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Us oferim un resum del debat presencial al Centre de Lectura de Reus el 10 de setembre de 2014.

Participació de: Natàlia Borbonès, periodista cultural; Manel Margalef, artista i comissari de la Biennal d’Amposta; Lídia Pérez, artista premiada a la 

darrera Biennal de Tarragona; Joan Morey, artista i gestor cultural; moderats per Assumpta Rosés, directora d’Artiga.

El debat va ser gravat per fer un document d’àudio i realitzar un vídeo a cura de Jordi Martorell de La Casa de Palla. Tots dos documents es podran 

consultar al nostre web i al nostre Facebook.

TEMA DE DEBAT: ELS CONCURSOS COM A SORTIDA? // 2

ARTISTA-ESTRATEGA: EL PERFIL
PER PRESENTAR-SE A UN CONCURS?
// NATÀLIA BORBONÈS

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

Artiga va aplegar, a la sala Fortuny del Centre de Lectura 
de Reus, els artistes Joan Morey, Manel Margalef i Lídia 
Pérez per debatre sobre el paper que tenen avui dia els 
concursos d’art. Moderats per Assumpta Rosés, van de-
batre la importància que poden adquirir aquests certàmens 
per a un artista a mesura que han anat tancant, per la crisi 
econòmica, espais per exhibir la seva obra, com sales pú-
bliques, galeries d’art privades i centres d’art, alhora que el 
mercat d’art també ha patit una davallada. Morey i Margalef 
van afegir al diàleg la seva experiència com a membres de 
jurat de concursos i/o comissaris de certàmens i biennals.

Assumpta Rosés- Quan l’artista decideix participar en 

un concurs, què hauria de tenir en compte?

Manel Margalef- L’artista ha de reflexionar sobre el seu 

treball i cap a on vol anar. Les plataformes i els espais per 

mostrar la seva obra hi són –encara que siguin discutibles i 

presentin mancances– i els concursos i les biennals, també. 

Després entrem ja en el posicionament de cada artista da-

vant d’aquests certàmens. Crec que l’artista hauria de saber 

que hi ha concursos i biennals que no tenen com a primer 

objectiu donar un premi en metàl·lic, sinó ser el testimoni 

d’una època i d’uns temes, per la qual cosa proposen un 

tema al voltant del qual han de girar les propostes artísti-

ques. Són projectes contextualitzats. S’haurien, per tant, de 

conjugar les dues intencions: reconduir la proposta exposi-

tiva i alhora ajudar l’artista perquè faci visible la seva obra.

Joan Morey- Des del punt de vista de l’artista, hi ha una 

massificació de concursos i de convocatòries tan gran que 

li genera una ansietat que fa que es presenti a tots. Això ho 

veus clar quan estàs al jurat, has d’ordenar el material que 

arriba i t’adones que més de la meitat d’artistes no saben 

on s’estan presentant. Ignoren quina és la línia discursiva 

del concurs i qui són els membres del jurat. Hi ha un desco-

neixement brutal. I a vegades el treball no està malament, 

però no és l’adequat per a aquell concurs.

A.R.- Les bases, doncs, haurien de donar un missatge clar 

del que demanen?

J.M.- Sí, perquè queden ofuscades per la precarietat tan 

feréstega que té l’artista, que fa que les llegeixi en diagonal, 

miri la data de lliurament i hi presenti el que li sembla. Ni 

tan sols redacta el dossier tal i com li demanen les bases.

Lídia Pérez- També ha passat al revés. Jo he presentat 

una obra fora de context precisament per no llegir les ba-

ses. Me la van seleccionar i va formar part de l’exposició. 

Era tot pintura convencional i jo allà al mig amb una caixa 

plena de 250 papallones! Aquest any m’hi he tornat a pre-

sentar, també amb una obra alternativa, i ni m’han selec-

cionat. Per tant, el jurat també hauria de tenir en compte el 

que accepta. Hi ha vegades que la composició del jurat no 

és la correcta. En l’art tothom té dret a dir-hi la seva encara 

que no hi entengui. No hi ha gent professional. A vegades 

fins i tot hi ha polítics.

A.R.- És bo que en el jurat hi hagi artistes?

J.M.- Hi estic molt a favor. Pot donar un punt de vista dife-

rent del d’una persona que no sap quin és el dia a dia d’una 

producció artística. Que no sap, per exemple, que partici-

par en un concurs implica pagar uns costos d’embalatge 

i transport. A vegades suposa invertir entre 600 i 1.000 

euros per adaptar aquella obra perquè es pugui desmuntar, 

enviar i tornar a muntar. Hi ha jurats que no són artistes i que 

no ho saben, tot això. Com tampoc coses més tècniques.

L.P.- Sí. Per exemple, que l’obra exposada no es pot deixar 

així, només exposada i sense vigilància. Li pot passar qual-

sevol cosa.

J.M.- I després hi ha concursos en què has de pagar no-

més per inscriure-t’hi! I amb aquests diners s’autofinancen. 

La responsabilitat de les bases abusives són meitat i meitat 

de convocants i participants. L’artista accepta el que li po-

sen al davant perquè necessita fer currículum.

L.P.- Si la gent diu que sí a les bases abusives, aquestes 

cada vegada ho seran més. De fet, els artistes tendim a 

anar cadascú a la nostra.

A.R.- Fa anys s’acusava els concursos de fomentar la 

confrontació entre els artistes. Ara es veuen més com una 

selecció?

J.M.- Tot dependrà de les sinergies entre els membres del 

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

jurat. També cal un bon dissenyador de jurats, els membres 

dels quals convé que no tinguin un mateix perfil perquè les

exposicions resultants no siguin idèntiques. També he de 

dir que jo m’he presentat a un concurs no amb la volun-

tat de guanyar sinó perquè hi ha membres del jurat que 

m’interessa que coneguin el meu treball. Encara que no el 

seleccionin, per a l’artista és molt positiu. És una eina de 

treball més, com ho és un dossier, un taller, un lloc web... El 

concurs seria en aquest cas com un càsting: potser ara no 

t’agafaran, però més endavant es recordaran de tu.

M.M.- En tots aquests anys, sí que és veritat que els con-

cursos no han salvat a tothom, però sí que han afavorit 

el sorgiment d’artistes que després han estat en el circuit 

català. No sempre les sinergies fan que les persones se-

leccionades acabin rendibilitzant al cent per cent el seu pas 

pel concurs, però sí que han estat iniciatives que, després, 

han permès una trajectòria.

A.R.- I arriba el moment en què el treball es dóna a conèi-

xer al públic, a la comunitat.



J.M.- Aquest és un tema una mica coix. Hi ha d’haver una 

feina de dinamització de l’exposició, activitats, visites co-

mentades, servei educatiu... Si això ho descuides, aquell 

concurs passa sense pena ni glòria. És molt trist que per 

l’exposició no passin ni cent persones. És un fracàs de pú-

blic. 

M.M.- És un dels temes que més ens ha de preocupar. I 

des del territori, des del sud del país, l’esforç que hi hem de 

dedicar és doble.

J.M.- Hi ha galeries privades que tenen un espai a la perifè-

ria i que han potenciat que la gent hi vagi portant-la en auto-

car. I aquests autocars sempre van plens. Si sempre troben 

un patrocinador per pagar el vi que se serveix a les inaugu-

racions, per què no el troben per sufragar altres activitats? 

L.P.- Hi ha una gran passivitat davant l’art contemporani, 

fins i tot entre els mateixos interessats. Estic farta de dir als 

meus alumnes de batxillerat artístic que vagin a veure una 

exposició. I no hi ha manera.

A.R.- Els concursos també poden tenir una altra utilitat: 

són les principals vies d’entrada d’obra a les col·leccions 

d’art públiques, sobretot a les nostres comarques, on els 

museus no compren obra.

J.M.- Sí, però si el concurs no es fa responsable de l’obra 

adquirida i la té tirada en un magatzem, aquella obra esta-

ria molt millor a l’estudi de l’artista perquè almenys ell en 

podria disposar per activar-la dins el mercat. En el moment 

que tu segrestes una obra i no la tens en unes condicions

adequades, és com si l’haguessis tirat a la brossa. Hi ha 

concursos que realment cuiden l’obra, la cataloguen i la 

tenen en condicions de preservació. Tu tens aquella obra 

allà dipositada confiant que, en un futur, si continues la teva 

trajectòria artística, es legitimi més i es revaloritzi en el mer-

cat; però això no és l’habitual. Després hi ha concursos 

municipals en què les obres guanyadores pengen als des-

patxos de l’ajuntament. I està molt bé perquè li donen un 

ús, a aquella obra. Però són només fotografies, pintures i 

escultures, i no pas instal·lacions o muntatges d’àudio, per 

exemple. I això pot condicionar els gustos i els criteris de 

selecció dels futurs concursos perquè es convocaran amb 

l’objectiu de posar més obres a altres despatxos. Es fa com 

un cercle viciós. Es podrien fer convenis que regulessin que 

l’obra sigui propietat de l’entitat pública que ha convocat el 

concurs i, al mateix temps, que l’artista en disposi, que la 

pugui moure. Però és difícil perquè encara hi ha la idea de 

la peça única i de la propietat. És difícil canviar la mentalitat 

política en aquest tema.

A.R.- El premi sempre hauria de tenir una mica més de 

valor que el preu de mercat?

J.M.- Sí, però aquí ja entrem en la precarietat de les gale-

ries, que no valoren l’artista emergent o necessiten legiti-

mar-lo. I com ho fan? Doncs animant-lo a presentar-se a un 

concurs. El preu del mercat ja el revisarem, et diuen, quan 

la teva obra comenci a entrar a les col·leccions.

M.M.- Hi ha premis i biennals, com els d’Amposta i Valls, 

que estan canviant les condicions per accedir-hi. Abans 

s’adreçaven als artistes emergents i ara s’està demanant 

artistes ja coneguts per revisionar-los i tornar a posicionar 

el seu treball. Tot plegat fa que ens preguntem què pas-

sarà amb els concursos en uns moments en què la dotació 

econòmica està quedant per sota del valor real de l’obra, 

del preu del mercat. A això, cal sumar-hi el fet que el re-

coneixement de la professionalitat i del treball artístic ve 

determinat per un suport a unes condicions i a unes bases 

que no garanteixen el respecte al treball artístic. Són temes 

que s’han de debatre. Personalment, crec que les activitats 

han de ser honrades i honestes en la mesura de les possibi-

litats que hi ha. Defenso que qualsevol iniciativa que estigui 

portada amb un criteri de mantenir els nivells de professio-

nalitat adequats, és lloable. Des del territori, accedir a la 

visibilitat és accedir a Barcelona, Madrid, Londres... Si no 

fem un esforç per guanyar-nos la credibilitat, serà difícil que 

els objectius d’un premi d’aquest tipus es puguin complir. 

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

Vistes del debat presencial al Centre de Lectura de Reus. 
Fotografies: Jordi Martorell.
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BALLEU, BALLEU, BALLEU!
PREMIS D’ART
// MÀRIUS DOMINGO

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

El currículum de la majoria d’artistes acostuma a passar 

per una etapa de «seleccionat», «finalista» i, en ocasions, 

«guanyador» de premis de diversa importància, normalment 

en els inicis de la carrera creadora i com a fase prèvia a 

la consolidació artística i obtenció de reconeixement. Per 

a Nuria Peist (El éxito en el arte moderno, Abada, 2012), en 

tots els processos de reconeixement artístic «hi ha en el cor-

pus crític a l’entorn d’un artista una evolució: de les petites 

ressenyes crítiques en diaris o revistes especialitzades, als 

catàlegs d’exposició, fins arribar a les monografies perso-

nals, passant per una gran diversitat de tipologies de publi-

cació, com les entrevistes, els articles extensos o l’anàlisi 

de l’obra d’un artista inscrita dins d’un corrent determinat». 

En aquest context, l’impacte dels premis en la carrera d’un 

artista semblen clarament vinculats a la difusió que aquests 

premis tenen de la capacitat de generar ressenyes crítiques, 

entrevistes en diversos mitjans i, per descomptat, en el ca-

tàleg publicat. Està clar que els premis del Grand Slam na-

cionals pretenen assegurar la difusió, a vegades basada en 

la polèmica, com ara el premi Turner (que es concedeix a un 

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

artista britànic menor de 50 anys), els Globe de Cristal que 

atorga l’associació de la premsa francesa i que, per tant, 

tenen sempre espai en els mitjans de comunicació, o els 

Príncep d’Astúries, amb gran presència mediàtica; tots ells 

atorgats a partir de nominacions prèvies. 

 A casa nostra comptem amb diversitat de premis i con-

cursos artístics. Per trajectòria i impacte, podríem situar en 

el nostre particular Grand Slam local els que atorga la Di-

putació de Tarragona i els que organitza la Fundació Ciutat 

de Valls. Amb dotze convocatòries va guanyant prestigi la 

Biennal d’Art Ciutat d’Amposta (BIAM), així com la Biennal 

de Ceràmica del Vendrell, que amb 7 edicions es consolida 

com a referent de caràcter internacional. En els casos ante-

riors es realitzen exposicions i una edició del catàleg. Salou 

i Cambrils també convoquen premis d’art biennals, però no 

acaben de trobar el seu lloc. A Reus el premi Beca Cal Mas-

só es va quedar en la segona convocatòria. I a Tarragona 

la biennal que organitzava el Port de Tarragona potser no 

passarà de la primera edició. La iniciativa privada en el camp 

dels premis té a Reus dos paradigmes que cal recordar per 

la qualitat i la coherència: el premi Telax, que atorga la Ga-

leria Antoni Pinyol des de fa 22 anys, i les 12 convocatòries 

dels Go Caixa Penedès, que ha estat organitzant la Galeria 

Anquin’s.

 Ricard Mas va escriure fa uns anys un article deliciós so-

bre la seva experiència com a participant en premis i con-

cursos artístics, d’una banda com a «aspirant» i també com 

a membre del jurat (el podeu llegir al núm. 117 de Bonart, 
del juliol de 2009). No em puc estar de citar-ne un paràgraf 

amb el qual –després d’haver participat en un bon grapat de 

concursos artístics com a membre del jurat– em sento força 

identificat: «Es convoca un jurat, que accepta la proposta 

perquè és un honor poder escollir, és un procediment divertit 

i no necessita un temps excessiu. A més a més, sempre hi 

ha un bon àpat o un petit xec. Es revisen les obres a concurs, 

i aquí cadascú revela els seus gustos. Aleshores s’improvisa 

un sistema. Per exemple: vinga, que cadascú triï tres noms. 

I la suma dels que surtin farà de preselecció. Aleshores van 

apareixent els líders, generalment dos, que agrupen al seu 

entorn –per amistat, per afinitats, per atzar– dos criteris ge-

neralitzants, dues estètiques. Posem que un grup decideix 

que l’obra A és magnífica i que l’altre grup opta per l’obra 

B. No es fa una sola tanda, es van depurant els noms fins a 

tenir un grup de cinc o sis finalistes. Aleshores, perquè no 

s’emprenyi ningú, es vota l’obra C. La C és una obra que no 

és la favorita de cap dels dos grups, però que conté dues 

virtuts: no està malament i fa que, com a mínim, no hagi 

guanyat el criteri de l’altre grup.»

 Mas acaba el seu article recomanant la visió de Dotze homes 
sense pietat (Sidney Lumet, 1957). Jo em decantaria pel llibre 

d’Horace McCoy Oi que maten els cavalls? (They Shoot Horses, 
Don’t They?). McCoy va situar l’acció del seu llibre al mig de la 

Gran Depressió dels Estats Units, al començament dels anys 30 

del segle passat. El Robert i la Glòria participen en una de les 

nombroses maratons de dansa organitzades arreu del país amb 

la pretensió de guanyar un dels premis més importants que hi ha. 

Sydney Pollack en va fer una pel·lícula meravellosa l’any 1969. No 

és un llibre optimista i, per descomptat, tampoc ho és la pel·lícula. 

El tancament de galeries i d’espais expositius públics, la disminu-

ció de vendes en el món de l’art, la reducció dràstica de beques 

i ajuts a la creació –en fi, la falta de perspectives– han fet que 

un bon grapat d’artistes –també artistes consagrats– optin per 

entrar en el circuit dels premis. Les motivacions són diverses: 

obtenir visibilitat, guanyar alguns diners, fer contactes, poder fer 

una exposició, posar de manifest que encara s’està en actiu... No 

sé com condiciona això la creació artística ni la llibertat creadora, 

però em preocupa que alguns artistes que admiro només puguin 

exhibir els seus treballs si guanyen un premi.

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

Biennal Museu d’Art Modern de Tarragona. Fotografies: 
Alexandre Ayxendri. Biennal del Port de Tarragona. Fotogra-
fia: Port de Tarragona. Biennal de Salou. Fotografia: Raquel 
Medina. Biennal de Valls. Fotografia: Museu de Valls. Bien-
nal d’Art Ciutat d’Amposta. Fotografia: Lo Pati Centre d’Art.
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ELS SUBURBIS DE LA CARN
APUNTS SOBRE «EROTICA»
DE JORDI ABELLÓ
// ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA

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

Jordi Abelló. «Eròtica». Les Bernardes de Salt. Girona
Del 13 de juny al 9 de juliol de 2014. jordiabello.com

La creació contemporània? A la perifèria! No parlo (no-

més) de subvencions, de polítiques culturals o de la prem-

sa. Parlo literalment dels llocs on es produeix i es mostra.

 Jordi Abelló va «emmarcar» la seva «Erotica» en una aï-

llada carretera amb vistes a gasolineres i petroquímiques, 

una mena de no-lloc, segons la tipologia d’Augé. De les ro-

dalies de la vida a les de l’art hi ha quatre passes: el resul-

tat va acabar exposat aquest estiu a la Casa de Cultura Les 

Bernardes, en els confins de Salt, un suburbi de Girona, a 

escassos 600 metres de l’autopista i del polígon industrial.

 On resideix, doncs, l’erotisme? Això ja és qüestió de 

continguts. A les parets de la galeria vèiem un audiovi-

sual en el qual una prostituta de carretera anava ensen-

yant les pintures –de caire vagament expressionista, amb 

rostres de noies– que Abelló va realitzar tranquil·lament 

al taller. Heus aquí que el «suggeriment de presentació» 

acaba captant més l’atenció que les pròpies pintures, re-

legades a un «pla» indirecte amb les lents de l’espectador.

 L’artista reusenc, per tant, qüestiona la naturalesa dels 

esdeveniments expositius: On és l’exposició de debò? En 

l’acció de l’anònima meretriu exhibint els quadres als es-

guards frívols dels conductors que passen? O en els ví-

deos –esplèndids i minuciosament treballats– que, fi-

nalment, es presenten al públic diletant? O en tots dos 

alhora? Més enllà del simulacre (hi ha qui l’anomena 

«document»), la semàntica ho permet i l’art és a tot arreu.

 Sigui com sigui, Abelló ens obliga a reconvertir la mi-

rada allunyant-nos de les noies pintades vers la dona que 

les exposa, exposada al costat d’un aclaparador senyal de 

«STOP» i protegida del sol flagel·lador amb un immens pa-

raigua negre. Amb els cuirs i els escots escarits, s’exercita 

com a objecte de desig. L’eròtica «interpretada» com a car-

nalitat ostentosa, a disposar, apta per al consum. Tot un art.

 Però hi ha realment erotisme en la transacció de la carn? És 

clar, contestar aquesta pregunta suposa indagar prèviament 

què entenem per «erotisme». En aquest impàs, Abelló la cla-

va: podem no saber definir-lo (potser, realment, no cal), però 

sabem «representar-lo», sabem que té tota una retòrica i una 

imagètica. De fet, així mateix ho resumeix l’artista: «La pintura 

és carn… La carn és pintura. Si arribo a poder pintar la carn 

seré pintor. Aquest era el repte inicial de la meva sèrie «Erotica».

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

Vistes de l’exposició «Eròtica». Fotografies: Lluc Queralt.

ÀLVAR CALVET. «NIX»
// ALBERT MACAYA

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

Museu d’Art Modern de Tarragona. Del 15 de maig al 29
de juny de 2014. altanet.org/MAMT

La visualitat sembla ocupar un paper cada dia més destacat 

en el món contemporani. Vivim immergits en un contínuum 

d’imatges cada cop més ràpides, més omnipresents, més 

creatives i seductores. Com ha destacat Paul Duncum, mai 

abans les imatges havien jugat un paper tan rellevant en la 

compilació, difusió i representació del coneixement com en 

els nostres dies. De fet, la relació entre visió i coneixement 

ens acompanya des dels primers anys de vida. Segons els 

defensors de la noció de pensament visual, l’acció de mirar 

està, per a la majoria de nosaltres, estretament imbricada 

en el propi procés de conèixer i habitar el món. Des de 

ben petits, aprenem a mirar, ens exercitem a reconèixer 

estructures, rostres, distàncies, profunditats, a organitzar 

allò que percebem d’acord amb patrons i expectatives. 

 Una reflexió sobre la visió com la que ens plante-

ja Àlvar Calvet a «Nix» és, doncs, un interessant exerci-

ci en l’art d’anar a contracorrent. Com el fotògraf cec 

Eugène Bavcar, Calvet sembla demanar-nos si molta 

llum equival sempre a més claror. «És quan dormo que 

hi veig clar», deia Foix. Però cal primer tancar els ulls. 

Què passaria si, enmig del tornado de la visualitat con-

temporània, ens prenguéssim el temps per pensar so-

bre la visió? Què descobrim si aturem el flux incessant 

d’imatges que ens envolta i ens situem en la no-visió?

 La metàfora més adequada per fer referència a 

l’absència de visió és la nit. Les pintures/fotografies de 

Calvet d’escenes nocturnes són com una porta d’entrada a 

aquesta metàfora: la seva  eloqüència apel·la a la nostra prò-

pia experiència. Anar a les palpentes en plena nit és el que 

més s’assembla a la ceguesa. La inevitable topada amb una 

paret o un moble ens fa entendre abruptament què impli-

ca comprendre el món des de l’absència d’imatges. Tots els 

hàbits perceptius i, si es vol, tota la cultura visual, de la qual les 

arts participen, queda sobtadament en suspens. Així ho ha ex-

perimentat el grup d’artistes col·laboradors que, a demanda 

d’Àlvar Calvet, han dibuixat un rostre a cegues. L’experiència 

desconcertant (en dono fe) de dibuixar a ulls clucs i la sor-

presa en veure el resultat ens palesen com d’arrelat està en 

nosaltres l’hàbit de veure-hi. El visitant mira la paret del mu-

seu coberta de petits dibuixos, resultat de l’experiència, i no 

pot evitar una sensació de confusió entre inquietant, diver-

tida i estranya: cares desencaixades, mancades de propor-

ció, d’expressions inversemblants, de contorns dubitatius. 

  En una tonalitat més greu, les entrevistes amb persones

invidents donen veu als que han construït el seu habitar el 

món amb una relació ben diferent amb la visualitat. Corprèn 

escoltar com el seu somni més preuat és fer coses que per 

a molts de nosaltres són banals, com conduir un automòbil. 

 Però probablement, la peça més impactant de la mos-

tra és el vídeo on veiem a persones cegues explorant 

amb les mans la fesomia de l’artista i dibuixant-lo, i com, 

al seu torn, Calvet es cobreix els ulls i toca el rostre dels 

seus interlocutors, per tal d’assajar, també ell, un retrat 

a cegues. Vet aquí un radical exercici d’empatia a quatre 

mans, una voluntària renuncia a la visió especialment sig-

nificativa en una persona que, en tant que artista visual, 

ha fet de la visibilitat l’element central del seu quefer.

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

Fotogrames del vídeo Interacció a sis mans.
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Mariona Moncunill (Valls, 1984) Llicenciada en Belles Arts. Artista i gestora cultural.

Viu i treballa a Barcelona. 
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marionamoncunill.com
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RUFINO MESA «ORACLE i LES CAIXES 
DELS HOMES BONS»
....................................................

La Comella. Tarragona
lacomella.org
....................................................

Oracle, la darrera escultura arquitectònica de Rufino Mesa 

construïda a La Comella, juxtaposa el silenci amb el soroll, 

situada en el costat més pròxim a l’autopista AP-7, on el tràn-

sit de vehicles ens fa pensar en la gran ciutat, la pressa i 

la velocitat, mentre ens envolta la pau del bosc mediterrani. 

Com si els oracles dels segle xxi poguessin llegir el futur en 

el so que produeixen els camions i els cotxes, ens fa intuir 

que l’autopista ens portarà tot allò que desitgem. Això sí, vigi-

leu amb el que desitgeu. Vigileu de prop els vostres somnis, 

perquè es poden fer realitat. En Les caixes dels homes bons 
l’artista oculta els noms d’homes justos. La majoria dels es-

pais estan buits fet que suscita la reflexió del visitant. MD

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

FONS DE LA COL·LECCIÓ FUNDACIÓ
FORVM. «ANIMALIS»
....................................................

Fundació Forvm per a la Fotografia. Tarragona
Del 4 de juliol al 28 de setembre de 2014 
facebook.com/FundacioForvmPerLaFotografia
....................................................

Animals de companyia, gats i gossos, però també aranyes, 

elefants, sardines, cavalls, rucs, serps... Una petita arca de 

Noè fotografiada per 50 artistes que exploren –voluntàriament 

o involuntària– la relació que mantenim amb els animals. Les 

imatges acompanyen l’obra de Pieter Hugo Abdullahi Mo-
hammed amb Gumu (Ogere Remo, Nigèria, 2007), de recent 

adquisició per la Fundació Forvm, i ens permeten veure com 

els animals estan al nostre costat i comparteixen la manera de 

viure dels seus propietaris. Hi trobem artistes nacionals i inter-

nacionals com Eliott Erwitt, Peter Beard, Gregori Colbert, Jean 

Luc Mylayne, James Craig, Paco Gómez, Valentín Vallhonrat o 

Joan Fontcuberta, o el tarragoní Lluc Queralt. MD 

JOAN BROSSA 
«ESCOLTEU AQUEST SILENCI»
....................................................

Museu de la Vida Rural. L’Espluga de Francolí 
Del 25 de juliol al 5 d’octubre de 2014
museuvidarural.com
....................................................

Glòria Bordons, comissària de l’exposició, ha seleccionat 

obres de Brossa que van dels anys 70 als primers 90 i re-

corren la majoria de gèneres i disciplines en què va treballar 

l’artista. 11 poemes visuals, 5 cartells, 9 poemes objecte, 1 

instal·lació i 1 llibre de bibliòfil fet en col·laboració amb Pe-

rejaume (El bosc a casa, 1986-89). Les obres s’agrupen en 

els tres eixos que van marcar la vida del poeta: compromís, 

transformació i mirada reflexiva. Algunes de les peces, com 

ara Hollywood (1989) o Volem viure plenament en català 
(1995), exemplifiquen el millor Brossa, el que combina sim-

plicitat amb contundència en el missatge.  MD

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

DESTACATS    CÈLIA DEL DIEGO, MÀRIUS DOMINGO i ASSUMPTA ROSÉS // 8

«FENOSA I LA PORCELLANA»
....................................................

Fundació Apel·les Fenosa. El Vendrell
Del 3 d’octubre de 2014 al 28 de febrer de 2015
fundaciofenosa.org
....................................................

Un recull de les peces de porcellana que Fenosa va fer 

des dels anys 20 fins als 60 exploren les relacions amb 

la manufactura Haviland de Limoges, les influències de 

Picasso o Modigliani. L’exposició presenta els 11 plats que 

Fenosa va fer en aquella època. Alguns tenen com a motiu 

el tema del colom de la pau. Les peces s’exposen amb 

alguns treballs de la seva esposa d’aquells anys, Nicole 

Fenosa. Es tracta de peces amb acabats acurats i motius 

delicats que ens acosten al Fenosa més desconegut. MD

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

JOAN PANISELLO I CHAVARRIA
....................................................

Emigdi Subirats i Sebastià
Onada Edicions. Col·lecció Gent Nostra. Benicarló 
....................................................

L’obra i el pensament del ceramista Joan Panisello (Je-

sús-Tortosa, 1944) és analitzada en profunditat pel pro-

fessor Subirats. Apunts biogràfics, anècdotes viscudes, 

l’experiència del dia a dia treballant amb el forn, el que ens 

descobreix cada cuita, fotografies d’obres i actes, i una acu-

rada anàlisi del que pensa la persona que està darrere cada 

peça. Comprovareu la coherència que hi ha en el treball de 

Joan Panisello, i la capacitat d’investigació i sorpresa que 

no l’abandonen mai. Es tracta d’un llibre que ens descobreix 

l’artista i que no és un punt i final sinó més aviat un punt i 

seguit en una obra que està en permanent evolució. MD 

22 PREMI TELAX
....................................................

Galeria Antoni Pinyol. Reus. Del 8 al 31 de juliol de 2014
cesarazcarate.com  -  antonipinyol.com
....................................................

Ja portem 22 edicions d’un premi que obté any rere any 

la resposta de nombrosos artistes. Destaquem una selec-

ció exigent que ens proposa una exposició interessant. Els 

seleccionats: Arnau Casanoves, Arturo Doñate, Gerardo 

Stübing, Inma Sáenz, Marta Ballvé, Merche Pereira, Sergi 

Clavé, Tatiana Muñoz i Víctor Solanas. El guanyador és César 

Azcárate, un arquitecte que des de fa anys fotografia edificis 

industrials abandonats. L’obra guanyadora: Sweet temple, 

uneix una visió estructural i geomètrica, una estètica picto-

rialista i l’entropia que comuniquen els edificis en desús. AR

....................................................
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TERESA MARTA BATALLA
«CERÀMICA»
....................................................

Galeria Camil·la Pérez Salvà. El Vendrell
Del 3 d’octubre al 29 de novembre de 2014. camillaperez.com
....................................................

La marca dels dits, de la palma de la mà, dels artells, ens perme-

ten imaginar com l’artista dóna vida al fang. Com si la peça fos 

una ofrena molt personal que Teresa Marta fa pensant exclusiva-

ment en nosaltres, en el plaer que sentirem quan amb les nostres 

pròpies mans puguem resseguir les petjades que ella ha deixat 

allí únicament per a nosaltres. Llavors encara tenim la possibilitat 

de contemplar els gravats de les seves superfícies, que sembla 

com si vinguessin de dins del fang cuit. MD

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

FONS DEL MUSEU DE VALLS. 
«DE LA FIGURACIÓ A L’ABSTRACCIÓ. 
1940–1975»
....................................................

Museu de Valls. Del 20 de juny al 30 de setembre de 2014 
....................................................

Tercera exposició d’un cicle destinat a revisar els extensos 

fons del Museu de Valls. La primera es va dedicar al realis-

me de finals del vuit-cents fins al 1939, la segona a la foto-

grafia i aquesta darrera mostra la pulcra pintura continuista 

i comercial de postguerra, els autors de la segona avant-

guarda i l’inici de l’art contemporani català. Cal destacar 

les pintures de Jaume Mercadé, figura central del museu, i 

les obres avantguardistes procedents de les col·leccions de 

Francesc Català Roca i Daniel Giralt-Miracle. AR 

BOUESIA 2014.
«ÈXODE ULTRALOCAL»
....................................................

Del 14 de juny al 21 de setembre de 2014
bouesia2.blogspot.es
....................................................

El festival d’acció poètica Bouesia, dirigit per Miguel Àngel Marín, 

ha complert deu edicions. Ho han celebrat fent un programa llarg 

i estès pel territori. Va començar el juny a Paterna; han fet actes 

a Vandellòs, Tortosa, Deltebre i Flix, i s’ha acabat a Amposta del 

19 al 21 de setembre. Es tracta de poesia i accions artístiques 

al carrer, en espais naturals i llocs amb memòria, amb el centre 

impulsor a Deltebre. Aquest any una carrossa ha acompanyat el 

periple, tot fent d’escenari i de mitjà de transport d’un taller. AR

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

JUAN CARLOS LOZANO
«7+2 DIALOGOS»
....................................................

The Grey Square. Tarragona
Del 10 de maig al 7 de juny de 2014. thegreysquare.org
....................................................

Esther Lozano, que ha comissariat aquesta mostra, ens 

proposa un diàleg entre 7 peces tradicionals dels venda i 7 

murals més 2 peces escultòriques de l’artista Juan Carlos 

Lozano. Els venda (vhavenda) són una tribu bantu de l’Àfrica 

austral molt permeable a altres cultures. Lozano s’inspira en 

els colors i les línies que utilitzen els venda per establir un ric 

diàleg en el qual predomina la sensibilitat, el traç i les combi-

nacions de colors que ens acosten a una mena d’espiritualitat 

basada en les coses senzilles i planeres, en la qual l’artifici 

no té cabuda i les coses són fàcils d’entendre. La sala 

d’exposicions esdevé una mena de capella intercultural, amb 

propostes distants, però amb un punt de convergència. MD

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

QUIM PACKARD.
«COM PERDRE’S A ALASKA»
....................................................

Capella de Sant Roc. Valls. Del 27 de setembre al 8 de 
novembre de 2014. capellasantroc.cat
....................................................

Dos exemplars de drac barbut australià són els convidats 

d’honor a la inauguració d’aquesta mostra plantejada com 

un gabinet de col·leccionista que sorgeix d’un llarg procés 

d’investigació de l’artista sobre els imaginaris d’allò consi-

derat autèntic. Els acompanya una muntanya d’objectes, 

cadascuna de les quals desplega un relat que densifica el 

conjunt: el tipus de collar que va protegir els mastins dels 

Pirineus de l’atac dels llops, una catifa de Jurassic Park, una 

pila de llibres entre els quals destaca Into the Wild, la narració 

del viatge iniciàtic que dóna títol a la mostra, i tantes altres 

curiositats travessades per un fil invisible que recorre la his-

tòria de l’ecologia i l’antropologia, del neofolk i el grunge i, 

sobretot, de l’univers de Quim Packard.  CD

TALLERS OBERTS
....................................................

Part Alta de Tarragona.
Del 4 al 7 de setembre de 2014. tallers03.org
....................................................

Un equip d’entusiastes vinculats al món de l’art tarrago-

ní ha posat en peu la desena edició dels Tallers Oberts. 

S’agrupen en l’Associació d’Artistes de la Part Alta de 

Tarragona, i Pau López n’és la cara visible. Aquest any 

s’han programat un bon grapat d’activitats i, fins i tot, ja 

hi ha un Tallers Oberts Off. Donar visibilitat als artistes, 

fomentar la compra d’art, facilitar els contactes o actuar 

com a punt de trobada d’artistes que intercanvien idees i 

projectes i planifiquen la temporada són alguns dels ob-

jectius d’aquestes tallers oberts. També podem destacar 

la sensació d’optimisme que es genera en comprovar que 

els que estimen l’art contemporani són una petita gran 

minoria. MD

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



FULL CONTACT
.................................................... 

Espai Tabacalera. 24 i 25 d’octubre de 2014
...................................................

Full Contact és un punt de trobada «lliure», una reunió sen-

se normes ni temps prefixats en la qual els nous fotògrafs i 

els experts del món de l’art tenen l’oportunitat de conèixer-

se i d’establir relacions comercials o artístiques entre ells 

o, simplement, d’intercanviar idees i opinions al voltant 

d’un dossier o un projecte fotogràfic. És una plataforma 

per donar impuls als nous creadors, d’apropar-los al mer-

cat de l’art a través dels agents artístics i de les institucions 

que representen i és, també, un premi que consisteix a 

produir una exposició individual per a l’any 2015 a Tarra-

gona al millor dels artistes presents en la pròxima edició 

de Full Contact. 

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

JORDI ORTIZ. «AQUÍ, ALLÒ»
....................................................

Fundació Forvm per a la Fotografia
Del 19 d’octubre al 21 de desembre de 2014
....................................................

Amb «Aquí, allò» Jordi Ortiz ens presenta una mirada als 

molts arbres que habiten un espai urbà concret: Barcelona. 

Una àmplia sèrie de fotografies en blanc i negre, presenta-

des en diverses mides i suports, esdevenen el registre del 

recorregut que l’artista ha fet durant aquest últim any pels 

espais verds d’aquesta ciutat, pels seus carrers, els seus 

parcs, les seves places i els seus jardins. Es tracta d’un 

recorregut que parla dels arbres que habiten una ciutat gai-

rebé sense adonar-nos-en. La mirada se centra en aquests 

arbres, en les seves formes i textures, i a partir d’aquí es 

projecten noves imatges, sempre suggeridores. Arbres que 

es presenten amb una mirada lírica i renovadora, brancat-

ges que ens transporten a noves formes orgàniques. 

SCAN PHOTOBOOKS
.................................................... 

Espai Tabacalera, M2, planta 3
Del 16 d’octubre al 21 de desembre de 2014
.................................................... 

En els últims anys l’auge del fotollibre autoeditat s’ha anat 

consolidant i conformant com una nova forma de creació i 

expressió molt lligada a la nova fotografia contemporània. 

Hi podem trobar des de petites editorials que han apostat 

per autors emergents –fent tiratges més modestos, però 

sens dubte més personals i únics– fins a, en altres casos, 

els fotògrafs mateixos, que decideixen autopublicar-se. Per 

segon any consecutiu, des del festival SCAN Tarragona es 

mostra la qualitat de les publicacions dels fotògrafs que 

fan servir l’autoedició no només com a mitjà d’expressió, 

sinó també com a carta de presentació de la seva obra.

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

XAVIER MULET. «M. ARDAN, GRAN
VIATGER DEL SEGLE XIX»
....................................................

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
Del 18 d’octubre de 2014 al 25 de gener de 2015
....................................................

Aquesta mostra recull els treballs de recerca duts a terme 

en els darrers anys per Xavier Mulet sobre un dels per-

sonatges més significatius i desconeguts del segle xix: 

Monsieur Ardan –pseudònim amb el qual aquest home 

erudit, que dominava la fotografia, la literatura, el dibuix, la 

botànica, l’aeronàutica i la ciència, va signar la seva obra. 

L’exposició ens mostra la societat, la ciència i la cultura de 

l’època a través dels estudis i les fotografies realitzades 

en alguns dels seus viatges a llocs remots. La conferència 

«Mr. Ardan, gran viatger del segle xix: pistes, referències, 

homenatges», a càrrec de Xavier Mulet (13.11.14), acom-

panya aquesta exposició.

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

«FOTOGRAFIA I POESIA VISUAL»
....................................................

Tinglado 2. Port de Tarragona
Del 22 d’octubre al 21 de desembre de 2014
....................................................

Es tracta d’un recorregut sobre la relació entre fotografia 

i poesia visual des dels anys 60 fins a l’actualitat, amb 

presència dels precursors, des dels artistes de l’era con-

ceptual fins a la contemporaneïtat. Hi són presents obres 

de Julián Alonso, Edu Barbero, Felipe Boso, J. M. Calleja, 

Agustín Calvo Galán, Xavier Canals, Jordi Cerdà, Bartolo-

mé Ferrando, Albert Gusi, Carles Hac Mor–Eugènia Bal-

cells, Josep Iglésias Marquet, Ouka Leele, Chema Madoz, 

Fina Miralles–Isabel Banal, Santi Pau, Perejaume, Marcel 

Pey, Olga L. Pijoan, Francisco Pino, Jaume Plensa, Cé-

sar Reglero, Medrano, Francesc Torres, Isidoro Valcárcel 

Medina, Josep Vallribera, Gustavo Vega, Francesc Vidal–

Montserrat Cortadellas, Guillem Viladot, Víctor Vilamajó, 

Manuel Vilariño, David Ymbernon, Grup Zaj.

«TALENT LATENT»
....................................................

Espai Tabacalera, sala d’exposicions M2, planta 2
Del 16 d’octubre al 21 de desembre de 2014
....................................................

«Talent latent 2014» mostra l’obra de deu autors i auto-

res que representen alguns dels valors més emergents de 

la creació fotogràfica contemporània internacional: Iñaki 

Bergera (Vitoria-Gasteiz, 1972); Anne Berry (Atlanta, EUA, 

1956); Albert Bonsfills (Barcelona, 1982); Pablo Castilla 

(Granada, 1980); David Catá (Lugo, 1988); Caleb Cole (In-

diana, EUA, 1981); Rodrigo Illescas (Bahía Blanca, Argen-

tina, 1983); Jordi Pizarro (Barcelona, 1985); Marina Ruiz 

(Barcelona, 1988); Pixy Yijun Liao (Xangai, Xina, 1979). Es 

tracta de deu fotògrafs i fotògrafes que ens ofereixen una 

panoràmica interessant d’algunes de les principals línies 

estilístiques i àmbits temàtics pels quals es mou aquesta 

disciplina.

....................................................
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SCAN TARRAGONA.
LA SEVA TRAJECTÒRIA
// ANTONIO SALCEDO

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

scan.cat

L’any 2004 es feia la darrera edició de la Primavera Fo-

togràfica a Catalunya, un festival que havia nascut l’any 

1982 tenint com a antecedent les Jornades Catalanes de 

Fotografia que es varen realitzar a la Fundació Miró l’any 

1980. Quatre anys després, l’abril de 2008, naixia SCAN, 

un festival que va reivindicar des d’un començament 

l’interès que la fotografia tenia per a la ciutat demostrat en 

la seva activa participació en la Primavera Fotogràfica en 

la qual va estar present des de 1984, essent la ciutat amb 

més activa participació després de Barcelona.

És important destacar que previ a l’SCAN es va celebrar 

a Tarragona, Foto Tarragona Primavera 2006 que es va 

donar conèixer com a hereva de la desapareguda bien-

nal. David Balsells escrivia en la presentació del catàleg: 

«Ara, 24 anys després, i amb l’aparent desaparició de la 

biennal, torna a ser Tarragona la que assumeix la respon-

sabilitat, per tal que la fotografia tingui el seu lloc en la 

programació de la ciutat».

 Aquesta iniciativa duta a terme pels agents culturals 

de la ciutat fou molt important per poder reclamar per a 

Tarragona el dret a tenir el seu propi certamen, i així ho 

varen manifestar a Joan Manel Tresserras, conseller de 

Cultura de la Generalitat. Com a resultat, la Generalitat 

va decidir patrocinar el festival, amb la col·laboració de 

l’Ajuntament. Es convocà un comitè molt ampli, amb Ma-

riona Fernández com a coordinadora executiva i un comitè 

artístic integrat per David Balsells, Pep Benlloch, Marta 

Dahó, Joan Fontcuberta i Tanit Plana.

 Malgrat que molts dels integrants havien treballat a la 

Primavera, ara es tractava de fer un festival diferent, en 

el qual es donaria molta importància als fotògrafs emer-

gents, als quals estaria dedicada l’exposició «Talent la-

tent» que va tenir una gran acceptació internacional. La 

seva coordinadora així ho expressava: «Una manifestació 

fotogràfica i una plataforma creativa. Tarragona és la seva 

seu perquè va mantenir viva la torxa de la Primavera Fo-

togràfica quan ja no es convocava, però el canvi és total: 

nom, format, filosofia...». El nom de «SCAN», metafòrica-

ment, és una mena de radiografia del país, un estat de la 

qüestió. En aquest sentit es varen celebrar les II Jornades 

Catalanes de Fotografia a la Universitat Rovira i Virgili.

 En la primera edició, el 2008, es va contactar amb 

nombrosos fotògrafs, revistes especialitzades, galeries i 

museus, tant nacionals com internacionals. Varen arribar 

200 propostes, de les quals se’n varen escollir quinze. Es 

va realitzar un programa d’exposicions en les diferents 

institucions culturals de la ciutat, un cicle de cinema, con-

ferències, col·loquis i tallers; activitats que es mantindran 

en les edicions posteriors.

 El mes de maig de 2009 s’inaugurà el segon SCAN. 

El programa constava de tretze exposicions, el simpò-

sium «Instantànies de la teoria de la fotografia», el debat 

«Diàleg, la imatge en conflicte», i la mostra «Talent latent», 

que es converteix en un dels eixos del festival.

 El mes de febrer de 2010 es produeixen canvis signi-

ficatius. Mariona Fernández, davant la indecisió política 

de la continuïtat del festival per part de la Generalitat, en 

deixa la coordinació. L’Ajuntament se’n fa càrrec i decideix 

que d’ara endavant passarà a ser biennal, sota la direc-

ció de la Fundació Forvm. Diferents activitats centraren 

l’edició de «Talent latent» comissariada per Jesús Micó; 

SCAN OFF passà a ser comissariat per Pep Escoda per 

oferir als joves fotògrafs la possibilitat de mostrar les se-

ves obres en projeccions obertes al públic i un seminari 

internacional que tenia com a tema: «La teoria de la imat-

ge, l’educació i el pensament al voltant de la fotografia», 

fet en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili. Cal 

destacar també la celebració de 12 exposicions en dife-

rents museus, fundacions, centres culturals, etc.

 La quarta edició, amb el nom SCAN Tarragona, inaugu-

rada el 25 d’octubre de 2012, fou organitzada per la fun-

dació Forvm amb la direcció artística de Chantal Grande i 

la direcció executiva de David Balsells. Malgrat la dràstica 

reducció del pressupost tingué una major consolidació, 

a més de presentar importants novetats, la creació de 

Full Contact, una experiència que en paraules del seu co-

missari, Jesús Vilamajó, és una activitat pionera a Europa 

quant a la relació entre joves artistes i agents del sector de 

l’art. Una altra novetat fou la presentació de l’«Autoedició 

exposada», que dóna l’oportunitat als fotògrafs de mos-

trar els seus fotollibres.

 Aquest mes d’octubre se n’inaugura la cinquena edició. 

Ja està quasi tot a punt, però encara no disposem de la in-

formació detallada de totes les activitats. Sí que coneixem, 

però, la selecció dels Full Contact Artists i la confirmació 

dels Full Contact Followers, que evidencien l’interès que 

desperta aquesta activitat tant a escala nacional com in-

ternacional. A més de les activitats previstes d’exposicions, 

conferències, tallers, una novetat serà la participació de 

l’Associació de Músics que farà unes sessions de jazz.
 De la importància que ha assolit SCAN Tarragona, en 

són un exemple les tres taules de visionats de dossiers que 

hi havia al darrer Festival d’Arles. És d’esperar que aquesta 

pròxima edició sigui tant o més reeixida que les anteriors. 

 Malgrat les dificultats econòmiques, les critiques rebu-

des, els problemes polítics, SCAN Tarragona està acon-

seguint el seu objectiu: situar Tarragona com un referent 

a escala nacional i internacional de la fotografia, així ho 

demostren l’àmplia demanda i participació. En el seu èxit, 

a més del treball de l’equip, han tingut importància les 

xarxes socials i els mateixos participants, que es conver-

teixen en excel·lents difusors i defensors del festival.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CANVI DE RUMB
// MARIA CANUDAS

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

The Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles
45a edició «Parade»
Del 7 de juliol al 21 de setembre de 2014
rencontres-arles.com

L’edició d’enguany dels Encontres d’Arles serà recordada 

com a any de transició més que no pas per la qualitat o 

la innovació de la seva programació. Una simple ullada al 

programa, que porta per títol «Parade» (és a dir, «Des-

filada»), fa palesa una certa inconsistència conceptual i 

una disminució en el nombre d’exposicions respecte a 

edicions anteriors. 

 D’aquesta manera tanca la seva etapa al capdavant del 

festival François Hébel, que ha liderat els Encontres des 

de 2001 i els ha posicionat com a l’esdeveniment fotogrà-

fic més rellevant d’Europa. Fidel als comissaris que l’han 

acompanyat al llarg de la seva trajectòria, Hébel els ha vol-

gut dedicar la seva darrera edició, oferint-los la possibilitat 

de «desfilar» per última vegada. Sense més fil conductor 

que l’amistat i la lleialtat que uneix aquests personatges, 

la selecció pren un to nostàlgic i esdevé una mica incon-

nexa. Només ens queda, doncs, recercar en el programa 

les perles que ens transportin a èpoques més glorioses.

 Cal destacar dues mostres molt remarcables. Per una 

banda, la magnífica exposició de la Col·lecció Walther, on 

a través de la imatge seriada es proposen sorprenents 

diàlegs entre autors del segle xix i de la contemporaneïtat. 

I, per l’altra, el nou capítol en la investigació del fotollibre 

feta per Martin Parr, que ara se centra en el fotollibre xinès 

amb una juganera posada en escena. 

 De la mà d’Erik Kessels podem descobrir els petits 

universos de nou artistes holandesos entre els qual cal 

subratllar, i amb moltes exclamacions, el treball irònic i 

intel·ligent de Hans Eijkelboom. A l’altra banda del Taller 

es presenten els deu treballs del Discovery Award. Sor-

prèn l’homogeneïtat en els registres, però despunten els 

projectes de Will Steacy i del guanyador Kechun Zhang.

 Joan Fontcuberta recupera el llegat de la Col·lecció 

Trepat, una mostra de la fotografia avantguardista única 

en el nostre país, que ha pogut veure la llum gràcies a la 

col·laboració amb el museu MOKBA. Seguint en la línia 

de la recuperació d’arxius fotogràfics, dues altres expo-

sicions mereixen també una menció especial: la mostra 

de la Col·lecció W.M. Hunt, que és la posada en escena 

d’una obsessió per acumular imatges de grups humans 

i multituds, i els sorprenents fotocollages de gran format 

de Vic Muniz, que representen escenes quotidianes rea-

litzades amb infinitat de fotografies d’àlbums familiars i 

de postals.

 Hébel s’acomiada del festival per les desavinences 

amb les institucions locals i amb la Foundation Luma que 

han donat un fort cop de timó a les polítiques culturals 

d’Arles; un gir que deixa els Encontres en una situació 

incerta i que qüestiona la centralitat de la fotografia com a 

expressió cultural a favor d’un projecte més transcultural. 

Ara la responsabilitat d’imaginar l’encaix del festival en el 

renovat panorama de la ciutat recau en el successor de 

Hébel: el comissari Sam Stourdzé. Probablement, però, 

el seu gran repte serà el de saber redefinir el paper de la 

fotografia dins d’un context cultural i social més ampli i 

complex. 

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

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

TAN BELL COM LA TROBADA FORTUÏTA
D’UNA TALLA DE LA VERGE,
UNA CAIXA DE TRANSPORT D’ART
I UN LLIT D’HOSPITAL
// CÈLIA DEL DIEGO

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

Susy Gómez. «Llits de la Mare de Déu»,
Diàlegs amb la mort. Església del Convent
de Santa Magdalena. Palma
Del 10 al 17 d’agost de 2014
assumpciodelamarededeu.net

Ja fa dotze anys que una cinquantena d’esglésies han re-

cuperat a Mallorca la tradició d’arrel medieval i barroca de 

retre homenatge a la Mare de Déu d’Agost, més concreta-

ment a la Dormició (o el Trànsit) de la Mare de Déu. Amb 

motiu de la festivitat, les imatges coronades, jacents so-

bre llits ornamentats i vetllades per àngels o apòstols, són 

instal·lades durant deu dies en esglésies i capelles d’arreu 

del territori insular per festejar l’Assumpció amb proces-

sons, novenes i concerts. 

 En aquest marc, la Fundació Amics del Patrimoni ha 

convidat enguany l’artista contemporània Susy Gómez a 

realitzar una de les exposicions del «Llit de la Mare de Déu» 

a l’església del Convent de Santa Magdalena. La instal·lació 

Diàlegs amb la mort n’és el resultat, una proposta poètica 

conformada per dos exercicis de despreniment, tres objets 

trouvés al més pur estil duchampià i un concert.

 En l’exercici número 2, i ocupant l’espai central de 

l’entrada tradicionalment destinat al lluïment de la imat-

ge de la verge adormida, un llit d’hospital preparat amb 

llençols blancs espera el repòs, potser l’etern, d’un pa-

cient indeterminat, el visitant? Uns passos més enllà, 

l’exercici número 1 s’obre pas entre els bancs al bell mig 

de l’església, on una talla del segle xvi de la dormició de 

la verge procedent de la Parròquia de Sant Miquel de Pal-

ma és ajaçada sobre una caixa de transport d’obres d’art, 

també d’un blanc immaculat, mentre el públic és convidat 

a participar d’un ritual de meditació i el cor de la Schola 

Gregoriana de Mallorca interpreta una selecció de càntics 

marians.

 Susy Gómez, vestida de rigorós negre per a l’ocasió, or-

questra l’esdeveniment en el qual múltiples referències sim-

bòliques s’entrellacen amb tanta sofisticació com cruesa: el 

blanc i el negre, la confrontació amb la mort i la creença en 

el transcendent, la veneració religiosa i el reconeixement 

artístic; i on no hi falten dues de les constants en el treball 

de l’artista com són la feminitat i l’espiritualitat. Com fa amb 

les fotografies arrencades de les pàgines de les revistes 

de moda que manipula estèticament per transformar-les 

conceptualment, Susy Gómez s’apropia ara de la imatge 

de la Verge i la ressitua enmig d’una escena bastida per 

objectes descontextualitzats que la resignifiquen. Les re-

lacions que es generen entre els elements que composen 

la intervenció i les lectures que se’n desprenen es posen 

en mans del visitant a qui s’ha delegat la responsabilitat 

última d’interpretació del conjunt. Es tracta d’un interessant 

exercici, i aquest no de despreniment, sinó més aviat de 

concurrència de les maneres de fer de la contemporaneïtat 

amb les pròpies de la tradició. 

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

Susy Gómez. Diàlegs amb la mort. Fotografia: Cristian Montoro.



«UN MANIFESTA SENSE MANIFEST»: 
ALLÒ QUE M10 DIU QUE FA I ALLÒ QUE 
FA SENSE DIR
// FERNANDO LÓPEZ

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

Manifesta 10. La Biennal Europea d’Art Contemporani
Museu de l’Hermitage. Sant Petersburg
Del 28 de juny al 31 d’octubre de 2014
manifesta10.org

Mentre els turistes fan cua per accedir a la taquilla de 

l’Hermitage miren l’escena distretament: un vell Lada verd 

s’ha estimbat contra un arbre al pati del Palau d’Hivern. Per 

a alguns d’ells, aquesta obra del belga Francis Alÿs serà 

l’únic cop d’ull a la Biennal Europea d’Art Contemporani. 

Kasper König, comissari de Manifesta 10, ha explicat que 

la seva exposició va ser concebuda primordialment per al 

públic local. El públic que König imagina, no obstant això, 

acaba per ser més revelador dels límits que tant l’actual 

sistema internacional de l’art com les seves pràctiques se-

gueixen instituint sobre l’art i la seva recepció.

 En aquest sentit, podem llegir Manifesta 10 com una au-

tobiografia professional de König. Confrontat a la tasca de 

negociar amb una de les institucions museogràfiques més 

importants del món, König va posant a prova experiències 

de la seva llarga trajectòria com a comissari, rescatant no 

només artistes, sinó fins i tot obres concretes de projectes 

anteriors. Un exercici en què l’organització d’exposicions 

es practica com un joc que, en ocasions, adopta un to au-

toreferencial. D’aquesta metodologia en són fruit les seves 

més subtils operacions d’intervenció en el pesat aparell de 

l’Hermitage.

 Realitzada en plena guerra freda, Wirtschaftswerte 

(Valors econòmics) és una instal·lació que Joseph Beuys 

concep el 1980 per a una exposició al Stedelijk Museum 

(Amsterdam). L’obra incorpora comestibles adquirits lla-

vors a la República Democràtica Alemanya, juntament amb 

típiques pintures burgeses del museu que l’acull realitza-

des entre 1813 i 1883 (dates del naixement i la mort de 

Marx), així com un paral·lelepípede de guix, els desperfec-

tes del qual, ocasionats pel temps, es van restaurant amb 

greix. L’exhibició de Wirtschaftswerte al Palau d’Hivern amb 

motiu de Manifesta suposa una oportunitat excepcional de 

reactivar la peça en el context institucional de l’Hermitage 

actual, una estranya combinació de maquinària burocràtica 

postsoviètica i de museu-marca tardocapitalista; i si bé els 

comestibles, ja auratitzats, difícilment obren aquells ponts 

entre l’art i la vida que Beuys perseguia, l’aspecte proces-

sual de la peça sí que abraça una lectura més complexa 

de les pràctiques de la temporalitat en el marc del museu. 

 Aquí i allà, diferents espais del Palau d’Hivern i del 

Nou Hermitage acullen obres, en la seva majoria produï-

des específicament per a l’ocasió, que introdueixen dis-

rupcions en el clàssic muntatge per èpoques i escoles de 

l’Hermitage, i plantegen intervencions en la seva perspec-

tiva congelada de la història per jugar tant amb l’evocació 

de l’esdeveniment històric (Susan Philipsz) com amb el 

desmantellament de la noció de monument (Tatzu Nishi), 

o amb la ficció basada en fets reals que Yasumasa Mo-

rimura planteja en reconstruir fotogràficament el desa-

llotjament de les obres de l’Hermitage durant la Segona 

Guerra Mundial, deixant un museu el buit del qual allibera, 

creativament, l’home de la pesantor de la història. Altres 

peces, com les de Lara Favaretto, indueixen a lectures més 

fenomenològiques i generen un potent contrast entre la 

marmòria col·lecció d’escultura clàssica i els seus blocs de 

formigó de superfície alterada.

 Potser l’operació curatorial subversiva per excel·lència 

és el trasllat dels Matisse des de les sales que tradicional-

ment els albergaven al Palau d’Hivern a les sales recen-

tment reformades a l’edifici de la Capitania General, seu 

principal de la biennal europea i part integral de la futura 

ampliació del museu. En el lloc abans ocupat pel mestre 

modern, König recorre al format de petites retrospectives 

dedicades a tres artistes dones de generacions diferents, el 

treball de les quals redibuixa de diverses maneres el cànon 

de representació del cos (Maria Lassnig, Marlene Dumas i 

Nicole Einsenman) –tot i que, en una decisió d’última hora, 

la «retrospectiva» de Lassnig va acabar per muntar-se a la 

Capitania General.

 És a la Capitania General on König desplega el gruix de 

la seva proposta per a la biennal: allò que denomina «un 

Manifesta sense manifest». La presentació es regeix per un 

principi clàssic de la museografia moderna: a cada espai, 

un artista i a cada artista –és el subtext– la seva «lliber-

tat». El principi per a la selecció d’artistes, comenta, va ser 

la «intuïció» guiada per un «filtre crític». Deixant de ban-

da l’arrelament modernista de totes aquestes nocions, o 

potser precisament per la seva precarietat, l’articulació en-

tre les propostes es debilita per moments. Alguns treballs 

perllonguen el discurs –que sense el referent directe de la 

col·lecció es torna més vacil·lant– al voltant de la història, 

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

les petites històries i la temporalitat (Thomas Hirschhorn, 

Erik van Lieshout, Rineke Dijkstra, Ekaterina Andreyeva, Pa-

vel Pepperstein, Wael Shawky). Mentre diversos projectes 

se centren en el present: molts d’ells indagant en qüestions 

de gènere i sexualitat (Wolfgang Tillmans, Henrik Olesen, 

Vladislav Mamyshev-Monroe, Klara Lidén), una resposta 

espontània de comissari i dels artistes al retrògrad govern 

que ha donat a llum la polèmica llei contra la propaganda 

homosexual; Boris Mikhailov s’introdueix amb la càmera en 

la crisi d’Ucraïna. Juntament amb ells, un conjunt d’artistes 

internacionals, el treball dels quals explora aspectes abs-

tractes i formals (Ann Veronica Janssens, Joëlle Tuerlinckx, 

Olivier Mosset), figura per reomplir una llacuna que König 

percep «en l’actual escena artística russa». És en gestos 

curatorials com el d’aquesta darrera inclusió on es revela el 

fons sobre el qual König retalla la seva proposta: no el Mu-

seu de l’Hermitage entès com a concreció històrica ni nous 

públics que puguin apropiar-se del museu de manera diver-

sa, sinó la instal·lada idea del museu que Hal Foster va des-

criure com «un arxiu d’art modern»: autònom i tancat en una 

dialèctica irresoluble entre reificació i reanimació que M10 

reitera impotent, en darrer terme, a l’hora de dialogar de 

manera més productiva amb l’especificitat històrica i social 

amb què treballa. I és en el sosteniment d’aquestes idees 

zombi on la convergència entre la voluntat despolititzadora 

del museu estatal rus, la pulsió neocolonial de la biennal 

europea i les «raons tècniques» del comissari de museus 

internacional es fa possible: cecs a la crisi de legitimitat que 

travessa la institució, incapaços de reconèixer que viatgen 

en un cotxe descarrilat.

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

Francis Alÿs. Esbós per al projecte Lada Kopeika.

....................................................
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EUFÒNIC
ARTS SONORES I VISUALS
A LES TERRES DE L’EBRE
// ASSUMPTA ROSÉS

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

Del 4 al 7 de setembre de 2014 
eufonic.net

Tercera edició d’Eufònic, que es consolida com una fita de 

les arts sonores experimentals a Catalunya i com un dels 

projectes culturals rellevants de les Terres de l’Ebre. El 

director, Vicent Fibla, és també, des de fa poc, el respon-

sable del Centre d’Art Lo Pati d’Amposta i de la Residència 

Artística de Balada. Tot plegat ha d’ajudar a reforçar el 

festival que manté el centre de gravetat a Sant Carles de 

la Ràpita i als espais naturals del Delta.

 S’han de tenir en compte els diferents apartats: expo-

sicions, instal·lacions o performances; concerts; accions 

festives i tallers. En resum, 30 artistes en acció durant 

tres dies, que van començar amb l’actuació del DJ Raul 

Almeda al Museu del Mar de Sant Carles. A Eufònic hi ha 

propostes diverses i interdisciplinàries com l’espectacle 

de vídeo i dansa d’Electrònic Performers, actuacions 

d’artistes electrònics com bRUNA, Maria Coma, Za! o el 

pianista Carles Viarnés; creadors visuals com Alba G. Co-
rral, Xavi Montojo i Óscar Sol, o instal·lacions com les de 

Lolo i Sosaku a l’espai de Lo Pati. També hi va tenir un lloc 

el so a les ones, amb una acció sobre la memòria conduïda 

per Jaume Vidal a Amposta Ràdio.

 No hi podia faltar la representació del Laboratori d’Art 

Sonor de la Facultat de Belles Arts, amb el tarragoní Jo-

sep Cerdà entre els principals responsables. Per a Eufònic 

han creat una barroca acció poètica: tres poetes recitant 

a l’encanyissada, uns haikus gravats, micròfons als ponts 

del riu i un sistema aleatori per poder-ho escoltar a Twitter. 

 Una de les accions amb més repercussió ha estat el 

concert de campanes compost i interpretat per Llorenç 

Barber i Rossend Aymí, tocant simultàniament les cam-

panes de la Seu de Tortosa i l’església de l’Assumpció de 

Vinaròs; una sintonia de sons que serien inaudibles sense 

suport tecnològic, però perceptibles en l’acció, per la com-

plicitat humanista de l’eix cultural de les Terres de l’Ebre.

 I com a fruit de la residència de Balada, es va oferir la 

presentació d’obres de diversos artistes que hi han fet es-

tades de treball. Destaquem Edu Comelles escollit, en una 

convocatòria conjunta entre Lo Pati i LABoral de Gijón, per 

fer una cartografia sonora als dos territoris.

 Eufònic es va tancar amb una sessió del DJ Guille Mi-

lkyway, enmig d’una multitudinària musclada al Xiringuito 

de la Costa, una festa que ja és una petita tradició i que 

tant els participants com el públic esperen. Per sort el 

temps va ser favorable.

 Què es proposa l’art sonor? Potser fer audible 
allò que no escoltem. Valorar sons i sorolls que 
censurem, els quals podem recuperar amb aten-
ció, amb tots els sentits del cos, amb el treball 
creatiu i la imaginació. 
  A Eufònic ens podem trobar amb paisatges sonors, 

sons ocults, bullicis urbans, sorolls de la solidaritat o del 

poder. Perquè tot te so: la natura, el treball, els senyals 

de revolta, el control, l’amor, la llibertat. Podríem dir que 

l’art sonor explora com portar l’eco d’aquests objectes 

immaterials a una comunicació amb sentit.

 

 Ja em dit que ens trobem en un camp creatiu que po-

tencia el creuament de disciplines: música, arts visuals, 

escultura, ràdio, poesia, performance, instal·lacions, vi-

deoart, arts electròniques... No podem dir que això sigui 

una novetat. A començaments del segle xx els artistes 

del futurisme rus ja van obrir aquest camp d’interacció

en les seves experimentacions de teatre, arts visuals, 

música i disseny, i els dadaistes ho van fer en els seus 

cabarets transgressors durant la Segona Gran Guerra. I, 

més a prop nostre en el temps, la radical aportació de 

Jonh Cage ha fet escola amb contribucions com la va-

loració del soroll, la música aleatòria, la incorporació de 

l’electrònica i l’experiència de la «música no intencional». 

 Si bé els artistes de les avantguardes i dels moviments 

conceptuals van establir les bases i els camps d’acció 

teòrics i pràctics de l’art sonor, allò que en les noves pro-

postes ofereix un canvi substancial és la tecnologia de què 

ara es pot disposar. Els actuals instruments, sintetitza-

dors i teclats electrònics, els fidelíssims aparells de gra-

vació, els sistemes informàtics per deformar o combinar 

els sons, la xarxa internet i els dispositius (els mòbils, per 

exemple) que faciliten emetre i rebre sons, obren àmbits 

d’experimentació i amplien la possibilitat d’interactuar i de 

participar. Ara l’espectador té més opcions que mai per no 

ser, únicament, espectador.

 Finalment, tornem a Eufònic i al seu context. Per la seva 

ubicació als pobles del Delta de l’Ebre, fa una especial atenció 

a la natura, que es converteix en el tret diferencial del festi-

val. Les instal·lacions, els tallers, les actuacions, estan molt 

lligades al paisatge i a la cultura rural. Els artistes utilitzen 

materials sonors i visuals que els ofereixen el marc físic, la 

geografia humana, els senyals històrics i les fites culturals. 

Molts projectes tenen lloc en espais singulars, amb valor pai-

satgístic i ecològic que arriba a ser part fonamental de l’obra. 

Tal com subratllen els organitzadors, les accions són un camp 

d’experimentació, però es posa un focus important en la re-

cepció, en el destinatari de la visió i l’escolta. ESCOLTEM.

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

Festival Eufònic. A l’esquerra, fotografia: Roseta MB.
Baix, fotografies: Roser Royo i Ignasi Piñol.
....................................................





PROJECTES DE MEDIACIÓ
// ASSUMPTA ROSÉS

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

Ja s’han començat a presentar algunes activitats dels 

projectes seleccionats al concurs convocat per El Teler 

de Llum. Centre d’Art, destinat a treballs de mediació 

entre l’art contemporani i els diferents públics de Tarra-

gona. Aquí tots ens coneixem, sabem que, per part dels 

artistes i gestors que s’han arriscat a crear els projectes, 

hi ha intel·ligència i bona voluntat, i que tenen la garantia 

de treballs anteriors arriscats, voluntaristes i compro-

mesos. 

 També hem de dir que aquest programa només és 

una part del que esperem d’un Centre d’Art. Al marge 

d’ajuts puntuals als artistes emergents i de l’atenció es-

pecial a la fotografia que ens dóna moltes satisfaccions, 

confiem que els pressupostos es recuperin i que el Cen-

tre d’Art compti amb un espai propi. També esperem 

que es contemplin camps desatesos com la producció i 

promoció de projectes d’artistes d’aquí i de fora, la invi-

tació a creadors d’alt reconeixement, l’entrada al circuit 

d’exposicions itinerants d’àmbit estatal o internacional, 

l’inici d’una línia de publicacions o l’impuls a la creació 

d’una col·lecció pública d’art contemporani. Pot semblar 

una carta als reis poc realista, però és l’oferta que es pot 

trobar en moltes i moltes províncies espanyoles i euro-

pees, i més si tenen o volen adquirir una projecció, una 

marca de ciutat o territori. 

 Ara ens alegrem de tenir a l’abast i en actiu els pro-

jectes de mediació i els seguirem atentament, tal com 

mereixen.

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

TRANSMISSIONS
....................................................

kunstainer.com

Per una part, Nani Blasco, Andrea Eidenhammer i Unai 

Reglero, del col·lectiu Künstainer, inicien «Transmis-

sions», una proposta que ells mateixos defineixen com 

a art col·laboratiu a llarg termini, que vol fer possible la 

transferència d’experiències entre els artistes i diferents 

sectors del Camp de Tarragona: el sector econòmic, el 

sector educatiu i el sector sociocultural. Es configura com 

un projecte de residències en un context específic en què 

els artistes intentaran interactuar. En una primera convo-

catòria s’han seleccionat tres projectes: La Selva Laboral 
de Raquel Friera, Moi, un noir. Reloaded de Ro Caminal i 

Diàlegs als terrats de Jordi Llort. 

 D’aquest darrer ja se n’ha fet la presentació i Jordi Llort 

comença una residència d’un mes al barri Parc Riuclar 

amb l’objectiu de generar un diàleg amb els veïns vehi-

culat pels dispositius tecnològics captadors d’imatges 

aèries. Sembla que se’l podrà trobar principalment pels 

terrats, pintant junt amb la gent del barri, entre antenes, 

ordinadors i càmeres voladores.

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

CAPSA AMBULANT D’ARTISTES
....................................................

capsambulant.wordpress.com

L’equip format per Joan Rion i Esther Canals ha pensat i 

tira endavant un projecte de mediació que pretén acostar 

i explicar uns artistes concrets a diferents públics amb la 

voluntat de crear metodologies i noves fórmules per es-

curçar distàncies entre l’art contemporani i els ciutadans. 

Una gran capsa serveix de reclam, d’escenari i punt de 

confluència, és un element de sorpresa i d’identificació. 

Amb diàlegs entre l’artista i diferents persones, presen-

tacions, postals, actes festius de certa provocació, volen 

moure’s per diferents llocs de Tarragona i arribar a públics 

poc habituals als circuits convencionals. En unes «accions 

paral·leles» ofereixen el seu pla pedagògic, tallers que te-

nen l’art contemporani com a punt de partida.

 La Capsa Ambulant comença amb quatre artistes: Armand, 

Lluc Queralt, el col·lectiu Mènsula i Maria Roig. Els aniran pre-

sentant durant els mesos que queden fins a finals d’any.

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

Cartell i presentació de «Transmissions». Fotografia: Küns-
tainer. Intervenció d’Armand per a «La Capsa Ambulant». 
Fotografia: Olga Dalmau.
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