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R E V I S TA D ’A R T I P E N S A M E N T C O N T E M P O R A N I

LÍDIA PORCAR. FRAGMENT DE LA SÈRIE «AMOR».
ARXIU DE DADES EN CONSTANT RECOMBINACIÓ. FOTOGRAFIA: ALEXANDRE AYXENDRI.

DEBAT: COM PENSEM L’ART EN UNA REPÚBLICA CATALANA?
QUINES PODRIEN SER LES POLÍTIQUES? COM AFECTARIA LA PRODUCCIÓ DELS ARTISTES?
LA REPÚBLICA DE LES ARTS
// JOAN MARIA MINGUET BATLLORI
....................................................
No ha de ser una utopia. Una república en què la cultura sigui la columna on s’edifiqui un nou país. No en
l’economia (almenys, no en la productivista); no en el
militarisme nauseabund; no en la competitivitat per
aconseguir el no res. No ha de ser una utopia. El primer
és creure en el que fem, en l’art i en la cultura com a instrument, més enllà de la nostra feina particular. Creure en la feina dels altres, abans que en la teva pròpia.
Per no caure en la supèrbia que Gombrich atribueix a
Kokoshka: «En els seus millors moments és meravellós.
Però era com tants artistes contemporanis, molt poc
crític amb ell mateix. Pensava: Com que ho faig jo, deu
estar ben fet.» Si el creador no es reconeix en un grup
(ni que sigui per dissentir-hi) acabarà en la xarxa dels
petulants. I, aquests, solen ser borbònics, retardats o
retrògrads. O totes tres coses, alhora.
La República de les arts ha de ser, doncs, transversal,
humil, gens piramidal. Els nous republicans han de voler
que la democràcia comenci allà on sempre costa més,
en els territoris arrogants de la creació. Per assolir-ho
cal baixar a les escoles, és el primer fonament del canvi.
Alguns encara no se n’han adonat, però l’educació i la
cultura no són antònims. Ben al contrari, l’una i l’altra
són vasos comunicants. Com podem tenir una república
de les arts si no despertem en les noves generacions
un anhel per al coneixement crític? Perquè, forjats en el
coneixement (i no en el reconeixement dels sabers que
ens venen donats), de grans puguin triar les arts que
més els agradin, que més es comuniquin amb els seus
temps, no amb els temps del passat.
Primer, doncs, una nova educació, forjada en la lectura i en la mirada que interroguen. I, mentre les ge-

neracions van creixent amb aquest nou esperit, anem
preparant la gran revolta:
Derruir (escric, simbòlicament) els equipaments
culturals que s’hagin convertit en cementiris; abolir la
cultura de magatzem, les arts del mausoleu que cal venerar. Les arts no s’han de venerar, s’han de prendre,
s’han de viure. Si un dibuix no es pot exhibir perquè es
faria malbé i ha d’estar tancat en un armari amb humitat i temperatura constants no ens serveix de res.
Que puguem tocar-lo fins que ja no existeixi físicament,
després d’haver-ne fet còpies digitals de gran tonatge.
Quan un conservador (el seu nom ja ho diu tot) mana
més que un activista, estem en una cultura del retrocés.
Construir des de la necessitat de l’aprenentatge en
tots els camps: laboratoris visuals, biblioteques en línia,
museus on no hi hagi cap norma (ni cap reina) que ens
encalli l’apassionant aventura de saber... de saber amb
les noves armes de saber, les del passat que quedin
com a conclaus per a especialistes que ens llepem les
ferides quan veiem una tela clivellada.
Construir una xarxa de coneixement, horitzontal, que
establirà les prioritats que el nou país necessita en matèria cultural: plans de museus, plans de biblioteques,
plans de teatres... Una xarxa horitzontal en la qual, per
mor de la seva horitzontalitat, hi participarà tothom i en
la qual els polítics tindran veu, però no vot. Hi participaran, abans que res, els qui tinguin competència acreditada sobre la matèria: creadors de totes les arts; teòrics;
museòlegs; crítics; activistes de carrer; associacions
d’espectadors o d’usuaris de la cultura; professors
d’universitat, d’ensenyament secundari i del primari,
que evidentment hem de tenir en compte perquè ells,
mentrestant, estaran construint les noves generacions
en l’imperi del criteri propi. En aquest nou plantejament
els polítics escollits democràticament han de ser gestors del que decideixin els professionals: mai més faran
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veure que escriuen un pròleg, mai més aniran a una
inauguració en posició privilegiada, mai més dictaran a
què s’ha de destinar un centre o quin museu necessita
el país, o una ciutat, sense que abans ho hagin decidit
els qui han de fer-ho. La cultura serà de qui la treballa.
Per a estructurar els equipaments culturals es tindrà
en compte que no es pot viure del passat. I que de presents n’hi ha molts. I els primers destinataris de les nostres infraestructures serem nosaltres mateixos. Després, si el turisme vol compartir les nostres experiències
artístiques, que ho faran, seran benvinguts. Es tindrà en
compte, no només el suposat glamur dels grans centres, sinó que també s’atendran els nervis últims del
teixit creatiu, allò que se’n diu emergent (tot i que en
la nova República proposo buscar-li un altre nom). Mai
no tindrem futur si la gent de les escoles republicanes
només poden interrogar la cultura de l’antic règim.
No serà fàcil, és clar. Hem de trobar el punt de tensió
proverbial entre no caure en el provincianisme caduc
(aquells que pensen que tot allò català és el millor) i no
caure tampoc en el provincianisme modernet (els qui
ens volen fer creure que tot el que ve de fora és millor
que allò autòcton). No serà fàcil. Però no ha de ser una
utopia. Per tenir la mateixa cultura que, amb el vistiplau
de l’Espanya borbònica, han desplegat tots els governs
convergents i socialistes (i amb tots aquells que hem
callat i ens n’hem aprofitat d’una manera o d’una altra),
val més que ens fem súbdits andorrans, a veure si pillem
alguna cosa.
Visca la República catalana de les arts!
....................................................
L’Anhel d’un poble, Ha vuelto, Españolas y catalanas,
Els carrers seran sempre nostres i Paper i Pedra, de la
sèrie Manifestaciones para una República; Plaça de Sant
Jaume, de la sèrie Naixement de la República.
Fotografies: Ana DMatos.
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POLÍTICA I DERIVES ESTÈTIQUES
// ANA DMATOS
....................................................
Ser artista avui no crec que sigui molt diferent a com era
ser artista ahir. Amb «ahir» em refereixo al supòsit de la
declaració d’una República Independent de Catalunya.
Aquesta política amb els seus anhels i recels ha envaït
totes les esferes. Els ciutadans han sortit al carrer amb
suport i resistència, reacció o acció contrària. El referèndum no autoritzat i l’acció simbòlica de sortir a votar l’1
d’octubre va ser un acte de rebel·lia social. Amb el vot del
sí molts van expressar el desig de legitimar Catalunya
com a nació. Malgrat tot, no tots els que van optar per
un sí estan a favor d’una secessió i una república, el vot
projecta l’esperança d’un futur lliure d’un govern central
corrupte i una monarquia borbònica desassossegant,
resultat de l’herència i la imposició de Franco. Trencar
amb Espanya semblava sobrepassar una Constitució
marcada pel franquisme, en els seus vincles legislatius,
per la llei de pactes i de silencis; dir no a la Llei d’amnistia,
amb la qual van quedar impunes els criminals franquistes. L’exercici del vot de l’1-O va representar un futur de
país en una unitat ciutadana inigualable. Va ser una acció transformadora i conforme a l’estètica d’una identitat
social molt activa, en què l’imaginari simbòlic va estar
representat en l’esdeveniment, que pot ser vist com una
forma d’art. En aquest sentit podríem considerar que el
vot de l’1-O va ser una gran performance col·lectiva.
M’agrada pensar que hem envaït el carrer perquè,
prèviament, hem assaltat les biblioteques per comprendre per nosaltres mateixos la història, decidint d’aquesta
manera que aquesta ha de ser la gran barricada davant
de la tosca insistència del no. L’estètica del no d’Espanya
també pot veure’s com l’estètica dels vencedors davant
dels vençuts, en erigir els seus propis monuments com el

Valle de los Caídos. El discurs del rei, sense paraules per
als ferits, ha desenterrat la vella estètica representada
per la imatge en què la mà de Franco agafa el nen, que
jugava a la casa pairal de Meirás amb les seves germanes, i que avui és el rei d’Espanya. Aquesta estètica desfila amb els colors verds de camuflatge, verds militars i
colors per a la mort cruel d’homes i dones desapareguts,
mai identificats. La nova estètica per a una república real
no pot contenir el vermell de la catifa real per la qual desfilen, a pas marcial, els que haurien de dimitir i abdicar.
L’estètica, des de la perspectiva de la resistència, busca
dinàmiques globals i interrelacions comercials, sense
localismes, i s’enfronta a una estètica antisistema que
sembla inserir-se al propi cor de l’Estat, i que s’ha encarregat de reprimir els moviments de ciutadans i dissidents. L’estètica de l’antisistema es disfressa per permetre la desintegració de l’estat del benestar provocant un
esvoranc social insalvable. L’art no comunica més enllà
de la seva pròpia repetició, la bellesa de les seves línies
s’ha tornat insubstancial perquè ni pregunta ni molesta.
Davant d’això només hi ha espai per a la resistència i la
resiliència. Però l’estètica de la resistència també ha de
suportar els termes de desencaixament de la UE amb
Catalunya i Espanya. L’art assalta la política, i la política
només pot ser el seu mitjà de representació. En aquests
temps globals l’interès per mantenir les fronteres va unit
a no fragilitzar l’economia, en aquest cas l’espanyola.
I, en aquest marc, s’evita que altres països com Itàlia o
Bèlgica es contagiïn de la febre d’independència i acabin
per fer impossible de mantenir la cohesió europea. Seria
un bon moment per a l’estètica de l’entropia. Art i política, però no des de l’estètica acumulativa documental,
sinó com un vessant viu de signes en permanent reestructuració.
Aquesta batalla estètica s’emmarca dins d’una lluita
global, feminista. Una batalla més profunda, contínua i

existencialista, perquè la lluita per la igualtat entre homes i dones transcendeix el món de l’art, i persisteix en
totes les esferes en la seva exhibició obscena de múscul
neandertal. De manera que, posats en les aspiracions
futures de la república, pensaré en la recuperació de polítiques d’igualtat, que es van dur al Parlament i que el
TC va tombar al seu dia. D’alguna manera, una república
futurista abraçaria altres moltes preocupacions: maltractament animal, contaminació i escalfament global,
sobreexplotació dels recursos del planeta o utilització
de la informació, superalgorismes i dades massives per
al control de la població a escala mundial. Als artistes
ens toca reflexionar i buscar mitjans i canals adequats
a les noves estètiques futures, que sens dubte s’estan
desenvolupant, però a la integració de les quals els sistemes de comerç convencionals no afavoreixen per marginals i inclassificables. Un nou àmbit de gestió s’hauria
d’acomodar als nous sistemes de comunicació en què
està essent fonamental la recuperació de l’àmbit social.
La nova estètica portaria aparellada l’absència del
concepte «pàtria» i, per ser realment moderna, eliminaria
l’objecte físic bandera. Aquesta estètica redibuixaria en
blanc sobre blanc. I, d’alguna manera, és també el que
es reclamaria al nou estat: una pàgina en blanc. El blanc
per trencar la idea sobiranista o nacionalista d’identitat
nacional. El blanc com un color global, que ens abraci a
tots, els que ja hi són i l’emigració que vindrà. La república independent catalana no seria un experiment polític
dins de l’escenari global europeu, sinó un nou projecte
de convivència amb futur internacional. En aquesta actual situació, les tendències estètiques porten un temps
generant-se, només cal consolidar l’impuls i l’esforç, la
seva representació i la seva valoració. Aquest context és el
que està canviant l’art. L’estètica de la pau és un model, és
una estètica social i global, tal com està succeint, tot i que
per la seva immediatesa i proximitat ens costi veure-ho.

«Parelles artístiques, experiències creatives per a la salut mental», és un projecte de la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic
d’Osona (FCMPPO), una entitat dedicada a la millora de la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental, drogodependències i trastorns de la comunicació. Vehiculada per Osonament, l’activitat consisteix en la creació de parelles formades per un artista
amateur, usuari/a dels serveis de salut mental, i un artista professional, per tal que estableixin un procés creatiu que entre altres coses els
portarà a conèixer-se, a experimentar, a educar, a aprendre l’un de l’altre i, sobretot, a compartir emocions i vivències.
El procés, que s’allarga durant un any, consta de dos moments: el moment d’execució i el moment d’exposició i possible venda. La iniciativa va néixer a Osona l’any 2006 amb l’objectiu de sensibilitzar la població sobre la salut mental, eliminar l’estigma que pesa sobre les
malalties mentals i, també, afavorir la plena integració a la comunitat de les persones que les pateixen.
En el meu cas, en aquesta última edició, l’onzena, he col·laborat amb dues entitats: amb l’Associació La Muralla de Tarragona i amb el
Servei de Rehabilitació Comunitària Tarragona de l’Institut Pere Mata.

Els participants que publiquem en aquesta pàgina són: Miguel Ángel Sacristán (Servei de Rehabilitació Comunitària de
Tarragona/Institut Pere Mata) amb l’obra La força de les mans i Juan Coma (Associació Ment i Salut La Muralla) amb l’obra
Montcaro i els Ports de Tortosa Beseit.
................................................................
Àlvar Calvet, nascut a Tremp (1965) i veí de Tarragona, és professor de l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona. És un artista molt actiu, amb un ampli reconeixement i un dens currículum d’exposicions i premis. El seu treball és, en el
vessant estètic, una exploració en el camp de la geometria càlida i imperfecta. Centra la recerca en la visualització d’objectes
i dissenys que atrapen la mirada i que es relacionen amb la vida quotidiana. La seva obra sempre té un factor d’interacció amb
col·laboradors específics o amb el públic i, en els darrers anys, s’ha decantat de ple per l’art participatiu i socialment implicat.
................................................................

«PARELLES ARTÍSTIQUES, EXPERIÈNCIES CREATIVES PER A LA SALUT MENTAL». ÀLVAR CALVET.

EXPOSICIONS
ELS 25 ANYS DEL PREMI TELAX
// ANTONIO SALCEDO
....................................................
Del 16 de setembre al 14 d’octubre de 2017.
Galeria Antoni Pinyol. Reus. antonipinyol.com
....................................................
25 anys és una xifra molt especial i encara més quan
es tracta de celebrar el quart de segle d’un premi creat
per una galeria d’art de la ciutat de Reus dedicada a la
promoció de l’art contemporani. Feia un any que Antoni
Piñol i Dolors Blasi havien fundat la seva galeria, quan
varen crear el premi Telax, amb l’objectiu de donar a
conèixer creadors emergents i potenciar l’art actual a la
ciutat i el seu radi d’acció.
Si fem una mirada retrospectiva, així com els anys 80
fou considerada la dècada de la il·lusió, els 90 foren el
contrari, anys del desencant. Anys en els quals alguns artistes gairebé havien de pagar per poder exposar. A més,
les ajudes d’organismes oficials havien desaparegut. És
llavors quan Antoni Pinyol i Dolors Blasi s’embarquen
en un projecte que ells mateixos varen considerar com
una aventura. Realment fou una aposta arriscada, muntar una galeria d’art en uns anys difícils per la situació
econòmica existent i ubicar-la en una ciutat en la qual el
mercat de l’art i el col·leccionisme de l’art contemporani
eren gairebé inexistents. Una aposta que, a poc a poc,
varen anar solidificant, en particular amb joves artistes,
molts dels quals avui tenen una trajectòria reconeguda.
La galeria va néixer al carrer Dr. Vilaseca, 12 amb el nom
de Telax i deu anys després es va traslladar al carrer
del Vidre, 11; aleshores va canviar el nom pel del seu
propietari i va mantenir el del premi. 25 anys després
corroborem que s’ha convertit en un referent imprescindible per entendre el desenvolupament de l’art contemporani en el nostre entorn, amb una projecció nacional i
internacional. La galeria ha participat en diferents mostres nacionals i internacionals com Art Madrid, la Fia de
Caracas i Art Kholn. D’altra banda, col·labora en l’àmbit
internacional amb les galeries americanes Petter Miller
Gallery, de Chicago, i Karpio + Fachini, de Costa Rica.
Cal destacar el que apuntava Joan Casals, quan ens
parlava de la galeria com un «lloc on es pugui desenvolupar tot un seguit d’encontres i accions plàstiques [...] un
espai generador de cultura social». En aquest sentit, tenim
el projecte «Reus Urban Art», promogut per l’Associació
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per a la Promoció de l’Art Contemporani – Telax, un itinerari d’intervencions artístiques, escultures i instal·lacions,
en el qual han pres part uns 40 artistes, distribuïdes
per espais públics del centre de la ciutat de Reus, amb
l’objectiu de portar l’art al carrer per fer-lo visible als ciutadans que normalment no visiten ni galeries ni museus.
Són nombrosos els artistes que han exhibit les seves
obres en aquesta sala. Hem de tenir en compte que organitzen una mitjana de deu mostres a l’any. No podem
fer una relació de totes les mostres, però sí que podem
indicar que paral·lelament als artistes nacionals i internacionals, hi han participat una bona part de la majoria
dels nostres creadors locals més significatius. Entre ells:
Rufino Mesa, Carles Amill, Aureli Ruiz, Rafael Bartolozzi,
Albert Macaya, Juan Cruz Plaza, Josepa Filella, Ester Ferrando, Glòria Cot, Joan Rocamora, Lídia Pérez, Beatrice
Bizot, Àlvar Calvet, Núria Fernandez Estopà, Joan Paton
i Salvador Juanpere.
....................................................
El premi Telax
Des de la primera convocatòria del premi, la galeria organitza una mostra col·lectiva amb els artistes seleccionats
i, posteriorment, una d’individual dedicada a l’artista
guanyador. El premi, plenament consolidat, compta amb
la participació d’artistes nacionals i internacionals i és
obert a totes les tendències actuals: pintura, escultura,
fotografia i noves tecnologies.
....................................................

Artistes, crítics, col·leccionistes, periodistes, professors de la URV, galeristes, comissaris, arquitectes, historiadors de l’art, directors de museus, etc., han integrat
els diferents jurats al llarg d’aquests 25 anys, però volem
destacar dues persones que han estat estretament relacionades amb ells, un d’ells l’artista Joan Casals, que
des d’un bon començament i fins a la seva inesperada mort, el 2011, va formar part del jurat, i l’advocat i
col·leccionista Rafel Arasa, que en la majoria de les edicions ha estat el secretari del jurat.
En la primera edició el guanyador fou un jove artista
reusenc: Jordi Abelló; seguirien: Ramón Vilella, Enrique
Madorrán, Lluís Barba, Juan José Benet, José Carlos
Balanza, Enric Giralt, Lídia Pérez, Salvador Ruiz Lucena,
Miren González, Núria Fernández, Meritxell Ribé, Ismael
Iglesias, Paloma Belenguer, Neus Colet, Ion Etxeberria,
Álex Pascual, Patrícia Carles, Matilde Vela, Laia Bedós,
Pepa Satué, Lucía Juan, Santiago Fuchs, Àurea Bellera,
Eugeni Fabregat, César Azcárate, José Manuel Albarrán,
David Mayo i Miguel Núñez. Com deia Assumpta Roses:
«[...] artistes catalans, espanyols i alguns d’estrangers
han competit amb artistes del Camp de Tarragona i han
establert una saludable confrontació d’idees, tècniques
i conceptes».
Tots els artistes guanyadors del premi Telax són presents en la mostra que es presenta a la galeria. D’alguns,
en tenim les obres que foren mereixedores del premi;
d’altres, per qüestions d’espai, una obra representativa
del moment en què va obtenir l’anomenat guardó.
Observant la relació d’artistes premiats i les seves obres, podem apreciar una bona síntesi del que
ha estat la història recent de l’art actual –pintura, escultura, fotografia i instal·lacions–, amb una
gran llibertat de tècniques i formats, que caracteritza l’art de finals del segle xx i els primers anys del xxi.
Podríem dir que la trajectòria del premi Telax, que va
unida a la de la galeria, la podem entendre com un projecte de vida dels seus propietaris, dels seus impulsors: de
l’Antoni Pinyol i de la Dolors Blasi. Són molts anys treballant i lluitant per l’art d’avantguarda, mantenint la línia i el
criteri amb els quals van crear la galeria i el premi, la propera convocatòria del qual, el 26 premi Telax, ja és oberta.
....................................................
Obres guanyadores de Jordi Abelló i Miguel Núñez. Exposició
dels 25 anys del premi. Fotografies: Galeria Antoni Pinyol.
....................................................
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NÚRIA RION.
REVELACIONS AL LÍMIT DE PRESÈNCIA
// ASSUMPTA ROSÉS
....................................................
nuriarion.com
....................................................
En la jornada Els Ports, Natura i Art 2017, la Núria Rion va
fer la intervenció «Mans nues, ulls clucs». Els participants
seguíem un camí de muntanya i vam anar tirant fins que ella
ens va convidar a retrocedir i sortir, només quatre passes
comptades, de la ruta. Havíem passat de llarg, sense veure’l,
un indret espectacular; una zona de bosc d’alzines i roures,
amb unes enormes pedres despreses de la muntanya fa qui
sap quants anys, centenars o milers. La Núria ens va desvelar el que havia estat invisible i ens va demanar que ho miréssim amb alguna cosa més que els ulls: amb el tacte, l’olor,
l’escolta i la imaginació. Plantades amb fermesa, integrades
en aquell pla del bosc, les pedres parlaven. Les tocàvem,
teníem sobre el nostre cap la muntanya amb els conglomerats d’on van venir rodant i a la ment la seqüència virtual del
passat i el futur d’un efecte inevitable.
Normalment la Núria treballa amb aquesta idea de procés natural, de creació i assolament, sigui per obra de la
natura, sigui pel treball o l’abandonament de les persones.
Aquestes realitats són les que analitza. L’acció creadora:
treballs d’ordenació del territori, senyalització, mapatge,
designació de topònims, població, construccions. A continuació venen renúncia, ruïna i oblit. La Núria s’imposa una
feina de reconeixement i recollida de vestigis per masos,

camins, orografies i nissagues renunciades o en procés
de desaparició. Ho fa amb fotografies, dibuixos, plànols,
recollida de noms i captació de proves directes: frottages o
calcats de relleus d’elements naturals o construïts. També
amb la creació d’unes pells del paisatge per mitjà de motlles de silicona, alguns de gran mida, i còpies amb bronze
d’objectes petits i fragments de materials: murs, bastons,
pedres, etc., símbols d’un món destinat a desaparèixer.
Actua contra l’oblit que provoquen la degradació i l’entropia
(fets naturals, impossibles d’evitar) i s’esforça per fer un toc
d’atenció la indiferència amb què els urbanites mirem la destrucció del patrimoni natural i de la cultura rural.
Aquest any 2007 ha estat de molta feina per a l’artista.
Podríem pensar que té pressa per salvaguardar fragments
d’aquest món convuls, amb tants episodis de migracions
forçades, desastres meteorològics o creixements urbanístics
assoladors, amb el resultat global d’un estat crític d’interacció
entre la natura, el patrimoni rural i les nostres formes de vida.
Resumeixo les principals activitats:
Gener. Projecte «Retornar» per a Roda d’Art, iniciativa que presenta l’obra d’un artista del Camp de Tarragona
als diferents instituts d’estudis locals. El cicle va començar
a la Canonja i ha passat per Riudoms, Vila-rodona i Alcover.
Properament anirà a Tarragona, Altafulla i Valls. El treball es
basa en un recorregut pels camins que transitava durant la
seva infància, en els quals ressitua records, troba vestigis,
constata canvis, desaparicions i pèrdues.
Juliol. «Orografia dels totxos». Reproducció del relleu
d’un tossal de pedra. Treball vertical de gran dimensió, va
consistir en la còpia del relleu natural sobre roba dels totxos

del barranc de la Grallera, a la Morera de Montsant. Fregant
a través d’un teixit, amb grans mines de grafit, es va anar
registrant la superfície de la roca. El relleu explica la configuració i les característiques físiques. Sobre la gran tela es
reproduirà només una petita part de la muntanya, un instant
en la seva degradació, però condensarà tota la memòria, en
revelarà la matèria i l’origen.
Juliol. Biennal d’Art. Premi Tapiró de pintura. MAMT i Diputació de Tarragona. Accèssit al
premi de pintura per l’obra Retornar/llar. Una gran
pell, capturada amb un motlle de làtex, sobre una paret i la
llar de foc del mas de les Gasoses de la Canonja. El motlle replica les textures i les formes del mur i també suma
fragments de material: guix, pintura, òxids, terra, etc., que
queden adherides a la «pell».
Setembre. «La pell del paisatge». Exposició a Arbolí. Associació Andrómeda - Ca la Maria. Treball fet in
situ a l’entorn de les runes de l’aldea abandonada de Gallicant. Recopilació de noms de llocs i cases. Dibuixos,
bronzes de pedres i frottage d’una paret sobre paper.
«Concentrant-nos, posant la mirada en petits detalls o
accidents, descobrim fragments de paisatge que sovint
passen desapercebuts. Un petit punt, forat, matoll, roca...
enmig d’una muntanya qualsevol. Perquè en un petit detall hi és tot.».
...................................................
Fragments de dibuix i bronze, detall de l’exposició a Arbolí; Orografia dels totxos, panoràmica i detall de l’acció al
Montsant; Projecte Retornar/llar, procès d’emmotllat i exposició al MAMT. Fotografies: Núria Rion.

DESTACATS

PATRÍCIA CARLES, CÈLIA DEL DIEGO, MÀRIUS DOMINGO, ASSUMPTA ROSÉS I ANTONIO SALCEDO
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ELS PORTS. NATURA I ART
....................................................
Horta de Sant Joan. 10 i 11 de juny de 2017.
....................................................
Jornada de Land Art organitzada per Sergi Quiñonero i Lo
Pati Centre d’Art. Un recorregut participatiu, senyalat per
les intervencions d’artistes que proposen una relació amb
el paisatge per mitjà d’actuacions efímeres, respectuoses
amb el medi i elaborades des dels llenguatges de l’art contemporani i de la poesia. En aquesta trobada es va fer una
caminada pel racó de Corretja, les vores del riu dels Estrets i el mas de la Franqueta. Cada artista va marcar un
punt d’aturada, una invitació a sentir la veu, les queixes i
els misteris de la natura; reflexionar sobre els seus valors
i la necessitat de preservació. Participants: César Naves,
Manuel Morales, Núria Rion, Jaime Rguez, Silvia Mayans,
Jordi Ferrer Ber i Sergi Quiñonero. AR

BLANCA HADDAD.
«LOS FRESCOS»
....................................................
La Grey. Tarragona. Del 16 de setembre al 3 de novembre
de 2017. thegreysquare.org
....................................................
Amb un llenguatge pròxim a l’art urbà, la polifacètica
Blanca Haddad (Caracas, 1972) presenta a Tarragona
les seves peces, plenes de color i optimisme, però amb
un punt fosc que ens fa reflexionar i ens crea una certa inquietud, perquè, per sort, Blanca Haddad no pretén
agradar o fer coses boniques, i tampoc vol desagradar,
escandalitzar o fer coses lletges, simplement vol entendre
el món i explicar-nos-en les contradiccions. 15 obres realitzades per l’artista en els darrers anys, i un dibuix mural
fet in situ, per a la galeria, que és una bona presentació
del seu treball. MD

DAVID MOCHA.
«EL PARAÍSO»
....................................................
Fundació Forvm (Casa Canals).
Tarragona. Del 16 de juny al 10 de setembre de 2017.
fundacioforvm.com
....................................................
David Mocha reflexiona sobre els processos de construcció i percepció d’uns espais comuns que, per a ell,
representen la idea de paradís, el mite d’un lloc ideal: els
jardins. El jardí com un espai utòpic, artificial, construït
per l’ésser humà al llarg dels segles a través de la selecció
i disposició d’elements de la natura. El treball de Mocha
fragmenta l’espai del jardí i el presenta com un món autoreferencial, on els seus habitants caminen, errants, al
llarg d’un espai immòbil on el temps sembla que s’hagi
aturat. PC

ANTONI PEDROLA.
«ART, EXPERIMENTACIÓ I MESTRATGE»
....................................................
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona. Del 14
de setembre al 5 de novembre de 2017. altanet.org/MAMT
....................................................
El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona presenta
una exposició amb caràcter antològic del pintor Antoni Pedrola
(Vistabella, la Secuita, 1928), un artista d’extensa trajectòria,
autor d’un dels llibres més coneguts en l’ensenyament de
belles arts: Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas,
però poc conegut al territori. El recorregut està plantejat per
grups temàtics, dibuixos i olis de primera època; paisatges,
inicialment molt propers al paisatgisme castellà, per passar a
obres estructurades amb una forta densitat matèrica. Al llarg
dels anys, va alternant amb altres temàtiques: obres religioses amb una iconografia molt personal, obres expressionistes de caràcter social i existencial, i paisatges urbans que, per
la seva tècnica, semblen pintures murals. AS

REUS URBAN ART
....................................................
Reus. De maig a desembre de 2017.
antonipinyol.com
....................................................
Convocatòria en la qual han participat 39 autors amb
instal·lacions, escultures, aplicacions i pintures murals a
carrers i places del barri antic. Iniciativa de l’Associació
Telax i la Galeria Antoni Pinyol, dins el programa Reus
Capital de la Cultura Catalana. Artistes reconeguts, relacionats amb la galeria, com Joan Ill, Carles Pujol, Sergi
Quiñonero, Vanessa Muñoz, Marie-France Veyrat o Dolors
Manrubia, han protagonitzat el projecte amb un lloable
objectiu: acostar l’art contemporani als espais públics i
la vida quotidiana. La convocatòria va aixecar certa polèmica perquè a la iniciativa li ha mancat l’estructura i el
pressupost que s’espera d’un acte de capitalitat avalat per
l’Ajuntament. Malgrat les dificultats, s’ha fet realitat. Esperem el catàleg amb el testimoni i la valoració. AR

FONS CULTURAL
DE LA FUNDACIÓ REDDIS
....................................................
Museu de Reus. Del 5 d’octubre a l’11 de novembre
de 2017. museudereus.cat
....................................................
Selecció del fons d’art de la Fundació Reddis, format per
obres d’art i objectes de valor amb el denominador comú
d’il·lustrar la història i la cultura de Reus. Hi ha molt poques institucions i empreses locals que col·leccionin art i cal
aplaudir la iniciativa. La col·lecció, la protagonitzen les grans
figures del segle xix: Marià Fortuny, Josep Tapiró, Baldomer
Galofre, Josep Llovera, Joaquim Mir. Del segle xx inclou
artistes locals destacats de la postguerra: Ceferino Olivé,
Morató Aragonés, Ferré Revascall, Magda Folch, Ramon
Ferran, i alguns artistes catalans relacionats amb ells o que
han deixat constància plàstica del nostre paisatge. Esperem
que, en el futur, hi hagi continuïtat en els artistes reusencs
d’art contemporani dels darrers quaranta anys. AR
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RAQUEL RIBA ROSSY.
«LOLA VENDETTA PARLA AMB DÉU»
....................................................
Capella de Sant Roc. Valls. Del 7 d’octubre al 26 de novembre de 2017. capellasantroc.cat
....................................................
Arriba la proposta de la il·lustradora Raquel Riba Rossy
dins el cicle Pintura Mural, a cura de Pilar Bonet. Riba va
crear el 2014 el personatge de Lola Vendetta, una dona
jove, feminista i apoderada que llança preguntes i consignes al voltant de temes com les relacions amb el cos, el
paper de les dones en el món contemporani, la llibertat
sexual, l’autoestima, l’amor, els drets humans, el patriarcat, la desobediència civil o els estereotips. Ara les parets
de la Capella parlen amb el llenguatge de Lola Vendetta:
vinyeta gràfica, negre i vermell sobre blanc, humor, tendresa i revolta. PC

«PARLEM CONTEMPORANI?». SESSIÓ 01
....................................................
Convent de les Arts. Alcover. Del 14 d’octubre al 5 de
novembre de 2017. conventarts.cat
....................................................
Després de l’acte inaugural, amb Marcel Pey, Mariona Moncunill, Aleix Antillach i Pere Estadella, s’inicia el cicle anual
de programació estable d’arts visuals al Convent de les Arts,
fruit d’una convocatòria pública mitjançant la qual han estat
seleccionats el projecte Wild Side, Panorama de Cheater’s
Collective i l’acció Amb els ulls tancats d’Àlvar Calvet que, en
aquest cas, coincideixen amb la presentació de la instal·lació
Fragments de Ludovica Rossi, l’artista que ha gaudit de la
primera residència artística a l’equipament. Cada sessió del
cicle s’acompanya de l’exposició d’una obra de la Col·lecció
Beep d’art electrònic, que fins al moment ha mostrat treballs
de Daniel Canogar i d’Anaisa Franco. CD

AURELI RUIZ. «PERFORMANCE»
....................................................
Torre Vella de Salou. Del 3 al 23 de juny de 2017.
....................................................
Proposta expositiva complexa i laboriosa. L’Aureli va unir les
dues plantes d’exposició en un espai global, un lloc per on
transitar i actuar entre els objectes sensibles i provocadors
que disposa davant del nostre moviment. Acotació de l’espai
a l’altura dels ulls, a l’altura dels peus, obstacles que interroguen i uns elements enigmàtics en forma de lleugeres boles
tossudes que ens acompanyen i es mouen per l’espai al mínim
impuls. El dia de la inauguració, una performance de l’Aureli va
ser l’ocasió per viure la proposta al seu pas i sota el seu gest. A
segona mirada apareixen els dibuixos amb objectes, construccions, plantes i animals (allò quotidià i ancestral) i s’observa la
referència temporal i tràgica de situacions injustes que vivim
entorn el mar de Salou, el nostre mar pàtria. AR

EVELÍ ADAM. «MITOLOGIA I NATURA,
L’ÀNIMA DE LA FUSTA»
....................................................
Tinglado 1. Port de Tarragona.
Del 14 de setembre al 26 de novembre de 2017.
....................................................
L’Evelí Adam (Campdevànol, 1957) és fuster i amb
aquesta mirada construeix peces artístiques molt singulars. La sala d’exposicions farcida d’escultures de fusta,
pròximes a l’objecte trobat, sobre les quals l’artista ha
realitzat intervencions mínimes i ha situat al terra, estableixen intenses evocacions, molt poètiques, amb éssers
mitològics o animals domèstics; és una petita meravella.
Contrasten amb obres pictòriques, algunes francament
interessants, com ara Poblat Pol Nord, que es barregen
amb altres d’anteriors més repetitives, creant una certa
confusió i un cert desconcert. En tot cas, es tracta d’una
veu molt interessant, la d’aquest artista, que haurem de
seguir i veure com evoluciona. MD

SWAB. FIRA INTERNACIONAL
D’ART CONTEMPORANI
....................................................
Barcelona. Del 28 de setembre a l’1 d’octubre de 2017.
swab.es
....................................................
En el seu 10è aniversari Swab presenta vuit programes
que volen augmentar el camp d’acció de les fires d’art a
l’ús. Swab Seed, amb representació de sis espais experimentals i autogestionats, entre els quals hi havia La Trastera, de Segur de Calafell, que presentava obres dels artistes que formen part del seu catàleg i diferents accions;
i In/out, un programa comissariat per Frederic Montornés
i Imma Prieto, que comptava amb obres de Gloria Martin,
de la Galeria Silvestre. En el programa general estava present la galeria Sicart de Vilafranca del Penedès i Palma
Dotze, de Santa Margarida i els Monjos. Una fira que es
renova, que ofereix bones oportunitats i presenta autors
consagrats i emergents. MD

UNAI REGLERO.
«DISTORSIÓN LIBRE»
....................................................
Estació Creactiva, col·lectiu Kúnstainer.
Estació d’autobusos de Tarragona.
Des del 5 des setembre de 2017. kunstainer.com
....................................................
Unai Reglero juga amb les paraules, el seu significat i el
concepte que representen; que com sabem està condicionat per qui les pronuncia i per qui les escolta, sense obviar el context. Sobre la paret veiem impreses les
paraules «paz», «seguridad», «libertad», «solidaridad»,
«democracia», «justicia», «pueblo» i «progreso» que
s’han disposat sobre el mur de forma invertida, així el seu
reflex sobre els miralls que s’intercalen sobre la sala ens
n’hauria de permetre una lectura directa, però els miralls
distorsionen les paraules i les fan pràcticament il·legibles.
Paraules grandiloqüents, que omplen discursos, que uns
i altres fan servir, paraules distorsionades. MD

EXPOSICIONS
EUFÒNIC. ARTS SONORES I VISUALS
// ASSUMPTA ROSÉS
....................................................
Terres de l’Ebre. Del 31 d’agost al 3 de setembre de 2017.
Barcelona. Arts Santa Mònica. Del 2 al 4 de febrer de
2018. eufonic.net
....................................................
Un altre any, i ja en van sis, el festival Eufònic ha complert
les expectatives. Hi ha uns ritmes estructurats que el públic
ja coneix i cadascú es va fent el seu festival segons les inclinacions i les forces. El paisatge del Delta com a referent, la
platja i el riu per als entreactes. També cal comptar amb el
valor afegit de la gastronomia.
Exposicions a Lo Pati d’Amposta, Miravet, Ulldecona,
Tortosa. Sant Carles de la Ràpita és el nucli i centre principal
d’activitats; concerts al pavelló firal i l’església nova; música, performers, videoartistes i altres al Mercat Vell; conferències i debats al Centre d’Aprenentatge i a la biblioteca
(l’Eufònic Campus); residències a Balada; el concert vermut

UNA ODA VISUAL A LA MAJESTUOSITAT
I FRAGILITAT DE LA TERRA
// MARC COROMINA
....................................................
«Gènesi». Sebastião Salgado. CaixaForum Tarragona.
Del 13 de setembre de 2017 al 7 de gener de 2018.
....................................................
Si algú no coneix l’obra anterior de Sebastião Salgado i
s’atansa al CaixaForum a veure la seva exposició «Gènesi»,
pot pensar que es troba davant les fotografies sense arestes
d’un bon fotògraf de naturalesa, un conjunt d’imatges dels
racons més exuberants, salvatges i espectaculars del planeta. I tindria raó. També podria pensar que es troba davant
d’un etnògraf que idealitza la vida dels pobles que s’han preservat aïllats de la història contemporània, una visió del bon
salvatge, i també tindria raó. Així, podria arribar a la conclusió errònia que Sebastião Salgado és un fotògraf ingenu, interessat exclusivament en una espècie de registre edènic de
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als Ullals, i l’arròs de cloenda amb música a Lo Xiringuito de
la Costa. Molta música electrònica i sempre alguna sorpresa inesperada, algun espai i alguna activitat per descobrir.
Aquest any han destacat en arts visuals les aportacions de Ferran Lega i Gabor Lazar. En música, Carles
Viarnès va ser dels més ben valorats pel públic quan va
tocar amb Alba G. Corral a càrrec de la part visual, Sonadamantina, Darrell Fittton, el DJ Indian Wells, tots en
actuacions en paral·lel amb creadors audiovisuals, una de
les gairebé constants del festival que vol donar visibilitat
a les investigacions sonores, audiovisuals, a la multidisciplinarietat i la comunicació interactiva. Marina Herlop,
Sontag Shogun, Museless i Robert Lippok han sonat com
a destacats musics electrònics experimentals.
Programació molt internacional, 48 artistes, 23 actuacions i paritat de gènere en els artistes que, segons diuen,
ha sorgit de manera natural, sense forçar l’estadística. I
moltes entrades venudes.
Alguns d’aquests artistes, visuals i musics, repetiran a
l’Eufònic Urbà a Santa Mònica, Barcelona, el mes de febrer.

la felicitat fora del progrés i la modernitat, però s’enganyaria,
ja que ens trobem davant d’un dels fotògrafs més influents,
que ha encarnat els principals debats i contradiccions sobre
la fotografia documental. Un autor que és considerat per a
molts l’últim dels fotògrafs clàssics, seguidor de la tradició
humanística de The Family Of Man o de l’agència Magnum.
Per veure correctament «Gènesi» hem de tenir molt present que és l’últim treball d’un home que no s’ha desentès
mai dels conflictes ètics i morals dels fenòmens que han
sacsejat, amb una virulència mai vista, el planeta a la segona
meitat del segle xx: la fam, la guerra, l’explotació laboral, els
èxodes humans... El gir que va fer en el seu últim projecte,
el podem considerar el final de la idea que la fotografia documental estava al servei de la informació i el progrés. La
història del projecte «Gènesi» arrenca de les matances de
Ruanda i Burundi, on va presenciar les atrocitats més grans,
i on alguna cosa es va trencar dins seu. Va ser la desfeta
d’un humanista. Com ell mateix diu al documental de Wim
Wenders La sal de la terra: «No creia en res. No creia en la

salvació de l’espècie humana. No podíem sobreviure a això.
No mereixíem viure més. Ningú mereixia viure.»
Però del fons de l’horror va venir la transformació. Salgado es va concentrar en la reforestació de la seva hisenda
al Brasil i en tot allò que valia la pena salvar d’aquest món.
«Aquesta obra és la documentació del meu viatge, una oda
visual a la majestuositat i fragilitat de la terra. Encara que
també és una advertència, o això espero, de tot allò que
correm el risc de perdre.» Hem de veure l’exposició com una
teràpia: la recerca de la puresa a través de la bellesa, però
sense caure en cap ingenuïtat.
....................................................
Iceberg entre l’illa Paulet i les illes Shetland del Sud, al
mar de Weddell. Península Antàrtica 2005. © Sebastião
Salgado/Amazonas Images/Contacto; Regió oriental de
la serralada de Brooks. Refugi Nacional de la Fauna i
la Flora de l’Àrtic. Alaska 2009. © Sebastião Salgado/Amazonas Images/Contacto.
....................................................

// 11

FESTIVAL
D’INTERVENCIONS EFÍMERES
A CEL OBERT
// PATRÍCIA CARLES
....................................................
Museu de Tortosa
i diversos patis d’edificis patrimonials.
Tortosa. Del 6 al 8 d’octubre de 2017.
acelobertfestival.cat
....................................................
Tortosa ha acollit per quart any el Festival d’Intervencions
Efímeres A Cel Obert, un festival que s’ubica en diferents
patis d’edificis patrimonials del centre històric que, durant tres dies, es converteixen en escenaris de diferents
instal·lacions artístiques.
El tema proposat pel festival ha estat la idea de perspectiva i, a partir d’aquí, artistes, arquitectes i professionals de l’àmbit del disseny han presentat intervencions
efímeres que impliquen altres maneres d’experimentar
aquests espais. Elements desconcertants, materials
imprevistos i significats nous. En cada intervenció es

produeix un diàleg entre l’arquitectura d’aquests patis i
l’art contemporani, un diàleg que convida l’espectador a
repensar l’espai des de posicions i mirades totalment noves. A més, molts d’aquests patis estan tancats al públic
la resta de l’any, i el festival suposa una bona ocasió per
conèixer aquest patrimoni.
Globoverd, de Sergi Arbusà i Enrique Barro (Penique
productions), ha estat la instal·lació que ha rebut el premi
del jurat: una espectacular intervenció integrada completament en l’espai a través d’un inflable fet a mida que
s’expandia i transformava el claustre de l’Arxiu Comarcal
del Baix Ebre. El pati es redibuixava totalment a través de
la nova textura, la il·luminació i el color. La menció especial ha estat per a Through the looking-glass..., d’Ángel
Cuadrado i Lucía Heras (Estudio New: Old), que amb una
clara referència a l’obra de Lewis Carroll es plantejaven
com seria el pati del convent de la Puríssima a través dels
múltiples miralls que conformaven el prisma irregular que
van situar al centre. L’altra instal·lació premiada ha estat
Punts de vista, de Jordi Martínez i Meritxell Solé, un treball
textual que feia al·lusió al concepte de perspectiva com a
visió distant i reflexiva de la realitat.

Enguany, el festival ha ampliat la seva proposta amb
cinc intervencions artístiques escollides d’un centenar de
propostes presentades per creadors d’una dotzena de
països, més tres instal·lacions de dos artistes convidats i
una altra realitzada per alumnes de set centres educatius
de la ciutat. Any rere any, A Cel Obert fa un pas més en la
seva aposta per l’art contemporani i la seva consolidació
dins el programa cultural de Tortosa.

....................................................
D’esquerra a dreta i de dalt a baix:
Víctor Solanas-Díaz, Out of Neither; L’estol. Intervenció
col·laborativa dissenyada per l’organització del festival i
realitzada per 1.600 alumnes de set centres educatius
de Tortosa; Sergi Arbusà i Enrique Barro, de Penique
productions, Globoverd; Ángel Cuadrado i Lucía Heras,
d’Estudio New: Old, Through the Looking-Glass…;
Màrius Domingo i Manuel Pérez, Reflexions. Fotografies:
Festival d’Intervencions Efímeres A Cel Obert.
....................................................

MIRADA EXTERIOR		
SKULPTURE
PROJEKTE 2017
// ALEXANDRA LAUDO
....................................................
Münster. Del 10 de juny a l’1 d’octubre de 2017.
skulptur-projekte.de
....................................................
El Skulpture Projekte és un programa expositiu que se
celebra a Münster cada deu anys, en el marc del qual es
convida a artistes de reconegut prestigi a desenvolupar
propostes escultòriques, instal·lacions i performances
que es despleguen per tota la ciutat, majoritàriament en
entorns públics no expositius. Durant un temps, aquestes
propostes artístiques s’integren a la vida quotidiana de
Münster, però també la transformen substancialment.
En aquesta edició s’han mostrat 35 projectes, tant
d’artistes consagrats (com Gregor Schneider o Hito Steyerl) com de creadors més joves (com Alexandra Pirici
o Emeka Ogboh). Aquesta selecció s’ha complementat
amb un ambiciós programa satèl·lit que ha inclòs, entre
d’altres, una exposició de revisió de l’arxiu del Skulpture
Projekte, i el programa de creació literària Cure and Kur,
en el marc del qual deu escriptors han estat convidats a
residir durant un temps a Münster i a produir una obra
literària en relació amb aquesta experiència.
Amb la seva temporalitat decennal, el projecte s’erigeix
com una manifestació que reflecteix l’estat actual de la
pràctica escultòrica contemporània (entenent-la en un
sentit ampli, com una disciplina que tant treballa amb
elements materials com duratius), però també especula sobre les direccions cap a les quals pot evolucionar
l’escultura en un futur. En termes temàtics, molts dels
projectes reflexionen sobre aspectes com ara la naturalesa de la vida col·lectiva i la nostra relació amb l’espai públic, sense deixar d’abordar, també, qüestions polítiques i
socials específiques de la nostra contemporaneïtat.
La proposta d’Óscar Tuazón és una estructura arquitectònica situada en un descampat als afores del centre
urbà que, sense tenir una funcionalitat específica, s’obre
a tots els possibles usos que els visitants puguin donar-li.
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Dotada amb una llar de foc central que qualsevol usuari
pot posar en funcionament, esdevé un lloc vàlid per reposar, contemplar l’entorn, pensar, parlar...
No gaire lluny trobem una instal·lació d’Ayşe Erkmen
que uneix per sota l’aigua les ribes d’un dels canals de
la ciutat. Submergida a poca distància de la superfície,
ofereix la possibilitat de caminar-hi per sobre, descalç i
amb els peus en remull. Erkmen altera, així, els límits urbanístics, introduint un pont allà on hi havia una frontera
aquàtica, i potenciant una manera sensorial de relacionar-se amb l’entorn urbà.
En una de les propostes més divertides d’aquesta
edició, Mika Rottenberg també reflexiona sobre les fronteres, amb una videoinstal·lació situada en un espai comercial en desús i en la qual especula des de l’humor
sobre la construcció d’un mur fronterer entre els Estats
Units i Mèxic.
Shaina Anand i Ashok Sukumaran estableixen una
connexió entre diferents edificis, en aquest cas mitjançant una munió de cables negres que fan al·lusió a
la cultura de la vigilància i la transmissió de dades, i que
uneixen les ruïnes de l’antic teatre municipal amb altres
llocs propers, com ara el que fou el primer teatre construït
a la R. F. Alemanya després de la II Guerra Mundial, d’estil
modern; s’activa, així, la memòria de l’esperit utòpic que
caracteritzà l’arquitectura moderna.
A Marl, en un antic cementiri que s’ha anat transformant gradualment en parc públic, Joëlle Tuelinckx ha fet
traçar una línia recta de 200 m que cada dia a les 10 h
del matí és traçada de nou amb un esprai blanc usat per
delimitar els camps de joc en zones públiques d’esbarjo.
Ara que el projecte ha acabat, la línia va esvanint-se a poc
a poc; esdevé un rastre cada cop menys visible.
Poc visible ha estat, també, la proposta de Cerith Wyn
Evans, que ha manipulat subtilment el so de les campanes de l’església de St. Stephanus perquè durant tot el
període expositiu sonessin amb una tonalitat més greu
que l’habitual.
Pierre Huyghe, per la seva banda, ha excavat el terra
d’una pista de patinatge sobre gel, donant lloc a una immensa i espectacular instal·lació en què els residus d’aquesta

construcció conviuen amb diferents estrats de terra, aigua i fang, amb un complex sistema tecnològic i amb múltiples formes de vida biològica, l’evolució d’algunes de les
quals condiciona la regulació d’altres elements de l’espai.
Jeremy Deller ha treballat amb un grup d’usuaris
d’horts urbans de Münster que al llarg de tota una dècada han documentat a través de diaris molts dels esdeveniments destacats vinculats amb el seu treball als
horts, però també aquells fets importants de la seva vida
familiar. El resultat és una biblioteca d’intensa càrrega emotiva en què el relat sobre naixements, celebracions, morts i altres vivències familiars s’intercala amb
aquell que té a veure amb el cicle vital de les plantes.
Algunes de les obres d’aquesta edició, com ara les propostes de Lara Favaretto o Nicole Eisenman, instal·lades
en parcs, són susceptibles de ser adquirides per la municipalitat i passar a formar part de la col·lecció pública,
constituïda per una quarantena de projectes escultòrics,
d’alguns dels més grans artistes de la història de l’art contemporani, com ara Bruce Nauman, Ilya Kabakov, Donald
Judd o Martha Rosler; d’altres de caràcter performatiu,
com les de Xavier Le Roy i Scarlet Yu i la d’Alexandra Pirici,
que han finalitzat sense més, però han deixat també un
rastre, en aquest cas invisible però potser indeleble, que
ha transformat amb major o menor contundència la vida
de la ciutat i de les persones que n’han estat testimonis.
En la seva negociació amb les estructures socials i polítiques que defineixen l’espai públic de Münster i la seva
vida comunitària, l’Skulpture Projekte no només promou
noves maneres d’entendre i experimentar l’art contemporani, sinó que també és un espai per pensar críticament sobre la realitat sociocultural i política, la història i
l’imaginari d’aquesta ciutat, al mateix temps que posa en
valor l’important paper que l’art pot exercir en la construcció del teixit social i de la identitat individual i col·lectiva.
....................................................
CAMP (Shaina Anand und Ashok Sukumaran), Matrix.
© Skulptur Projekte 2017. Fotografia: Henning Rogge;
Mika Rottenberg, Cosmic Generator (working title).
© Skulptur Projekte 2017. Fotografia: Henning Rogge.
....................................................

		
XIV DOCUMENTA DE KASSEL
// JAVIER HONTORIA
....................................................
Atenes. Del 8 d’abril al 17 de juliol de 2017.
Kassel. Del 10 de juny al 19 de setembre de 2017.
documenta14.de
....................................................
La catorzena edició de la Documenta de Kassel va arrencar el passat 6 d’abril a la ciutat d’Atenes. La proposta
del director artístic Adam Szymczyk de traslladar part de
l’exposició a la capital atenesa havia estat rebuda amb
un escepticisme en principi moderat, però que amb el
pas de les setmanes es va tornar un recel que semblava poder aconseguir una unanimitat insòlita. Szymczyk
portava en el seu projecte l’opció d’Atenes. No és una
cosa que es va treure per caprici de la màniga un cop
anomenat. Més tard arribaria la complexa recepció de
Documenta pels ciutadans grecs i la inquietud alemanya que l’exposició a Kassel, que s’havia d’inaugurar dos
mesos després, no tingués l’entitat que s’espera d’un
esdeveniment d’aquesta envergadura. Ja a la fi, quan
Atenes havia tancat portes –ho va fer el mes de juliol– i
la mostra a Kassel entrava a la recta final, va esclatar
amb violència la polèmica entorn un presumpte dèficit
a les arques de la Documenta que posaria en perill la
continuïtat d’edicions posteriors. És difícil saber quanta
veritat roman en tot això, però l’exposició, per a molts
estrafolària en el desdoblament geogràfic, ha estat
eclipsada per factors que tenen poc a veure amb el que,
per mi, és un ric i encertat plantejament curatorial.
D’aquest plantejament, però, no se’n pot dissociar la
inclusió d’Atenes. L’equip curatorial, davant del qual, a
més de Szymczyk, figuraven teòrics i comissaris com ara
Paul B. Preciado, Dieter Roelstraete o Pierre Le Blanc, va
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gestar un projecte en el qual els programes públics apareixien estretament lligats a la pròpia exposició, si és que
no derivava aquesta d’aquells. Allotjat a Atenes a Parko
Eleftherias, un edifici amb una fosca història de repressió a les seves esquenes, l’anomenat «Parlament dels
cossos» va donar suport conceptual a l’exposició que
es distribuïa per quatre seus principals i en un nombre
important d’emplaçaments menors i espais públics que
acollien un ampli programa d’intervencions i performances al llarg dels tres mesos d’exposició. No era fàcil de
veure, ja que la senyalística era pretesament deficient, i
perdre’s era part del joc.
....................................................

La qüestió grega va ser, lògicament,
un assumpte central en el discurs
curatorial. Asfixiada per la pressió
alemanya en el pagament del deute,
l’exposició d’Atenes analitzava les relacions històriques entre germànics i
mediterranis.

....................................................
Documenta 14 és un encès clam a la resistència. Planteja una radical confrontació amb els poders
econòmics, que són els que regeixen la nostra relació
amb el present i també s’articulen contra la memòria.
Neoliberalisme i mercat són per Szymczyk i els seus
acòlits, el virus que infecta el cos social. L’antídot que
plantegen és una forma de producció artística que fuig
dels patrons cada cop més uniformes que caracteritzen les pràctiques contemporànies. No tan sols no van
participar les galeries en la producció de les obres exposades, sinó que aquestes galeries tampoc s’adherien
als llenguatges homogenis que s’imposen als circuits
comercials. La defensa de la singularitat enfront de

l’estandardització va ser, per tant, un dels arguments
més destacats de la Documenta 14.
La qüestió grega va ser, lògicament, un assumpte
central en el discurs curatorial. Asfixiada per la pressió
alemanya en el pagament del deute, l’exposició d’Atenes
analitzava les relacions històriques entre germànics i
mediterranis; recordava la immensa influència de la cultura grega en la construcció del nacionalisme alemany
(i, és clar, en el feixisme) i en la ment de tots s’instal·lava
la pregunta, modelada amb subtilesa, però amb enorme
precisió pels comissaris, de qui deu més a qui, si Grècia
per la gestió recent de les seves finances, o Alemanya
per ser, essencialment qui són.
L’exposició a Kassel comptava amb molts artistes ja
presents a Atenes i aviat va dissoldre els dubtes entorn
la seva envergadura, ja que tenia una escala colossal.
El cos central del discurs dels comissaris es trobava a
la Neue Galerie i no al Museum Fridericianum, que acollia obres de la col·lecció del Museu d’Art Contemporani
d’Atenes, el museu nacional del país, cosa que va ser
considerada com un moviment estrany o, fins i tot, vidriós. Neue Galerie, en canvi, oferia un recorregut excepcional entremesclat amb constants reflexions sobre
la història, que cobraven especial interès quan Alemanya es mirava al mirall. Com a nota sorprenent cal destacar l’absència de contingut a Karlsaue Park, el lloc on la
Documenta anterior va situar bona part del seu discurs.
I és que tot comissari de Kassel sol voler allunyar-se del
seu predecessor en primera instància, i, un cop a les
antípodes, llaurar el seu propi discurs.
....................................................
Maria Eichhorn, Unrechtmaessige Buecher.
Fotografia: Mathias Voelzke.
....................................................

EXPOSICIONS
BIENNAL D’ART DE TARRAGONA 2017
// MÀRIUS DOMINGO
....................................................
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona.
Del 15 de juliol al 27 d’agost de 2017.
altanet.org/MAMT
....................................................
Coincidint amb el 40 aniversari del Museu d’Art Modern de Tarragona es presenta el 38 premi Julio Antonio
d’escultura i el 40 premi Tapiró de pintura. Una ullada als
premiats en tots aquests anys diu molt dels gustos imperants en cada moment en el món de l’art, dels artistes
que obtenen un guardó i no produeixen més obra, o dels
que no obtenen premi ni menció i després desenvolupen una carrera reconeguda. En tot cas, els encerts han
estat notables i ofereixen una visió molt interessant del
context en què, amb alts i baixos i els inevitables forats,
s’ha produït la creació artística en els darrers anys.
En escultura, l’obra guanyadora, ha estat Fotre el
Camp, de Roger Caparó Ferrant. Una reflexió sobre
l’abandonament del món rural, de la terra de cultiu, de
la tradició pagesa. Les relacions que establim amb la
terra des de l’òptica urbana imperant és la línia de tre-
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ball sobre la qual Roger Caparó aprofundeix des de fa
anys, i ara es concreta en una sèrie de construccions
que ens recorden les casetes dels ocells que es pengen dels arbres per afavorir la nidificació d’espècies en
perill d’extinció. Sobre un dels frontals hi ha una imatge obtinguda prèviament d’un mas, concretament un
pany de paret amb una finestra. En paraules de l’artista:
«aquests masos-caixes-niu esdevenen hàbitats híbrids,
evocacions d’un acord abandonat entre home i natura».
Marc Anglès Cacha amb L’habit no fa el monjo va obtenir un accèssit, una investigació que posa de manifest
la passivitat davant la sobrecàrrega d’informació de la
societat actual, com la repetició d’imatges –o en el seu
cas, la presència constant de l’obra d’art– li fa perdre
valor, la seva potència.
Núria Fernàndez Estopà amb l’obra Migració 2 i Sergi Quiñonero Ortuño amb l’obra Fragment, van obtenir
mencions honorifiques. Es tracta de dues peces que ens
parlen de temes d’absoluta actualitat: les migracions
causades per la guerra i el volum de productes que generem, aptes per ser reciclats.
El 40 premi Tapiró de pintura el va obtenir Andrea
Lería Oses amb l’obra Jardín ceniza. Una instal·lació que
inclou una peça a carbonet, text i fotografia, que ex-

pandeix el concepte de pintura tradicional incorporant
elements diversos. Amb Jardín ceniza, Lería reflexiona
sobre les relacions que s’estableixen entre les persones
i com avancen amb els actuals mitjans de comunicació
electrònica.
Núria Rion Virgili es va emportar l’accèssit amb la
peça Projecte retornar/llar, obra matèrica amb una gran
càrrega conceptual que posa de manifest el valor dels
objectes i la petja que deixen en les persones.
Finalment, Carlos Zúñiga va obtenir un accèssit amb
una obra molt interessant titulada Pablo Serra. De Zúñiga destacaria una frase del currículum que s’inclou en
el catàleg de la biennal: «Al mes se radica en Londres
donde escribe un solo poema.»
Els artistes Marie-France Veyrat amb Struktur PL,
Jorge Conde amb Love me this way, (projecte The Scarred Transporter) i Lluc Queralt amb Somni, de les comarques de Tarragona, han estat finalistes en aquesta
edició de la biennal.
....................................................
Lería Oses, Jardín ceniza; Roger Caparó, Fotre el camp,
vista general i detall; Núria Fernández, Migració 2; Núria
Rión, Projecte retornar/llar. Fotografies: Artiga, Roger Caparó i Núria Fernández.

INICIATIVA
L’ARTISTA VA A L’ESCOLA
// THAIS SALVAT I ELOÏSA VALERO
....................................................
lartistavaalescola.wordpress.com
....................................................
L’acció didàctica consisteix en la visita a l’aula d’un/a artista
del territori que, durant 4 o 5 sessions, desenvoluparà un
projecte en relació amb el seu propi treball i adequat als
estudiants, ja siguin d’educació primària o de secundària.
L’objectiu principal és posar en pràctica processos de creació contemporània a les aules, fent servir l’educació artística
de manera transversal, interdisciplinària, considerant-la no
només com a eina d’expressió personal sinó també com a
matèria de recerca, reflexió i mediació social. Volem destacar
les metodologies artístiques com a vehicles d’aprenentatges
clau en el desenvolupament integral de l’alumnat.
Destaquem alguns beneficis que aporta aquest procés d’ensenyament i aprenentatge: l’artista que visita el
centre educatiu aporta dinàmiques que trenquen amb la
rutina, i desperta l’interès i la motivació de l’alumnat. El
projecte artístic connecta amb la vida real, no és un contingut abstracte del currículum. L’artista convidat esdevé
la personificació de l’art contemporani, fet que amplia la
mirada d’estudiants i docents envers l’art actual, moltes
vegades desconegut. L’art s’entén com a eina d’expressió

TROBADA D’AGENTS ARTICULADORS
INDEPENDENTS D’ARTS VISUALS
DE LES COMARQUES MERIDIONALS
....................................................
Addend. La Morera de Montsant. 3 de juny de 2017.
addend.comissariat.cat
....................................................
Reunió d’empreses i responsables d’iniciatives d’arts visuals
organitzada per ADDEND i la PAAC. Els serveis a la creació
contemporània a les comarques meridionals són precaris i
poc coordinats. Especialment a les ciutats de Tarragona i

i com a instrument de recerca personal i social, no només
com una tècnica o una manualitat. El recull d’accions didàctiques consultables al blog L’artista va a l’escola serveix d’exemple per als docents que vulguin aprofundir en
les metodologies artístiques com a eines educatives.
Tot i que en el blog L’artista va a l’escola es pot llegir,
al final de cada intervenció, la triangulació de valoracions
sobre l’experiència viscuda per docents, artistes i alumnat, aquí us deixem el testimoni de l’artista Maite Serna,
en acabar la seva participació: «La primera sessió va ser
la més difícil i descontrolada, però no va ser negativa, al
contrari; em va fer veure que la meva feina allà podia ser
molt enriquidora, però que caldria un esforç extra per part
meva. Recordo que aquell dia vaig plorar una mica, a causa de la tensió que vaig passar. L’última sessió vaig tornar
a plorar, però aquest cop d’alegria, per tot el que els nois i
les noies van ser capaços de mostrar-nos, de mostrar-se a
ells mateixos i d’ensenyar-me a mi. Crec que ha estat una
de les experiències més enriquidores de la meva vida.»
Finalment, volem destacar que tots els projectes desenvolupats es resumeixen en dues activitats complementàries: l’exposició al febrer a l’Espai Jove Kesse i el curs
de formació del professorat, gràcies al CRP i a l’IMET,
en el qual tornen a participar els artistes convidats. Amb
aquestes activitats, volem fer arribar la iniciativa a més
docents i animar-los a iniciar una experiència semblant.

«L’artista va a l’escola» neix l’any 2015 com una iniciativa pedagògica del Teler de Llum. Centre d’Art de Tarragona amb l’impuls de Jordi Abelló i la coordinació de Thais
Salvat i Eloïsa Valero, professores d’educació secundària.
Des del 2017, l’IMET (Institut Municipal d’Educació de Tarragona) dona continuïtat al projecte. Hem gaudit, també,
dels ajuts pont de la URV per a projectes educatius.
Fins al moment, hem desenvolupat les següents experiències: Enric Llevat a l’Escola Pax; Béatrice Bizot a
l’Institut Torreforta; Jordi Llort a l’Escola Saavedra; Andrea Eidenhammer a l’Institut Antoni de Martí i Franquès:
Àlvar Calvet a l’Escola Torreforta; Esther Fabregat a
l’Institut Pons d’Icart; Maite Serna a l’Escola de Ponent;
Armand a l’Escola El Miracle; Núria Rion a l’Institut Campclar; Dabuten Tronko a l’Institut Tarragona; Arnau Casanoves a l’Institut Tarragona; Sergi Quiñonero a l’Escola
Cèsar August; Joan Rioné a l’Escola Arrabassada; Manel
Margalef a l’Escola Pax, i Nani Blasco a l’Institut Collblanc.
Actualment comptem amb la participació de Maria
Roig a l’Institut Martí Franquès i Miguel Villalba a l’Institut
Torreforta. Durant l’any 2018 hi participaran Sergio Artriste & Nuny al Centre d’Educació Especial Sant Rafael, Sílvia Iturria a l’Escola de Pràctiques i Rufino Mesa a l’Institut
Sant Pere i Sant Pau.
....................................................
Fotografies: L’artista va a l’escola.

Reus, on els ajuntaments no tenen actives sales d’exposicions
específiques per a l’art contemporani i ara mateix no ofereixen programes públics de beques, residències, projectes de
recerca, de divulgació ni de col·leccionisme d’art actual.
No per això, però, deixa d’haver-hi activitat. Els creadors
treballen i compleixen amb el seu compromís personal,
mentre agents articuladors independents fan rutllar iniciatives diverses i adopten espais, formats i recursos alternatius.
L’objectiu de la trobada: potenciar l’acció directa organitzada, crear projectes compartits entre agents afins, treballar
en col·laboració amb les institucions, més enllà dels condicionaments actuals. AR
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