi i bona dotació
econòmica. Per a lexposició, acte final dun llarg procés,
setze finalistes han rebut un ajut per produir i presentar
els treballs; la majoria absoluta dels quals són de format
vídeo, alguns dibuixos i una única sèrie de pintures que
agafa com a tema imatges captades per una pantalla de
videovigilància. Els guanyadors dels premis són Núria Güell,
Fito Conesa i Zeyno Pekünlü. Els propòsits conceptuals i
els temes es basen en experiències properes elaborades
amb intencionalitat crítica. A.R.

ª David Callau | El circ de la vida
.................................................................................
Tinglado 1 del Port de Tarragona.
Del 10 de setembre al 11 doctubre de 2009.
.................................................................................

ª Camil·la Pérez
| Contenidors
.................................................................................
Sala Municipal del Portal del Pardo al Vendrell.
C/ Major, 20. El Vendrell.
Del 25 de juliol al 25 dagost de 2009.
.................................................................................
Camil·la Pérez treballa el fang amb les mans, o potser
hauríem de dir que el fang treballa amb les mans de
Camil·la. Daquesta unió neixen peces poc usuals, més
emocionals que cerebrals, amb la textura del pa acabat
de coure, amb el color del blat, de la xocolata dels
diumenges o el cafè del migdia, lleugeres com si fossin
de llana o cotó. Quan les mirem trobem que sempre tenen
alguna cosa que ens resulta propera. M.D.

ª Caixa dArt
.................................................................................
Galeria Anquins. Reus. Novembre  desembre 2009.
www.anquins.com
.................................................................................
Quan la crisi ve a accentuar els problemes del comerç de
lart, les galeries planten cara amb activitats que puguin
dinamitzar el sector: enfortiment de les associacions de
galeristes, presència a les fires dart, promoció i recerca
de nous mercats i nous llocs dexposició. Com cada any,
la Galeria Anquins aprofita el mercat de Nadal per oferir
la seva bossa de col·leccionisme: la Caixa dart, amb
diversitat de gèneres, tendències variades, formats
assequibles i obres adaptades a la demanda. A.R.
// Imatge: pintura d'Isabel Saludes.

El Tinglado 1 del port de Tarragona és un lloc difícil que
exigeix molt als artistes que hi exposen. David Callau sen
surt força bé. Algunes obres resulten notables, especialment
les menys pictòriques, altres estan bé però potser hauria
calgut fer una selecció més rigorosa per evitar repeticions
o peces interessants però de menor qualitat. Bones
influències dautors americans, del món del còmic o el
cinema com ara Tim Burton que han estat digerides
amb profit. M.D.

ª EXPOSICIONS

UNA MOSTRA FALLIDA
DE RAY JOHNSON AL MACBA
I UNA CARTA PREMONITÒRIA
// CÉSAR REGLERO
.................................................................................
De vegades tendim a pensar que fem màgia amb els
nostres pensaments, daltres, que som endevinadors o
que tenim premonicions. El cert és que tot resulta més
senzill, encara que no siguem conscients de pervquè i
com hem acumulat les dades que ens han servit per arribar
a unes conclusions prèvies a la realitat dels fets.
Això té a veure amb una carta que vaig escriure i va
ser publicada a El País quatre dies abans de la inauguració
al MACBA duna exposició que, per error, es va titular «Ray
Johnson. Please add to & return». En aquella carta
expressava un temor, un pressentiment, no una certesa.
Sempre quedava la possibilitat que els meus temors no
es complissin i que ens trobéssim amb lagradable sorpresa
que el pare del mail art tingués un reconeixement com a
tal i que, alhora, saprofités locasió per explicar lessència
daquest moviment i la repercussió que ha tingut en lart
conceptual en general. Era lògic pensar així si ens ateníem
al títol de la mostra que, indubtablement, apuntava en
aquesta direcció.
Desgraciadament no hi va haver sorpresa i lendeví la
va encertar al cent per cent. No entraré en detalls de
lexposició, només diré que qualsevol neòfit amb desig de
conèixer alguna cosa sobre el mail art, sortirà del MACBA
exactament com hi ha entrat, o una mica més desorientat.
Shi trobarà un excel·lent material postal sense ordre ni
concert.
Sobres intervinguts, escrits enigmàtics, dibuixos
superposats, notes en clau, objectes trobats, retalls de
premsa, anotacions... Tot això no li dirà absolutament res,
perquè les escasses explicacions són tan esquemàtiques,
imprecises i abstractes que, enlloc dajudar, poden, fins
i tot, confondre. En cap moment sexplica el procés ni que,
tan important o més que la mateixa obra, són les idees,
els conceptes que conté el circuit, els contactes que
sestableixen, les portes que sobren, les possibilitats que
ofereix el procés creatiu que viatja dins dun sobre de
carta.
Enlloc sexplica que en molts països autoritaris, una de
les poques alternatives dels artistes per expressar-se, ve
de la mà del mail art, ni que, a partir daquest moviment,
shan travessat moltes fronteres i shan abatut moltes
reixes. És cert que a les parets del MACBA sintenta donar
algunes pinzellades de tot això. Però el desconeixement
de la matèria és evident.
Hi ha un catàleg, ben ancorat a una taula, on es parla
de mail art des de la perspectiva antropològica i sociològica
de lart regulat, que més aviat sembla explicar el sexe dels
àngels duna oficina postal, que no lessència dun
moviment que, per la seva complexitat, requereix una
documentació adequada. En aquest cas, no mancava la
documentació per fer un bon treball, però ha mancat
coneixement i voluntat. Podien haver entrat en contacte
amb especialistes de la matèria com luruguaià Clemente
Padín que és ara mateix a Madrid, o amb Pere Sousa,
resident a Barcelona, consumat teòric i pràctic en aquesta
matèria.
.................................................................................
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.................................................................................
Existeix una tesina titulada El mail Art en España. Desde
el correo tortuga hasta la era electrònica dIsabel Lázaro,
que és un apropament al tema i hauria pogut ser de gran
utilitat al MACBA i als seus comissaris. En aquesta tesina,
actualment matèria de tesi, sota la tutoria de Victòria
Combalia, es va comptar amb la col·laboració duna
.................................................................................

cinquantena dartistes de mail art espanyols i estrangers
i en la mateixa es documenta el fet que som davant un
fenomen que ha mogut milers dartistes de tot el món que
han interactuat, compartit obres i projectes sota paràmetres
fins ara desconeguts. Han posat unes bases que ens han
fet somniar que una altra manera d«estar en lart»
és possible, alliberats del jou normatiu de la Real Acadèmia
i de les rígides estructures dels altars consagrats als déus.
Sexplica en la tesi perquè aquest moviment mundial que
sha servit del correu com a medi per crear la més gran
xarxa de creatius coneguda, ha estat pedrera i segueix
sent-ho, de poetes experimentals, performers, polipoetes,
etc., dallí han sortit els més dinàmics i actius del nostre
país.
Res daixò ha sabut explicar el MACBA, a qui hem de
recordar que la seva funció com a Centre dArt
Contemporani no és presentar els documents fossilitzats
dels grans creadors, sinó mostrar el simbolisme essencial
que aquests contenen. Lenergia i la vitalitat que van
transmetre a daltres generacions i la possibilitat que van
obrir de transitar per territoris desconeguts, inexplorats,
sense additius ni colorants.
.................................................................................
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MARIANO RUBIO:
TEMPS I ESPAI
// IVAN FAVÀ
.................................................................................
Les teles i els gravats de Mariano Rubio (Calatayud, 1926)
posseeixen un atractiu misteriós per tot aquell qui les
contempla, sigui coneixedor o no de la seva obra. Des del
primer moment hom sadona que el llenguatge i la tècnica
de lartista recullen quelcom que soprèn i atrapa.
Probablement, és la seva capacitat de capteniment, de
presentar-se a lespectador i alhora dinterpel·lar-lo amb
el seu pensament, juntament amb el seu gran domini
tècnic, allò que fa particular la seva obra.
Mariano Rubio és totes dues coses. Durant més de
quaranta anys ha estat un investigador incansable del seu
procediment, la pintura i el gravat, i un pensador del seu
temps. Ambdues coses ha volgut sempre fer-les a mans
dels seus deixebles i espectadors. No pot ser daltra
manera, atenent a la trajectòria de lartista, en la qual
sempre ha estat present el dualisme aprendre-ensenyar,
entenent que una cosa no pot ser sense laltra. La
retrospectiva, que es va poder veure al Museu dArt Modern
de Tarragona fins al 25 octubre, i el llibre Rubio a través
del temps i l'espai, de José Verón Gormaz, han volgut
recollir aquest doble vessant de creador i divulgador, de
mestre i artista reconegut internacionalment.
Així, des dels seus inicis va rebre una formació important
a Saragossa, Barcelona, París i Karlsruhe (Alemanya), on
experimentà amb noves formes dexpressió i féu
coneixences que mantindrà amb el temps. Les
circumstàncies el van dur a Tarragona, ciutat en la qual
ha viscut i treballat més de quaranta anys com a professor,

a la Universitat Laboral i a lEscola dArt. La ciutat ha estat
font dinspiració dalgunes de les seves teles i dels seus
gravats, com també altres ciutats com Calatayud, la seva
ciutat natal, o Toledo. Fruit del dualisme citat com aquell
qui no pot aprehendre allò que no ha pogut ensenyar lany
1979 va publicar Ayer y hoy del gravado y sistemas de
estampación. Aquest llibre era el fruit duna intensa tasca
de recerca i reflexió sobre el propi ofici i el consagrava
com a teòric, en esdevenir un manual de referència que
omplia un buit bibliogràfic sobre el tema.

No hi ha gratuïtat, res és superficial. Tant els seus olis
com els seus gravats ambdues tècniques sovint es confonen
somplen de referències culturals, com a les sèries sobre
motius clàssics (Capitel dórico, Capitel jónico i Capitel
coríntio, de 1993), de la història i la història de lart, la
filosofia o la música; també de paraules i nombres, línies
o formes geomètriques la geometria és la base de la
composició, de lordre inscrites o sobreposades a
composicions informalistes. Les textures, amb predomini
de la matèria, esdevenen el fons per a la seva reflexió
sobre lactivitat intel·lectual, el llenguatge i les possibilitats
comunicatives que la paraula i les ciències ens ofereixen.
No sha dobviar linterès que lartista té per les textures
dels murs i les parets en què el pas del temps ha deixat
empremtes. La part alta de Tarragona, on des de fa anys
Rubio viu i treballa, li ofereix un mostrari ampli de parets
de cases i carrerons, de marques i de restes del passat
romà; aquest aspecte el recull en llibres amb títols tant
explícits com Grafiti prohibido (1994), Huellas y ausencias
(2004) o Sobre el muro (2006).
Tot plegat ens porta a les seves preocupacions
fonamentals: els signes del temps i de lespai, de la condició
humana i les seves manifestacions i contradiccions. Una
mena de garbuix pensat i repensat, escrit i sobreescrit de
la seva memòria personal en constant evolució. La seva
obra, radicalment contemporània en lexecució i en el
contingut, és un procés de creixement i de metamorfosi
personals, com la crisàlide a la qual al·ludeixen algunes
de les seves obres (sèrie Crisàlida, 2004). Della, com a
apel·lació i diàleg, nespera el desvetllament de lhome.
.................................................................................

ª MIRADA EXTERIOR
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EL CENTRE DART LA PANERA
I LA DIFUSIÓ DE LART
CONTEMPORANI
// GLÒRIA PICAZO. Directora del Centre dArt la Panera
.................................................................................
www.lapanera.cat
.................................................................................
Un dels principals reptes que té un centre dart
contemporani quan inicia la seva activitat és la seva
connexió amb el públic, establir vincles i sobretot facilitar
punts de trobada que seran diferents segons les mateixes
diferències que sorgeixen dun públic cada cop més i més
heterogeni. Més enllà de la possible acceptació immediata
que pugui sorgir dun públic especialitzat i seguidor de
lart contemporani, es tracta dassolir altres públics,
pensant especialment no només amb la tasca difusora de
la creació contemporània que ha de dur a terme un centre
dart contemporani, si no tot creient que aquest també ha
de ser una plataforma de reflexió sobre el món
contemporani. Un centre dart no ens ha de servir només
per «pensar lart», si no que ens ha de permetre de pensar
el món «a partir de lart».
En aquest sentit, quan lany 2003 es va posar en marxa
el Centre dArt la Panera de Lleida, el seu servei educatiu
va agafar una importància cabdal i al llarg dels sis anys
transcorreguts les seves activitats han estat decisives per

la bona i progressiva implantació del centre dart en una
ciutat mitjana com Lleida. A més duna àmplia oferta
dactivitats dirigides als grups deducació formal i noformal, la qual cosa ja és habitual en qualsevol centre
dart, consideràvem que era molt important dirigir-nos
també a un públic general, que podria gaudir de les nostres
exposicions, però també preteníem que, gradualment,

esdevingués un públic coneixedor de lart contemporani
i que, sobretot, veiés les activitats expositives generades
des del Centre dart La Panera i la col·lecció dart
contemporani reunida a partir de les diferents edicions
de la Biennal dart Leandre Cristòfol, com un signe
dabsoluta normalitat que es podia comparar amb les
activitats i col·leccions generades per daltres centres i
museus de lestat espanyol.
La millor manera de comprovar les similituds de treball

que hi podia haver amb daltres museus i centres dart,
era anant a visitar-los, sense oblidar, però, que la via més
idònia i quasi bé lúnica de conèixer i gaudir de lart
contemporani és veient i veient exposicions. La primera
visita fou al museu Artium de Vitòria, les afinitats amb el
qual han quedat de manifest amb el pas del temps, ja que
hem compartir projectes i nestem preparant dos més per
al 2010. Des daquella primera visita durant el mes de
maig de 2004, els viatges shan anat succeint i hem
visitat, a més del ja esmentat, el Centro de Arte Caja
Burgos, el MUSAC de Lleó, el MACBA de Barcelona, el
CDAN dOsca, el Museu Oteiza , el Chillida Leku, el Koldo
Mitxelena de Donosti, el Guggenheim de Bilbao, lEACC
de Castelló, la Fundació Suñol de Barcelona, així com
visites a exposicions internacionals com «Le Printemps
de Septembre» de Tolosa, la «Biennale de Venècia» i
ledició de «ParisPhoto» denguany. Les visites no només
han estat centrades en lart contemporani, sinó que també
ens han permès de conèixer exemples singulars
darquitectura contemporània amb obres de Frank Gehry
i Santiago Calatrava, o fer un espectacular salt enrere en
el temps per descobrir els secrets dAtapuerca.
Un programa, doncs, pensat senzillament per establir
complicitats i gaudir conjuntament daquelles fites culturals
que ens permeten de descobrir la creació contemporània
i repensar-nos el món de la mà de la cultura.

PRIX PICTET A PARIS
// NATASHA HÉBERT
.................................................................................
Patrocinat pel banc privat Pictet & Cie, el Prix Pictet és
el primer premi del món dedicat a la fotografia i a la
sostenibilitat. Segons el seu president, Kofi Annan, aquest
premi únic es val del fort poder de les imatges per
conscienciar al públic sobre els canvis irreversibles que
s'estan produint en el planeta. Les fotografies són
seleccionades com un mitjà per confrontar i inspirar als
governs, empreses així com als individus a prendre
accions preventives que portin a un món més sostenible.
El guanyador, seleccionat d'una curta llista de dotze
reconeguts fotògrafs, és premiat amb 65.000  i participa,
juntament amb els altres nomenats, en una exposició que

es completa amb un catàleg molt acurat. L'exposició té
lloc al Passage de Retz a Paris del 23 d'octubre al 24 de
novembre, s'organitza amb col·laboració amb les Fires
d'Art FIAC i Paris Photo. Després de passar per Londres,
es podrà visitar a Grècia, els Emirats Àrabs Units i Holanda
durant el 2010.
Seguint el tema de la primera edició «Aigua», enguany
lescollit és «Terra» i se centra en les condicions del sòl,
de la vegetació del planeta, així com en la lluita quotidiana
dels seus habitants. Amb un enfocament molt subtil, el
guanyador de 2009 Nadav Kader (Israel, 1961) concentra
l'atenció en el paisatge que sestén al llarg dels 6.500
km del riu Yangtse a la Xina. Les imatges, bellament
composades, mostren la desintegració del medi ambient
juntament amb les activitats socials dels seus residents:

persones gaudint d'un pícnic de diumenge sota els pilars
gegants d'un pont o banyant-se molt a prop d'una fàbrica.
La llum i els colors creen un atmosfera pacífica i d'ensomni
hàbilment corrompuda pels contrastos pertorbadors.
Entre les altres fotografies es troben les espectaculars
canteres d'Edward Burtynsky, els paisatges d'escombreries
d'Andreas Gursky i Yao Lu, les originals vistes de boscos
i muntanyes d'Edgar Martins, Darren Almond i Chris TeelePerkins, els misteriosos túnels d'aigua, així com les
poderoses imatges del Congo Colonial, el delta del Níger,
Veneçuela i Iran de Sammy Baloji, Ed Kashi, Chrisopher
Anderson i Abbas Kowsari. Tan a prop de La Conferencia
Sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides del desembre
de 2009, el Prix Pictet sembla de força actualitat.
.................................................................................
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NO PENSIS, DISPARA!
// CÈLIA DEL DIEGO
.................................................................................
La subversion des images. Surréalisme,
photographie, film.
Centre Pompidou. Del 23 setembre 2009 a l'1 gener
de 2010 / www.centrepompidou.fr
.................................................................................
No pensar, directament disparar pertot. Aquesta és la
filosofia que pregonen els adeptes a la lomografia des dels
anys vuitanta, quan la còpia i popularització del disseny
de la càmera compacta japonesa Minox desencadenà
aquest fenomen de culte que emfatitza la instantània casual
tot cercant la seva particularitat en aquells trets fotogràfics
que altrament shaurien considerat accidents.
«Photographie de la pensée». Així definia André Breton
la traducció fotogràfica de lescriptura automàtica
surrealista; situar el llapis sobre el paper i començar a
escriure, col·locar el dit sobre el disparador i procedir a
retratar. I és que amb la Lomo LC-A no es reproduïa
únicament la tecnologia de lesmentada càmera nipona,
sinó també molts dels idearis propis de la fotografia
surrealista dels anys vint: el factor atzar, les trobades
insòlites quotidianes, la sobreexposició, la sobresaturació
de colors, el primeríssim pla, lallunyament de les
representacions acadèmiques burgeses...
Dues dècades després del naixement de lescola
lomogràfica, i també vint anys després de l«Explosante
fixe» exposició de capçalera per als seguidors de la
instantània surrealista, que va ser comissariada per
Rossalind Krauss i Jane Livingstone, i promoguda per la
Corcoran Gallery i el propi Centre Pompidou; el vessant

fotogràfic del surrealisme torna a París amb «La subversion
des images». La mostra pretén, una vegada més, revisar
lacció revolucionària que el moviment aportà a la fotografia,
però també revelar la seva profunda transformació dels
sistemes de representació i la construcció duna cultura
de la imatge que el transcendeix.
.................................................................................

.................................................................................
Fotografies. Dalt: Jean Painlevé, Pince de homard, 1929
Baix: Paul Nougé, Cils coupés, 1929-1930
.................................................................................

Amb aquest objectiu, sha reunit una àmplia col·lecció
dinstantànies que emfasitzen la passió surrealista per la
col·lectivitat, mitjançant les fotografies de grup al
photomaton de les Galeries Lafayette o els projectes
col·laboratius dels cadàvers exquisits (ambdós entesos,
daltra banda, com una indissociable conseqüència de
lautomatisme); així com les utilitzacions lúdiques,
documentals i experimentals de la fotografia publicacions
en revistes, publicitat, films, etc. evidenciant tant la
inestimable contribució del surrealisme al nostre imaginari
col·lectiu com el deute incontestable dels llenguatges
publicitaris amb el moviment.
I és que la revolució surrealista va trobar en la fotografia
un pretext per a activitats i escrits comuns, una de les
seves expressions més contundents que, fins i tot va
contribuir més a la difusió popular dels seus principis que
no pas els propis manifestos. En aquest sentit, Quentin
Bajac i Clément Chéroux, comissaris de la mostra, han
tingut especial cura en seleccionar aquells clixés que
plasmen visualment les inquietuds que circulaven entre
els grups surrealistes, com ara la devoció per la literatura
del Comte de Lautréamont La rencontre dune machine
à coudre et dun parapluie sur une table de dissection
(Lautréamont) de Man Ray o bé lobsessió per acostar
fulles tallants als ulls, parpelles i pestanyes, que trobem
a Cils coupés de Paul Nogué o en el cèlebre pla dUn chien
andalou de Luis Buñuel.
No us ho rumieu més, senzillament visiteu-la. Si no
teniu ocasió de fer-ho abans de cap dany a la ciutat de
la llum, podeu intentar-ho al Fotomuseum Winterthur de
Zürich durant el febrer o bé a lInstituto de CulturaFundación Mapfre de Madrid durant el juny.
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