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Vorto Klapo
Andrés Bartos, Abel del Castillo,
Jaume Ferrete, Vanesa Varela.
Procés de tutoria: Pilar Cruz

In the mood to educate
Saladestar. Amb la col·laboració de
Escola Massana, IES Costa i Llobera
i Andrés Bartos, Abel del Castillo,
Antonio Gagliano, Iván Gómez, Laura
Gómez, Joan Martí Ortega,
Gabriel Pericàs i Vanesa Varela

Jornada de treball a Can Xalant

008
Conversa amb Toni Reig,
director general de Joventut

010
Conversa a propòsit dels processos
de tutoria 2010 i 2011

022
La Sala d’Art Jove com a estructura
paradigmàtica. Manuel Segade
—

026
Art Jove 2010
—

029
Tallers a l’Escola d’Art de Manresa
Oriol Vilanova i Marcel Pié Barba
—

032
La noia que somiava un
llumí i un bidó de gasolina
Antonio Gagliano, Ariadna Serrahima,
Gabriel Pericàs i el grup format per
Álvaro Icaza, Gloria Fernández, David
F. Mutiloa i Joaquín Reyes. Procés de
tutoria: David G. Torres
—

048
Arts Libris

—

079
OT
blablabLAB, Iván Gómez,
Joan Martí Ortega, Laura Gómez
Procés de tutoria: Alex Brahim
—

095
97 empleades domèstiques
Daniela Ortiz. Procés de tutoria:
ferranElOtro
—

099
Els invisibles. Rere la
construcció del fet expositiu
Laia Campañá i Mar Cuenca.
Procés de tutoria: Lluc Mayol.
En col·laboració amb IES Vallès
i Nau Estruch
—

109
La repetició i la diferència.
Transformació, reompliment i
context en l’emergència artística

118
Ser emergent a Barcelona. Un any
més tard. Frederic Montornés

—

121

049

Situació de l’art emergent català
des dels vuitanta: transformació
social i del territori. Glòria Picazo

Treballs forçats
Mireia c. Saladrigues, Annegien
van Doorn i Verónica Luyo, Raquel
Friera, Miquel García, Núria Güell,
Tjasa Kancler, Alba Mayol Curci i
Álvaro Ramírez, Daniela Ortiz, Zeyno
Pekünlü. Comissariat: Oriol Fontdevila
i Txuma Sánchez. Coproducció
amb LOOP Videoart

128
Cultura crítica en l’alterespai:
a la recerca d’un model per a
l’activisme artístic. Jeffrey Swartz
—

135
Dades per a la navegació
Alba Mayol i Álvaro Ramírez

—

150
L’escola. Una conversa
amb desconeguts
Noemí Duran. Procés de tutoria:
Lluc Mayol. En col·laboració
amb Escola Mowgli
—

153
Notes sur l’émigration.
Espagne 1960. Apunts per
a una pel·lícula invisible
Luis E. Parés. Procés de tutoria:
María Ruido
—

158
Art Jove 2011
—

161
Jornades de treball a Hangar
—

163
Qualsevol similitud amb la
realitat és pura coincidència
José Begega, Lidia González, Ryan
Ryvadeneyra, Marla Jacarilla. Procés de
tutoria: Azotea (Ane Agirre i Juan
Canela), Julieta Dentone, Alexandra
Laudo [Heroínas de la Cultura]
—

175
Assonàncies, ressonàncies,
dissonàncies i estridències
Laia Estruch, Cristina Hidalgo, Nicolás
Rojas Hayes, Carlos Valverde. Procés de
tutoria: Azotea (Ane Agirre i Juan
Canela), Julieta Dentone, Alexandra
Laudo [Heroínas de la Cultura]

—

188
El lloc dels fets
Marta Burugorri, Gerard Ortín, Paco
Chanivet, Antoni Hervàs. Procés de
tutoria: Azotea (Ane Agirre i Juan
Canela), Julieta Dentone, Alexandra
Laudo [Heroínas de la Cultura]
—

202
Laboratori de pedagogies de contacte
Abel del Castillo, Institut Baix
a mar i Paola Martínez; Joan M.
Gual en col·laboració amb
l’associació Genera; Aïda Jordà i
R.Marcos Mota; Genderhacker.
Procés de tutoria: Javier Rodrigo
—

223
Les males influències
Jose Begega, Marta Burugorri, Abel del
Castillo, Laia Estruch, Genderhacker,
Núria Güell, Antoni Hervàs, Marla
Jacarilla, Aïda Jordà i Rafa Marcos, Gerard
Ortín, Ryan Rivadeneyra, Nicolás Rojas,
Carlos Valverde. Comissariat per: Azotea
(Ane i Juan Canela), Alexandra Laudo
[Heroínas de la Cultura], Julieta Dentone.
Amb la participació d’Eloy Fernández
Porta, Mery Cuesta

233
Conversa a propòsit de Les males
influències i la programació 2011
—

241
Epistolario Ayuda humanitaria
Núria Güell. Procés de tutoria: Bisdixit
—

247
Què fer a Sabadell
Dario Reina. Procés de tutoria: Bisdixit

7.12.2011
Proposta per al catàleg Art Jove 2010 –2011
Correu electrònic de l’equip gestor de la Sala d’Art Jove a
tots els artistes i tutors de les temporades 2010 i 2011

-------- Missatge original --------

en el cas que es desbordi l’espai disponible o a l’hora de publicar
materials o consideracions que puguin ser especialment controvertits.
Igualment, pel que fa a material que implica tercers, haurem de veure
si s’han de fer consultes o si haurem de respectar la confidencialitat
de dades. En qualsevol dels casos, s’establirà un diàleg amb les
persones que estigueu interessades a publicar i es provarà de resoldre
el procés de manera negociada.

Assumpte: proposta per al catàleg Art Jove 2010-2011
Data: dimecres 7 de desembre de 2011, 11:39:01 +0100
De: oriol fontdevila
Per a: Txuma Sánchez, oriol fontdevila
Benvolguts i benvolgudes,
Com alguns de vosaltres ja sabeu, des de la Sala d’Art Jove ens trobem
actualment en procés de realitzar el catàleg Art Jove 2010-2011, amb
què recopilarem continguts relatius a les dues darreres programacions.
En aquest sentit, ens agradaria fer-vos a tots i a totes partícips
d’una qüestió: al costat de la documentació diguem-ne més “oficial”
i que en el seu moment ja es va utilitzar per a la comunicació
d’exposicions —textos per a diaris, fulls de sala, imatges del web,
etcètera—, ens agradaria incloure també en el catàleg documentació que
fins al moment ha circulat de manera més parcial o fins i tot en l’àmbit
privat, que si bé es podria considerar com a “perifèrica” respecte als
materials que fins ara s’han utilitzat, no per això podria ser menys
eloqüent a l’hora de donar compte sobre els processos de treball que
s’han dut a terme i els projectes que s’han realitzat.

En fi, aquest només és el tret de sortida per prendre part en un
procés editorial que esperem que us resulti interessant. Tan aviat
com pugueu, confirmeu-nos la participació tots aquells que hi estigueu
interessats.
Moltes gràcies per avançat. Seguim en contacte!
Una abraçada,
Txuma i Oriol

Es pot tractar de material divers, tant pel que fa a continguts com
al format. Es tractaria de documents que us han quedat al vostre
ordinador o a la carpeta del projecte i que creieu que podria ser
oportú recuperar a l’hora de representar el vostre pas per la sala, la
realització del projecte, la seva recepció, etcètera. Igualment tampoc
cal representar el procés de manera exhaustiva, sinó que d’entrada
pensem més en consideracions parcials i materials que funcionin com a
fragment.
Algunes idees: imatges sobre parts del procés de producció, tutories,
activitats; documentació sobre els processos de negociació amb
col·laboradors, tutors, equip de la sala, participants externs,
material relatiu a la recepció, situacions imprevistes que es
generessin a l’entorn del projecte, correus electrònics, opinions de
companys, comentaris a fòrums d’Internet, crítiques, gags, opinions
de col·laboradors, etcètera, etcètera. A més a més, podeu fer un
cop d’ull al catàleg Art Jove 2008-2009, en el qual, tot i que d’una
manera encara força tímida, vàrem començar a atansar-nos a aquests
“perifèrics”.
Sigui el que sigui, ens agradaria que ens ho poguéssiu fer arribar
abans de festes de Nadal, al llarg de la setmana del 19 de desembre.
En el cas que ens envieu el material més tard probablement no el
podrem incloure a la publicació.
Si es tracta de materials molt grans, us podem passar les claus
de l’FTP de la sala. Si es tracta de formats estranys, també podem
parlar-ne. Pel que fa a número, us recomanem pensar en un màxim de
2 documents per persona com a màxim. Provarem de publicar tot el
que ens envieu, si bé ens reservem el dret editorial de seleccionar
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TR: És veritat que el projecte ha passat per un període d’incertesa i que no teníem del tot
clar el futur de la Sala d’Art Jove. Quan miràvem els números tampoc ens quadrava massa.
És a dir, amb la que està caient no sabíem fins a quin punt la Sala d’Art Jove havia de ser
prioritària. Això ho hem estat debatent durant temps, i la conclusió final és que la Sala d’Art
Jove també és una plataforma que vetlla per a l’emancipació dels joves. Sobretot perquè és
un fet que l’art i la cultura també formen part del creixement social i econòmic, i així ho
posen de manifest alguns estudis que assenyalen que, per exemple, el que es genera en
cultura a Europa és fins i tot més important econòmicament que el que es genera amb la
indústria del plàstic. Per tant, més enllà de ser un motor social i una eina d’arrelament, la
cultura és també un motor econòmic i una eina de desenvolupament social. I així és com
ens ho plantegem des de la Direcció General de Joventut.

2.3.2012
Conversa amb Toni Reig
Director general de Joventut

Marta Vilardell: Un altra línia de tensió és amb el territori. Tot i que la Sala d’Art Jove
està ubicada a Barcelona, entenem que la funció que realitzem és per a tot Catalunya, i
això a voltes costa d’entendre...

Conversa amb Toni Reig
Obrim el catàleg 2011– 2012 amb la transcripció de parts de la conversa
que l’equip gestor de la Sala d’Art Jove ha mantingut amb Toni Reig, director
general de Joventut. La intenció és oferir una valoració del projecte i apuntar
alhora algunes de les línies a destacar entre les actuals polítiques de joventut
del Govern català.
Condueixen la conversa Oriol Fontdevila, Txuma Sánchez i Marta Vilardell,
membres de l’equip gestor de la Sala d’Art Jove.

Txuma Sánchez: Per començar, ens agradaria poder ubicar el projecte de la Sala d’Art
Jove en el marc de la política cultural que impulsa la Direcció General de Joventut, que és
més àmplia i que contempla el desenvolupament de més accions.
Toni Reig: Quan vam arribar nosaltres a la casa, hi havia molts projectes en la línia de
cultura i el que hem procurat és acotar-los. Volem seguir potenciant aquells projectes que
tenen impacte i que generen valor afegit, productes que promouen l’emancipació dels joves
creadors, com és el cas del que esteu fent vosaltres, amb la creació d’un primer esglaó
dels joves cap a la cultura i la seva professionalització en aquest sector. En aquesta línia,
des de la Direcció General de Joventut donem suport al Sona 9, en relació amb la música,
el Clic, en fotografia, i del que parlem justament avui, de la Sala d’Art Jove, en la vessant
d’arts visuals Aquestes són les bases que estem assentant.
Oriol Fontdevila: Com valoreu, des de la nova direcció, la trajectòria que ha seguit
l’equipament?
TR: La trajectòria la valorem bé, podem dir que “progressa adequadament”. Quan vàrem
entrar al Govern desconeixíem algunes de les coses que s’estaven fent, i aquesta era una
d’elles. Primerament vàrem atendre qüestions que eren més urgents, però quan ens hi
hem pogut posar hem valorat que aquest projecte està ben plantejat i que és una font
d’oportunitats per als joves que volen accedir i desenvolupar-se en les arts visuals i el
camp cultural. Per tant, des de les polítiques de joventut ens sembla una línia per la qual
cal apostar. A més a més, els reconeixements que heu rebut avalen la feina feta. La meva
enhorabona pel Premi Ciutat de Barcelona 2011 que us van donar l’altre dia, encara no
havia tingut l’ocasió de dir-vos-ho personalment!
OF: Moltes gràcies. Tenint en compte la recessió econòmica generalitzada i les mesures
que esteu aplicant des de la Generalitat per fer-hi front, creieu que el projecte és sostenible
i podrà tenir continuïtat?
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OF: En aquest sentit, una contradicció interessant és que el mateix nom de l’equipament
al·ludeix a un aspecte que té a veure amb l’espai físic, “sala d’art”, mentre que una part
important de les dinàmiques es desenvolupen per mitjà de col·laboracions externes. La
Sala d’Art Jove podria respondre més a la condició d’un programa que d’un equipament
amb una ubicació específica.
TR: És important que el projecte vagi més enllà de l’espai físic. La nostra intenció és
apostar per tal que la Sala d’Art Jove sigui el vehicle que ens lligui tota l’acció territorial
en relació amb les arts visuals. Volem que allò que es faci des de les coordinacions territorials de la Direcció General de Joventut respongui a una mateixa lògica estratègica. El
què no volem és fer tot de bolets i accions aïllades. En aquest sentit, pensem que pot ser
una bona cosa fer pivotar l’acció territorial a l’entorn de la Sala d’Art Jove, en tant que
projecte central i amb capacitat articuladora.
TS: Tot i així, pensem que és important millorar les condicions físiques de la sala d’exposicions també. Les condicions de l’espai no són les òptimes.
TR: Crec que poder aconseguir un espai més òptim i referent a la ciutat podria facilitar
adequar millor el que significa la sala com a projecte. I aquest canvi també ens permetria
una millor accessibilitat pel que fa a públics, ja que entenc que això és una mancança
també ara mateix.
MV: El públic que aconseguim captar és en bona part l’especialitzat del mateix sector. Tot i
que no és per desmerèixer-ho; és important i no gens fàcil estar ben articulats en aquest sentit.
TR: Òbviament, és molt important i difícil d’aconseguir el fet d’estar connectats amb el
sector i tenir un públic especialitzat. Aquest és un dels reptes que hem anat assolint i que
cal seguir treballant. Però hi ha un altre repte al qual volem fer front, i és el de treballar
en l’obertura de la sala a altres públics, prestant una especial atenció a un públic jove, per
mitjà del treball pedagògic, en col·laboració amb escoles i per mitjà de projectes innovadors. Tal i com ho esteu fent, però ampliant el públic objectiu. Evidentment, si la Sala d’Art
Jove tingués una ubicació més cèntrica, podria contribuir a l’ampliació de públics. Però
el que és rellevant és seguir treballant en la línia d’aproximar-nos al públic especialitzat i,
també, al públic jove en general.
TS: Em sembla que amb això ja en tenim prou. Com sabeu farem, servir la conversa per
elaborar la presentació del llibre on es recullen les iniciatives realitzades els anys 2010 i
2011. Pensem que és més interessant obrir amb una reflexió com la que hem fet que no
amb un text protocol·lari com estem acostumats. Gràcies per la col·laboració.
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El primer intent

19.12.2012
Conversa a propòsit dels processos
de tutoria de 2010 i 2011
Sala d’Art Jove

Alexandra Laudo: Nosaltres encara no hem pogut tenir cap conversa de valoració amb
els companys i els artistes d’enguany, tot just vàrem finalitzar la temporada el dissabte
passat! Personalment una dinàmica important que crec que hem introduït és la de treballar
l’equip de tutors junts al llarg de tot l’any, sense distribuir-nos les exposicions tal i com
s’havia estat fent anteriorment. Ens venia de gust treballar junts.
Julieta Dentone: Personalmente era una idea que yo tenía a priori, pues como no soy
comisaria me daba un poco de miedo embarcarme en la gestión de una exposición sola.
Entonces pensaba en cómo proponer al resto trabajar juntos, pero ya en la primera reunión
que hicimos venimos todos con esa misma idea. Sabíamos que iba a ser difícil de asumir,
pero era interesante experimentarlo. Había la oportunidad de cambiar el modelo y había
que exprimir eso a tope.
Jordi Ribas: I ha estat sostenible?
AL: Crec que sí, i ha estat molt més fàcil del que d’entrada pensàvem que resultaria.
La idea era un repte per als mateixos tutors, ja que ens trobàvem quatre persones que
pràcticament no ens coneixíem prèviament, que no havíem treballat junts —el Juan i
l’Ane sí, perquè són un equip, però no la resta—, i després ens trobàvem dotze artistes
seleccionats que nosaltres no havíem triat i cadascun amb un projecte diferent. Unir tota
aquesta amalgama i donar-hi una coherència d’entrada semblava molt difícil.

Conversa a propòsit dels processos
de tutoria de 2010 i 2011
Conversa amb Pilar Cruz, Alex Brahim, Alexandra Laudo i Julieta Dentone,
alguns dels agents que han assumit processos de tutoria de la Sala d’Art Jove
les temporades 2010 i 2011. També es va convidar Jordi Ribas, coordinador del
programa d’arts visuals de Can Felipa fins al 2010 i amb qui es va organitzar
les jornades de debat La repetició i la diferència.
Condueixen la conversa Oriol Fontdevila i Txuma Sánchez, de l’equip gestor
de la Sala d’Art Jove.

Oriol Fontdevila: La realització d’un catàleg dels anys 2010 i 2011 ho veiem novament
com la oportunitat per avaluar el treball a la Sala d’Art Jove i així posar de manifest com
s’ha treballat, les mancances que hi ha hagut, les coses que es veuen com a positives...
Des del nostre punt de vista, una cosa molt important que ha canviat al llarg del temps
que comprèn el catàleg és el model en l’articulació dels mateixos processos de tutoria en
què heu estat implicats. L’Alexandra i la Julieta heu format part de la primera “promoció”
de tutors seleccionats per mitjà de la convocatòria Tutorial, mentre que l’Alex i la Pilar
vàreu ser dels darrers a ser convidats per l’equip gestor segons l’anterior model. També
ens agradaria que a partir d’aquí obríssim una mica la panoràmica i parléssim del moment
actual en relació amb la creació contemporània i, més específicament, els circuits de l’art
emergent. Per això hem convidat també el Jordi Ribas, que fins l’any passat va coordinar
el programa d’arts visuals de Can Felipa.
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JD: Creo que fue sostenible porque mantuvimos una dinámica que fue in crescendo.
También que tuvimos en cuenta varios aspectos, que se podrían ver como detalles pero
que ayudaron a mantener el equipo unido a lo largo del tiempo. Como es el caso de las
actividades, que más que puntear las exposiciones las hemos planteado desde un enfoque
transversal. Así, a final de la temporada, con Les males influències, se han producido otras
relaciones entre los artistas diferentes a las de las exposiciones, se han establecido
otras agrupaciones, otros hilos conceptuales… Si hubiésemos fragmentado actividades
y exposiciones en apartados distintos creo que se hubiera dado más una situación de “si
te he visto no me acuerdo”.
Txuma Sánchez: Crec que la dinàmica ha consistit en bona part en la creació de grup de
treball. S’ha generat una mena de workshop de tot l’any, que és una idea que des de bon
principi ja ens vàreu plantejar a l’equip gestor. Crec que va ser important la trobada que
vàrem fer a Hangar a principis d’any i la segona a Can Xalant, a l’equador de la temporada.
Especialment la primera trobada creiem que va servir per trencar el gel. Tot i que des
de les gestió hi ha un conflicte important que ens planteja aquesta dinàmica progressiva,
que és l’handicap dels pressupostos econòmics de què disposem. Quan treballàvem l’any
2010 amb vosaltres, Pilar i Alex, i la resta de tutors, es tractava d’una feina condensada
en el temps i que si vols surt més a compte en termes professionals. Jo crec que el nou
model ha funcionat molt bé i que fins i tot ha donat resultats brillants, però ens crea un
petit problema estructural. Tenir un equip de tutors treballant tot l’any també ha de ser
sostenible des de l’economia del treballador.
OF: També és veritat, però, que les tutories enguany estaven una mica millor remunerades
que el 2010, i així mateix l’equip gestor hem buscat una ajuda externa per a la producció
de Les males influències, que finalment ha vingut de la Fundació Banc Sabadell. Els diners
que ens ha aportat han servit també per recompensar la feina dels tutors.
AL: Pel que fa a la logística, una altra cosa que també ens ha ajudat ha estat el fet de
combinar el treball col·lectiu i la presa de decisions en comú amb l’articulació de processos
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més individualitzats. Des de la primera exposició ens hem distribuït els artistes per fer
seguiments individualitzats, i en els diaris cada tutor s’ha responsabilitzat d’escriure el
text d’aquell artista que ha tutoritzat més directament. Aquesta pauta ens ha servit molt
a l’hora de fer sostenible el treball.
Alex Brahim: Sota quin criteri us heu repartit els artistes?
AL: Ho fèiem a sorts. Era la manera d’establir un criteri neutral.

Les claus d’accés
OF: Amb el canvi de model hem volgut respondre a una qüestió com la que, precisament,
l’Alex i em sembla que també la Pilar vàreu assenyalar als textos de presentació de
les vostres respectives exposicions l’any 2010. Tant en un cas com en l’altre parlàveu
de l’arbitrarietat de les agrupacions de projectes i artistes amb què es construïen les
exposicions de la programació. Posàveu de manifest el fet que la conjunció de projectes
en cada exposició era força circumstancial i que això feia complicat justificar que fossin
col·lectives. Fins l’any passat, els grups els fèiem el Txuma i jo, assignant grups d’artistes
a diferents tutors. Si bé inicialment és cert que estàvem preocupats per crear agrupacions
coherents i que tinguessin potencial per donar lloc a exposicions més o menys temàtiques
o amb coherència pel que fa al discurs, finalment vàrem tendir a prioritzar la disponibilitat
dels artistes per participar dels processos de tutoria i atendre les especificitats de cada
producció, considerant que algunes necessitaven més temps de producció, d’altres
menys, etcètera. D’aquesta manera també vàrem acabar per distribuir els artistes per les
exposicions de la temporada 2010. L’Alex va subratllar aquesta circumstància amb l’elecció
d’un títol com OT i remetent-lo al significat alemany de “sense títol”.
Pilar Cruz: Con el texto de mi exposición también planteé esa cuestión. En nuestro caso,
con el grupo de artistas, subrayar la arbitrariedad de la agrupación fue casi una condición
de necesidad para poder trabajar. Es decir, dado que somos tan diferentes, vamos a ver qué
es lo que nos puede unir y al final resultó ser el hecho de tener una “clave de acceso” para
poder entender el trabajo de los demás. A partir de ahí fue donde empezamos a trabajar,
porque era imposible encontrar un hilo conductor; era imposible encontrar un discurso
que pudiera unir todos los trabajos. Lo único que los unía era que precisamente éramos
diferentes, que como tal cada uno nos veíamos como islas que hablan idiomas diferentes
y, por lo tanto, devino central la cuestión de tener un lenguaje común. Entonces buscamos
esta metáfora del esperanto y titulamos la exposición Vorto Klapo, que en ese idioma
precisamente significa “clave de acceso”.
TS: Pensando en los procesos diferentes de estos dos años, creo que hay una clave muy
interesante, y es esa cuestión de la creación de grupo. Porque en tu caso, Pilar, también
hubo una creación de grupo bastante importante.
JD: Para mí el trabajo era muy importante que pasara por lo personal y por la relación
personal que se estableciera, ya no te digo de hacernos amiguitos...
PC: Pero sí de tener un tipo de relación que vaya más allá de una simple relación de
trabajo. Por eso, en el caso de Vorto Klapo, el viaje que hicimos a Consticon. Y por eso
mi insistencia en encontrarnos siempre todos juntos, quizás en más reuniones de las que
habrían sido imprescindibles para el proyecto. Incluso planteé hacer algún intensivo de
fin de semana o de un día entero, cosa que luego por problemas de calendario no pudo
ser. Lo que vosotras habéis desarrollado de una manera natural en un año, mi intención
fue la de desarrollarlo al máximo en un periodo de tres meses, y de alguna manera al
menos quedó apuntado.
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TS: Y hay un segundo paso que creo que se ha dado en el caso de Alex, que es el hecho
de que tú, como comisario, ahora estás contando con artistas que tuviste en ese grupo de
trabajo. Se acaba generando ahí también un vínculo, en este caso profesional...
AB: Professional-personal, que això és el que deia la Pilar. Per a mi això és fonamental.
PC: Esto es lo que en el mundo de la empresa se llama networking. Y se gastan un pastón
en organizar eventos para que los publicistas de la ciudad se conozcan y hagan contactos.
Nosotros lo encontramos de una manera natural, porque nuestro trabajo cuenta de una
manera muy especial con capital emocional. Sin esto no podemos trabajar. Es parte
del proceso también el hecho de conocerse, los intereses, los gustos, emborracharse
juntos... Esto establece puntos de unión muy especiales... Se trata de buscar momentos
de relación diferentes, que vayan más allá de las reuniones o los contextos normales
de trabajo.
TS: Aquí hay una cuestión que tratamos en las jornadas que hicimos al final de 2010, La
repetició i la diferència, en la mesa que se hizo precisamente en Can Felipa. Vino Leire
Vergara e hizo un alegato sobre esta idea de que al final uno acaba trabajando con los
artistas que le interesan profesional y personalmente y... O sea que no es tan separable
del todo, ¿no?
AB: Más aun en un contexto de este tipo, de tutoría, el proceso, el acompañamiento, etcétera,
ahí lo personal cuenta de manera muchísimo más evidentemente que en un marco de “te
ficho tu obra, pásame la bio, cuánto es el seguro, a qué altura hay que colgar la...”.
AL: Entre els mateixos artistes també estan sorgint col·laboracions.

Obrir els grups d’amics
JR: La política de l’amistat, el concepte que va introduir la Leire Vergara, penso que
és el que permet sustentar la precarietat del nostre sector. Almenys jo ho entenc
així. Anem a treballar en un context amb gent que ens caigui bé, amb gent amb qui
mínimament tinguem una relació justa en allò personal. La manera en què ho planteja
la Leire encara és més extrem, perquè intencionadament diu: “Vaig a treballar amb els
meus amics.” Per a mi, però, la pregunta sempre és com ho podem fer per obrir els
nostres grups d’amics. Que és una mica el què podria passar amb els nostres entorns
emergents o els entorns artístics d’aquesta ciutat o de qualsevol, o sigui, ¿podríem
fer més amics i alhora no haver de mantenir aquesta precarietat? Em refereixo a
la possibilitat d’anar més enllà d’aquests ambients de treball favorables. Sovint ho
trobo a faltar en el nostre dia a dia. Hem creat oasis sostenibles d’emoció, i fins i tot
econòmics, però aleshores també ens costa trobar més còmplices. Quant a política
cultural, hauríem de saber transcendir això i anar més enllà. Diria que sovint no ho
fem i quan ho fem ens quedem a mitges.
TS: Parles de públics també.
JR: És clar, parlo de públics, parlo de mitjans de comunicació, parlo de la gent que pot
compartir tot això amb nosaltres però que no treballa com nosaltres, que potser ni tan
sols té els mateixos gustos i no s’emborratxarà amb nosaltres.
TS: Penso que aquí hi ha una dada important i és que tu ara estàs treballant en un centre
d’art, el Centre d’Art de Tarragona. Crec que és important el matís, perquè nosaltres a la
Sala d’Art Jove, tot i que també estem de cara al públic i és important aquesta faceta, no
és una prioritat. Aquí la missió és més cap a l’artista jove i cap a la formació. Els públics
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també, però es troben en un segon pla. De fet, la Sala ni tan sols està preparada perquè
el públic hi accedeixi amb facilitat.
AL: La Sala no és oberta els caps de setmana, no hi ha personal d’atenció al públic...
JR: Però jo crec que aquesta qüestió no hauria de ser d’uns centres determinats, sinó que
hauria de ser intrínsec a tot el que fem.
OF: Les arts visuals són molt hermètiques, endogàmiques i socialment tenim aquesta fama.
JR: I com més va, més fràgils ens fa aquest aspecte. Perquè els altres potser han pogut
comptar el públic, perquè venen entrades o perquè surten a la tele molt més fàcilment i fan
coses que són més o menys narrables. Les nostres pràctiques són força més complexes,
però hem d’aprendre també a explicar això que fem.
OF: Hi ha una altra via que no té a veure directament amb públic de sala, però sí
en certa mesura, que és tot el treball en l’àmbit educatiu i d’investigació i el treball
que fem amb joves. Estem segurs que si la Sala pogués tenir més recursos apostaríem
per aquesta línia i la faríem més sistemàtica. És a dir, amb la Sala promocionem joves
artistes, però alhora també fem treball amb joves a través de l’art. Per aquesta vessant
entenem que també generem moments d’obertura, ja que més enllà de l’impacte que
les iniciatives puguin tenir en centres educatius o en grups externs, aquest treball en
l’àmbit de l’educació també entenem que és una experiència formativa per als mateixos
artistes que passen per aquí.
TS: Tenim un exemple molt clar d’això en l’exposició que tenim ara, Laboratori de
pedagogies de contacte. Però la persona que és a la porta de la Direcció General de Joventut,
el guarda de seguretat, ens va acabar per preguntar també quin és el sentit d’aquesta
exposició, perquè ha estat llegint molts dels elements d’interpretació de l’exposició i no
els entén. Tu fas un esforç de fer un material d’interpretació, retolar textos a la paret, un
full de sala, etcètera, però acabes fent servir un llenguatge que és molt del teu entorn
professional, inclús tancat.
OF: Probablement aquesta situació és extrapolable a moltes altres exposicions que
hem fet, si bé en aquest cas la paradoxa és per partida doble, ja que estàs parlant
de l’exposició que recull els projectes educatius i d’investigació d’enguany, i s’ha
entreteixit un discurs que versa precisament sobre la mediació cultural. I resulta que
no s’entén...

accedir a allò que l’exposició planteja. En l’àmbit del màrqueting i la comunicació als
museus es comenta sovint que “el públic vol experiències”, i parlen de la necessitat de
sensorialitzar i espectacularitzar la visita al museu. Jo en canvi no en sóc partidària. Al
meu parer l’experiència del coneixement en si ja és una experiència que hauria de ser
prou vàlida.
OF: Pel que fa a això de l’esforç que demanem al públic, jo crec que és una qüestió
econòmica: un inverteix segons el que espera rebre. És a dir, si tu t’esforces per alguna
cosa és perquè penses que d’allò n’obtindràs algun benefici. Per aquesta raó, ja no és sols
que l’art contemporani s’entengui o no, sinó que senzillament no hem après a entendre’l
com una cosa de la qual en podem extreure un benefici immediat.
AL: Aquesta idea d’inversió econòmica, d’inversió de temps i esforç té a veure amb les
expectatives sobre allò que n’obtindràs, però en realitat respon a la importància que
socialment donem al coneixement relacionat amb les arts visuals.
AB: La diferència amb el gruix de la societat és més gran cada cop. I ara amb la crisi de fet
crec que s’està notant encara més. Allò típic, “no hi ha pasta”. Llavors la gent pensa: “Per
què s’han d’invertir calés en coses com l’art i la cultura?” En l’ordre de les necessitats en
l’imaginari social, estem en les darreres posicions. Abans hi ha salut, educació, transport,
anything.
AL: Això és veritat, tot i que curiosament es parla molt de salut i educació, i a mi em
sorprèn que l’educació es desvinculi tant de la cultura i les arts.
PC: Perquè es parla d’educació normativitzada, de sistema educatiu, està clar; d’educació
com el lloc on deixem els nostres fills mentre nosaltres estem treballant, com a lloc
productiu, no com a comú... De todas maneras, al hilo de lo que comentas, me parece que
en este último año los procesos creativos también se están implicando de alguna manera
con la ciudadanía, sobre todo con la ciudadanía que ha salido a las calles, con los procesos
del 15M, acampadas, etcétera. De alguna manera un poco informal, hay muchos procesos
creativos o muchas herramientas que el mundo del arte utiliza en su práctica habitual y
se están haciendo de una manera informal e incluso de una manera inconsciente en las
calles, en las acampadas y en las plazas.
JR: Jo intentaria assajar tipus d’infiltració en la ciutadania molt subtils; o sigui que
el cercle que creem, aquests primer cercle, pugui tenir altres infiltrats, sovint altres
llenguatges artístics. Tenim els gremis molt separats. De manera natural no, però de
manera organitzada estem bastant separats. I aquesta és la primera infiltració, més
fàcil.

La responsabilitat del públic
PC: Yo aquí tengo quizás una opinión contraria. Es obvio que el público... No sé, el
típico amigo o la típica amiga que te viene y dice: “Ay, es que no entiendo nada de lo
que hacéis, es que no se qué.” Digo: “Bueno, es que tú cuando vas a una sala tienes
que ejercer una responsabilidad.” Así, como a mí no se me ocurre ir a un concierto de
música experimental sin ponerme mínimamente el chip de que voy a ver algo que no es
un concierto de Madonna. Hay una responsabilidad como público. No significa que tú
tengas que rebajar tus presupuestos teórico-críticos o de calidad, si bien es verdad que
hay ciertos momentos en los que tienes que cambiar tu sistema de comunicación, pero
haciendo el esfuerzo de explicar a ese público que va más allá del primer círculo lo que
es precisamente… “la deconstrucción”, pongamos.
AL: Estic d’acord a no rebaixar paràmetres de qualitat intel·lectual, però sí a donar les
eines i els mecanismes que permetin que aquelles persones que en tinguin ganes pugin
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La notícia de cultura
PC: Fer un esforç comunicatiu és important. Allò que dèiem abans: quan veus el típic
títol d’exposició que diu La deconstrucció de..., dius: “¡Buah, qué pereza!” Me da pereza
hasta a mí, o sea, imagínate cuanta pereza no le va a dar a mi vecina o al usuario
de centro cívico o... Yo siempre digo que, para mí, mi público ideal ni siquiera es el
público general –que por supuesto todos sabemos que no existe–; pero existe cierto
tipo de público, y a mí me interesa mucho, que es este público formado, un público
interesado en la cultura de una manera muy laxa, el típico público que se va de fin de
semana a Londres y se va a la Tate, pero aquí no ha pisado el Macba jamás. Pero va a
Londres y le toca ir a la Tate. Me refiero a mis amigos biólogos, por ejemplo, que son
gente formada, con ciertas inquietudes, que van al cine, que dicen: “¿Qué has visto
últimamente?” “Pues he visto la de Lars von Trier.” “¡Oh, qué bien!” A esta gente me
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interesa traerla a la sala de exposiciones. Esta es la gente a la que le digo: “Haz un
esfuerzo, cuando entres a una sala.” Sabes que si mañana vas a ver a Lars von Trier no
vas a ver una película de tiros y de acción. A mí ese público me interesa mucho, y para
mí es fundamental intentar hacer acciones tanto de comunicación como de diseño de
actividad para ese tipo de público.
AB: Tenemos muy mala fama en ese sentido; el sector del arte contemporáneo el que
peor. Amb tot el que parlem sempre de xarxes, estructura emocional, etcètera, el nostre
sector és on es treballa en realitat amb la individualitat per antonomàsia. I jo crec que
això marca. És a dir, que si tu ens compares amb la gent que treballa en cinema, teatre
o arts escèniques de qualsevol tipus, tot i que aquí es procurin processos compartits i
que ara es parli del procomú i sa mare, el tema “ego, mi nombre, yo, figurar, mi terreno,
cuidarme la espalda” no està tan marcat individualment en les altres àrees com en aquesta.
A més, suma a això tot el que han sigut les darreres tendències, el tipus d’art que s’ha
privilegiat, etcètera.
TS: N’hi ha una altra, Alex, i és la indústria. El fet industrial. Al final aquestes músiques
i tot això tenen una indústria, hi ha un consum, tu et compres, bé, et compraves el disc.
Hi ha una indústria. Nosaltres no tenim una indústria realment desenvolupada. Jo m’he
fixat en les notícies de TV3, i la notícia de cultura sempre és teatre o dansa. No parlen
gairebé d’arts plàstiques o arts visuals, i crec que això és a causa d’alguna cosa més que
una opció política.
OF: Quan TV3 parla de música, almenys et parla de l’artista que porten al Sant Jordi; el
mainstream el detecten bé. És a dir, si ve Pulp parlen de Pulp, i punt. En canvi, amb l’art,
ve Imogen Stidworthy a la Tàpies o ve no sé quin artista al Macba i inexplicablement
prefereixen parlar d’una galeria de Cadaqués on hi ha uns paisatges que pinten uns
germans bessons que són físicament idèntics però resulta que l’un fa abstracte i l’altre
figuratiu, i transformen aquesta anècdota en notícia. És flipant.
PC: Tengo la sensación de que hay un poco de desconocimiento. Cuando un periodista
cultural conoce al grupo “funchinhún” que viene de Ohio y que son de puta madre y que
a todos los indies les encanta, eso le hace quedar muy bien. Y de alguna manera, esto no
pasa con arte, porque no se conoce y porque el hecho de que venga, que sé yo, un artista
supermegaguachis y tal...
AB: Pipilotti Rist, por poner a alguien guays que haya venido últimamente.
PC: No, no, Pipilotti Rist es conocida. Pipilotti Rist de alguna manera es medio conocida,
o Martin Creed o Perry McTurner. Precisamente si el artista viene de esas estructuras
como supermainstream del mundo del arte aún les hace quedar bien y le dan cobertura.
Porque si no, el valor es “el pintor de toooota la vida de Cadaqués”.

Capital privat
TS: Vull introduir un altre tema que estem tractant últimament, les fàbriques de creació.
Què està passant en aquest context? Us heu plantejat com entomarem una iniciativa
com aquesta que d’alguna manera sí que toca les arts plàstiques però funciona amb un
criteri més generalista? I es procura apropar-hi la gent, funcionar en l’àmbit del barri...
Ens disposarem a barrejar-nos entre disciplines tal i com passa amb Matadero Madrid,
per exemple?
AB: A mí, el modelo Matadero me gusta mucho, personalmente... Mai no he tingut
cap resistència amb coses com la que està fent Matadero, perquè crec que funciona
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amb una visió de sostenibilitat. Que contempli coses com la incorporació de capital
privat ho veig perfecte. I com tot, és un tema delicat: com es fan les negociacions,
com es comunica, tot el que tu vulguis, a qui beneficia, etcètera. Però com a model en
si mateix jo no el veig malament. Sobretot si consideres tal com pinten les coses. En
un futur pròxim, de suport públic ja no en tindrem tant, no serà el mateix. El sector
privat està complicat ara mateix, però crec que s’hi haurà de comptar i potser és un
manera de regular una mica i fins i tot sortir de la precarietat. I aquí torno una mica
enrere, quan parlàvem abans del tema que els tutors d’enguany de la Sala d’Art Jove
heu cobrat una mica més però que continua tractant-se de massa feina pel que es
paga. El rotllo de l’amigueo, el colegueo, fins a un punt està bé, però jo crec que hem
de trobar noves vies de desenvolupament. Tot i que s’hagin de sacrificar segons quins
principis. Hem de trobar maneres de fer més productiva i sobretot més confortable
la vida dels que treballem en aquest circuit. Segurament ens esperen un parell d’anys
de negociacions molts dures.
TS: L’altre dia parlàvem de com el model neoliberal pot ser un model que pot escanyar
molt també. La relació amb l’empresa privada pot anar molt bé, però s’han de tenir en
compte les formes de relació.
AB: Feudalisme 2.0!
PC: En el ámbito anglosajón llevan años con esto. Con suerte no irá tan mal, ¿no? Tampoco
ha ido tan mal ahí...
OF: Per exemple, si haguessin fet una exposició com La qüestió del paradigma a
Anglaterra, hi haguessis vist com a mínim el cacho de peces que s’han fet des d’Artangel.
En canvi aquí hi veies coses fetes amb paperets en la seva majoria, amb cosetes molt
simples, a vegades molt intel·ligents, però es veia un marc de producció considerablement
empobrit.
AB: I si hagués estat als Estats Units, hagués sigut una cosa així com “The artwork by
Ignasi Aballí is proudly presented to you by the Fulanita de Tal Foundation”, “The video
by Julia Montilla has been kindly supported by Mr. and Mrs...”. Jo en aquest sentit no veig
malament els incentius fiscals per afavorir que la gent posi calés en projectes artístics,
és una de les coses que sempre han mancat aquí a Espanya. Se suposa que els del nou
govern volen fer una Llei de Mecenatge important.
PC: Por fin. Porque es algo que el sector está pidiendo desde hace mucho tiempo.
AL: Tampoc hem d’obviar que allà el finançament públic, és a dir, governamental de les
arts i la cultura està molt qüestionat. Moltes vegades ha estat molt polèmic que des del
govern es financin certes exposicions. El consell de les arts que hi havia als Estats Units
va acabar desapareixent després d’una polèmica amb l’obra d’Andrés Serrano. És a dir,
hi ha una consciència que jo en aquest cas tampoc trobo del tot encertada, que el govern
és millor que no interfereixi en les polítiques culturals o que no doni suport a certes
manifestacions artístiques. En canvi, tots trobem bé que el govern doni suport a l’Església
o una guerra o el que sigui.
PC: Pero eso tampoco tiene que ser necesariamente malo. Imagínate que ahora, de un día
para otro, desde el gobierno se pasan a promover solamente un tipo de manifestaciones
artísticas que son absolutamente viejunas. Y estaríamos el tiempo que dure esta gente en
el poder, imagínate un mínimo de ocho años, con políticas culturales viejunas. Es luego
que dices “bueno, menos mal que hay iniciativa privada, que de repente te pone una serie
de alternativas”.
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Tutoria enfront de comissariat
OF: Abans d’acabar m’agradaria que poguéssim parlar d’alguna qüestió més a propòsit del
funcionament de les tutories. Amb el model anterior de les tutories es partia de la figura
de l’expert i en general s’assimilava a la labor del comissariat. Es tractava de comptar amb
persones que venien i assessoraven uns processos dels quals és reconegut que n’eren
coneixedors. Amb el nou model, en canvi, això queda més diluït. A l’hora de seleccionar
els que heu format part del primer equip de Tutorial, el jurat es va basar eminentment
en els coneixements i experiència que demostràveu tenir, però no exclusivament en el
comissariat o la pràctica artística, sinó que també es van considerar perfils més vinculats
a l’educació, la mediació, la comunicació... Per tant, el repartiment de tasques i el procés
que heu seguit d’alguna manera ja es provocava amb la decisió del jurat, en el sentit que
va seleccionar perfils complementaris. M’agradaria saber fins a quin punt això ha estat
operatiu i heu intercanviat les respectives experiències.
Deixeu-me fer un apunt crític: des de la meva perspectiva, m’ha semblat que aquest
canvi d’estructura ha comportat que estiguéssiu molt pendents sobre com repartir-vos
les tasques internament, entre els tutors, i de crear dinàmiques de col·laboració entre
vosaltres que evidentment no es podien donar els anys anteriors. Ara bé, no estic segur
si aquesta horitzontalitat s’ha traslladat també al treball amb els artistes. Abans em
sembla que a l’artista se’l feia més directament còmplice de la presa de decisions sobre
aspectes com ara el disseny de la publicació, la decisió dels títols de les exposicions,
etcètera, cosa que crec que també és la intenció dels processos de tutoria. Tinc la
impressió que a mesura que s’ha fet més complex el procés per tal que entre vosaltres
arribéssiu a un acord hem perdut incidència en aquest altre àmbit. M’agradaria que ho
poguéssim valorar.
JD: A ver, con respecto a los perfiles, creo que ni yo soy solamente de educación o de
mediación, sino que tengo un perfil más de coordinación o de gestión. Somos todos algo
polimorfos. Alexandra tampoco se dedica exclusivamente a la comunicación, sino que
también tiene trabajo en comisariado...
AL: I justament el que m’interessava de la Sala d’Art Jove era aprofundir en la via del
comissariat i no tant la de comunicació, que ja la faig més en el meu dia a dia. Però una
cosa que has apuntat i que segurament sí que ha passat és això que el debat probablement
ha estat més entre nosaltres i no tant amb els artistes. Això sí que és veritat. Els títols
d’exposició, tot i que els hem comentat als artistes i els hem demanat opinions, sí que en
bona part la decisió l’hem presa nosaltres.
JD: Quizás lo que nos ha dado la dinámica de trabajo nos ha quitado otras cosas. Por
ejemplo, algo que siempre echábamos en falta era que, en el momento que se tenía que
resolver la publicación, por el tiempo no llegamos a profundizar en el trabajo de cada artista
a través de un texto más de tipo comisarial.
AB: De tota manera crec que tampoc no és aquí el lloc per fer comissariat, no sé si estic
equivocat. Per la meva banda, aquesta feina la vaig entendre sempre com donar un cop de
mà perquè cadascun dels artistes pugui optimitzar el seu procés a partir del que fa i amb
l’ajuda que tu li puguis donar dins de la seva línia. En aquest sentit, jo personalment vaig
tenir fins i tot un conflicte de “hasta dónde debo ser tutor y dónde empiezo a meterme
más comisario de lo que me toca en esta ocasión”.
PC: Yo quería decir algo sobre eso de la artificialidad de las agrupaciones que comentabas
antes. En mi caso creo que me resultó muy positiva. Es decir, yo creo que nunca había
trabajado de esta manera tan impuesta, “tienes que trabajar con estos cuatro artistas”, y
al principio debo decir que fue un poco raro. Yo estuve también en el jurado de aquel año
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y a priori los proyectos que más me decían no fueron todos los que me tocaron... Pero
igualmente lo viví de una manera superpositiva. Para mí fue fenomenal. Me enriqueció a
mí y creo que enriqueció a los artistas, trabajar entre ellos. Para mí esa es la virtud, o sea,
es hacer de la necesidad virtud, y vamos a sacar algo interesante de esto y enriquecedor
para todos. En cuanto a hacer de comisario o de tutor, obviamente el encargo es el que
es, y tú ya no entiendes que estás haciendo un comisariado clásico, tú entiendes que estás
haciendo otra cosa. Y yo a veces me veía un poco más maestra de patio de colegio, con
todos mis respetos, pues de repente hay un niño que quiere jugar más con la pelota que
los demás y tu labor es de maestra de guardería del patio del colegio, es decir, “no mira,
es que tenéis que jugar diez minutos cada uno”.

La convocatòria tutorial
OF: M’ha vingut a la ment un record del jurat d’enguany, sobre això de seleccionar els
tutors. Era el primer cop que un jurat d’Art Jove s’havia d’enfrontar a aquest aspecte i
recordo que hi havia moltes resistències. Els membres del jurat no veien gens clar com
s’havia de fer, què s’havia de valorar i, en el cas d’alguns membres, crec que ni tan sols
veien clar per què canviàvem de model. Amb el treball que heu fet, però, crec que heu
demostrat molta solvència.
AB: És cert, jo també estava de jurat i hi havia membres que no volien fer ni tan sols la
votació del tema tutorial, era com “¡¿a qué viene esto?!”.
OF: Amb la informació que hi havia sobre la taula, els dossiers, es creia que no es podia
valorar bé i que no es podien donar garanties que allò funcionés bé. Aquest segon any,
amb la convocatòria Art Jove 2012, ja no ha passat. El convenciment ha estat total, suposo
que ja s’havia vist que el model sí que havia funcionat.
TS: Amb la nova convocatòria Art Jove 2012, la convocatòria tutorial ha crescut moltíssim,
se’ns ha presentat moltíssima gent. Em sembla que l’any passat van ser al voltant de la
dotzena de sol·licituds, mentre que aquest any han estat més de vint, vint-i-cinc o una cosa
així. El nombre de sol·licituds s’ha duplicat, com a mínim.
OF: L’etiqueta “tutorial” ens continua essent estratègica en aquest sentit, ja que ens facilita
esquivar un constrenyiment en el camp comissarial i donar lloc a aquesta hibridació de
perfils. És a dir, convocar gent que tingui ganes d’incidir en l’articulació de processos
relacionats amb la dinamització d’exposicions, amb el benentès que la diversitat de
procedències professionals pot ser enriquidora per al marc de treball.
JR: Això està molt bé.
PC: Y probablemente a la gente le dé menos miedo, aunque quizás al principio no sabe
muy bien de qué va. Y seguro que os machacan con “oye, tutorial, ¿de qué va eso?”.
OF: Sí, pero se presentan artistas, se presentan educadores y mediadiores... Un comissari,
a més a més, tal com està definit en la nostra cultura el comissariat, té molt a veure amb
una figura d’autor, de donar lloc a “projectes d’autor”, amb un gest comissarial propi.
Aquest aspecte aquí no pot ser prioritari.
AB: Creo que presentarse a la convocatoria tutorial es muy jodido. A mí personalmente
cuando la vi fue como “¡uff, qué bien que me haya tocado en último coletazo!”. Porque
sentarse a escribir esto en abstracto si tú no tienes... És a dir, yo me siento supercapaz
de tutorizar un grupo de artistas jóvenes en su proyecto que han presentado, pero, sin un
background pedagógico, plantear una estructura de previsión a un año vista me resultaba
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jodido. Y el tema de la edad: techo de cristal a los 35. De hecho, los tutores que procedían
anteriormente la mayoría están por encima.
OF: No ha sido posible abrir una convocatoria sin limite de edad en tanto que nos
encontramos en un departamento de programas de juventud. A la Direcció General
de Joventut treballen amb moltes associacions, pel lleure, pels joves, i els monitors
i professionals no han de tenir pas menys de 30 anys. Treballen per als joves, però
no tenen per què ser joves. I el mateix raonament proposàvem nosaltres en relació
amb la convocatòria de tutors, si bé en tant que convocatòria oberta es va creure que
s’havia de limitar l’edat com passa amb tots els programes que emet la casa portes
enfora. Amb la negociació vàrem aconseguir estirar el termini de 30 a 35 anys. De fet,
teníem clar que si s’hagués hagut de constrènyer per sota dels 30 no haguéssim fet
el canvi de model.
PC: Eso, paradojas de ser abiertos. Antes no había techo de edad... Cuando no estás
trabajando como artista, cuando eres tutor, comisario, coordinador, llámalo X, es muy
difícil pensar en tu práctica y en cómo comunicarla a los demás. Yo creo que si yo me
hubiera encontrado la convocatoria con menos de 35 años, me hubiera presentado sin
ninguna duda, quizás tan solo por el ejercicio personal, como ocasión para preguntarme
“¿qué puedo ofrecer con mi práctica de trabajo, que es lo que yo puedo ofrecer como, ¿qué
sé yo?, tutora, comisaria...”.

PC: Pero no es lo mismo el compromiso que la duración de ese compromiso. Tú puedes
estar supercomprometido durante un día y muy poco comprometido durante un año. El
compromiso y lo que dices de la experimentación es superimportante. Y también hay que
unir eso con un compromiso con la autoformación. Porque no solamente son aquí los artistas
los que se están formando, tú te estás formando; estás formando tu práctica comisarial, de
una manera un poco tangencial pero muy importante. Si yo no hubiera trabajado con estos
cuatro artistas que a priori no eran de mi gusto comisarial, yo no hubiera aprendido todo lo
que aprendí ese año y son cosas muy importantes para mí ahora mismo y que segurísimo
que luego han mojado mi práctica comisarial. De eso estoy segura, vaya.
AL: A mi, malgrat la precarietat del rendiment econòmic, em surt a compte haver-hi
participat, justament per això, per aquest procés d’aprenentatge que per a mi és una
inversió en coneixements, en professionalitat, etcètera. Una cosa que per a mi va ser
important i que he intentat exercir és encoratjar també els artistes en el risc. És a dir,
fer-los entendre que tenen l’oportunitat de passar per un espai que és d’assaig i error, que
aquí experimentar és més important que generar un resultat perfecte. Passar per la Sala
és donar-nos la possibilitat d’assumir riscos i fins i tot de fracassar en l’intent.

OF: Quan parlem d’experimentació i Sala d’Art Jove, hi ha una cosa que nosaltres
creiem que és important i que no la considerem moltes vegades, o que potser no
sabem comunicar, i que és que el procés experimental no és només en els projectes
artístics, sinó que també hi és en els sistemes d’articulació. És a dir, les formes
d’articulació entre uns mediadors, uns artistes i uns públics són coses que intentem
posar en joc i resoldre també de formes experimentals. El mateix fet de treure els
projectes educatius per convocatòria té això, que aquest any hem fet un taller per
a famílies a l’entorn del queer i l’any passat vam fer uns tallers sobre com fer una
exposició en un institut de Sabadell. I és educació sempre, però també són fórmules
experimentals. Segurament si ho féssim a través d’un departament d’educació formulat
segons paràmetres tradicionals, els explotaria el cap. Totes les articulacions, totes les
potes que requereix un centre d’art per funcionar es posen sobre la taula i es posen
en joc amb la convocatòria.
TS: Para la gente del equipo de gestión es una experimentación continua de modelos.
Aquí no se salva nadie de esa experimentación.

Per als futurs tutors
JR: Al proper grup de tutors, el de l’any 2012, jo els demanaria aquesta mena de compromís
cap a l’experiment, que és una mica el que esteu fent any rere any, que crec que és el més
important de l’espai, que és que esteu assajant formes de producció cultural amb les arts
visuals. Aquesta part d’experiment i de risc és el que em sembla tan lloable, encara que a
voltes no surti del tot rodó, a voltes ens falti el públic, ens falti...
JD: Sí, pero yo no sé si les pediría a los próximos tutores es que trabajen durante un año
completo... ¡Sí, que experimenten! Pero legitimar trabajar por determinado dinero y un
determinado tiempo no es sano para nosotros como sector...
TS: La nostra lectura des del principi ha sigut aquesta. Nosaltres no podem dir als següents
tutors: “Com que els tutors anteriors han treballat tot l’any per aquests diners, a partir d’ara
tothom ho haurà de fer així.” És justament tot el contrari, els previndrem.
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La Sala d’Art Jove com a estructura paradigmàtica. Manuel Segade
Text encarregat a Manuel Segade arran de la incorporació de
material documental de la Sala d’Art Jove a l’exposició La qüestió del
paradigma. Genealogies de l’emergència en l’art contemporani
a Catalunya (Centre d’Art La Panera, 2011)

La Sala d’Art Jove com a estructura paradigmàtica
Manuel Segade
El procés lent d’emergència d’una estructura és sotmès a la transformació decisiva que sembla
emmenar a la realització de l’estructura. També és veritat que es pot situar, en cadascun
dels moments d’aquest procés continu i col·lectiu, l’emergència d’una forma provisional de
l’estructura capaç ja d’orientar i de governar els fenòmens que s’hi poden produir, i contribuir
amb aquest fet a l’elaboració més completa de l’estructura.
Pierre Bourdieu, Les règles de l’art

Quan vam fer l’exposició La qüestió del paradigma. Genealogies de l’art emergent a
Catalunya (a l’estiu del 2011 al Centre d’Art la Panera de Lleida i a la tardor en itinerància a La Capella de l’Ajuntament de Barcelona) vam intentar emprendre una història de
l’art recent a Catalunya. Es tractava d’una història crítica que responia a uns models no
jeràrquics, que anava contra la idea de progrés en avanç temporal continu i que no estava
basada en un relat lineal, sinó relacional. La idea de base era establir unes estructures
paradigmàtiques, en vertical, tal com s’entenen en lingüística. Tant els elements formals
del muntatge de l’exposició com les pàgines del catàleg responien a una lògica que es
pot resumir amb la frase que exemplifica la definició de paradigma en el diccionari de la
RAE: “nen, home, gos poden figurar a El/L’ – es queixa”. Amb aquest mètode simple, basat
en la representació repetitiva de materials en un mateix nivell de significació i, per tant,
intercanviables, a banda de narrar una història de l’art, s’establien les pautes de lectura
del camp de l’art contemporani mateix que servia com a objecte d’estudi.
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El camp de l’art contemporani és una construcció social històricament determinada, com
es deriva del plantejament de Les règles de l’art del clàssic de la sociologia francesa Pierre
Bourdieu. Una de les reflexions que Bourdieu proposa en intentar reconstruir el naixement del camp literari al segle xix a París és que no es tractava d’un camp aïllat, sinó d’una
mena de gafeta entre camps, sobreposada o coexistent amb altres camps relacionats amb
la societat de classes, amb els règims econòmics i amb diversos àmbits professionals: el
detecta com un camp fonamental precisament per com les seves relacions travessen el
sistema social i el fan permeable d’una manera singular. Em sembla necessari insistir en
el fet que La qüestió del paradigma partia del convenciment que el seu objecte d’estudi,
això és, el camp que pretenia organitzar històricament i al qual, alhora, atorgava els instruments perquè fos analitzat, té una funció fonamental. Per això la premissa central era
mostrar de quina manera el sistema de relacions dins el camp es fa evident a partir de com
les emergències, és a dir, les entrades o incorporacions al camp esmentat, es fan visibles
o estructurals. Això vol dir: intentar plantejar les condicions històriques i de possibilitat
de les nostres pròpies estructures i les condicions socials de producció que regulen la
creació artística actual, com una de les formes de possibilitar un règim de representació
i de construcció d’imaginaris i subjectivitats diferent al plantejat pel règim socioeconòmic
del capitalisme avançat.
És en aquest context que pretenc analitzar la Sala d’Art Jove com a estructura paradigmàtica —en la qual el nen o el gos podrien ser Sant Andreu Contemporani, Can
Felipa, Barcelona Producció o l’Espai Zero1— i mostrar-ne les contradiccions, certament
estructurals, en tant que mecanisme generat per definició per una estructura de govern
democràtica com a eina d’impuls per a la riquesa cultural; en unes altres paraules, en tant
que institució mínima del capitalisme cognitiu.
No intentaré fer una història de l’aparició del camp de l’art contemporani a Catalunya,
però sí que n’apuntaré una genealogia mínima. Si a finals del segle xix la construcció de
les avantguardes artístiques va ser indissociable de l’impuls polític del nacionalisme i, com
a articulació representacional, de la classe social burgesa —bé per plasmar-la directament,
bé per donar carta de naturalització al seu contrari bohemi—, la construcció del camp de
l’art contemporani dels anys setanta es va produir a partir dels mateixos ingredients però
amb l’afegitó de la transició democràtica. La història oficial del conceptualisme català,
així com el seu impuls polític en generar pensament crític i unes formes alternatives de
subjectivitat, ha estat sistematitzada a partir de l’apogeu de la creació governamental de
xarxes d’institucions artístiques, de la professionalització sectorial dels treballadors del
camp artístic i de la normalització de la presentació pública d’art actual: la seva producció
ha estat jerarquitzada, arxivada, analitzada i documentada dins un règim de coneixement
que deriva del sistema gnoseològic vuitcentista i burgès i d’una representació política
nacional. Analitzar les pràctiques artístiques contemporànies avui, en una època de crisi
ideològica i econòmica, obliga a no oblidar aquest punt de vista genealògic, és a dir, les
raons instrumentals de la seva constitució.
L’any 2005, la Sala d’Art Jove es replanteja com a espai d’emergència: emergent en
si mateix, un punt focal en el mapa d’espais de producció i exposició a Catalunya, però
també articulador d’artistes emergents, comissaris emergents i públics emergents, és a
dir: estructurador del camp mateix. És una institució nacional, un instrument del qual
la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya s’ha dotat per organitzar
una xarxa de suport a la creació emergent. Per més que el seu pressupost sigui irrisori
comparat amb el d’altres iniciatives governamentals, el seu emplaçament en el camp està
determinat per la seva funció pública. Les seves formes d’articulació, a través de convocatòries, fan que la seva naturalesa entri en la definició del que Bourdieu anomena institucions
bastardes: bastardes perquè generen un espai relacional en el camp que permet la seva
entrada en camps diversos, com ara el mercat, les institucions, les col·leccions i els mitjans
de comunicació, entre d’altres. És precisament per això que són institucions sempre més
indicatives pel que exclouen que no pel que inclouen; curiosament, aquest és un tòpic
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en les crítiques que el col·lectiu social anònim —representat per la cultura del bloc o els
fòrums d’Internet— esgrimeix habitualment. Pel que fa a altres estructures focals, és cert
que la diversitat de convocatòries i dels agents que participen a la Sala d’Art Jove permet
un ventall d’emergències més ampli, amb la qual cosa defuig aquesta crítica en major
mesura que la resta. A més a més, la insistència en la mediació i l’existència actual d’una
convocatòria específica de pedagogia constitueixen autèntiques accions institucionals per
a la consecució de nous públics des de l’interior, a banda del programa mateix.
Sens dubte, un règim de convocatòries reprodueix nocions d’èxit, de perdedor i de
guanyador, que són projeccions socials fonamentals del capitalisme de mercat, però d’altra
banda el sistema tutelar i la insistència en la comunitat, en les formes de treball mesurades
per la hibridació, les infiltracions i els processos de col·laboració, són les aportacions més
interessants del seu model institucional. D’aquesta manera, el sistema de tutories és una
manera intel·ligent, sota l’ensenya de la pedagogia, per relacionar jerarquies i estaments en
el camp. Suposa un recurs fonamental en la formació postuniversitària i pràctica, en totes
les seves diverses capes de participació, però és possible abocar una crítica política que es
pot estendre a tot el territori espanyol: la inexistència de llocs —com ara la Rijksakademie
d’Amsterdam— que transcendeixin les fronteres nacionals com a focus de formació. És
la conseqüència de l’atenció jeràrquica als llocs d’exposició pública i la desatenció a l’articulació del sector més enllà dels sistemes de convocatòria pública.
També l’organització anual de les tutories suposa una clara aposta per la professionalització. La convocatòria d’investigació suposa en aquest sentit una adaptació de la
producció a les metodologies projectuals dels artistes, però també una assumpció de la
vocació científica, un emparellament amb les polítiques d’I+D. S’ha escrit molt en altres
àmbits sobre la condició neoliberal del treball de l’investigador independent i això és un
risc: una altra vegada, més enllà de la tutoria d’un treball acadèmic, el que ha de ser mesurat és la forma d’expressió pública, de canalització en l’àmbit de la comunicació, d’un
procés d’investigació.
Tot i la inexistència d’una convocatòria específica de comissariat, que sí que existeix
a Can Felipa o a l’Espai Zero1 d’Olot, els comissaris/tutors també generen inserció
en el camp, a més a més generacional, a través del seu treball a la Sala i de les seves
presentacions públiques. Òbviament, el risc de formatar els joves artistes és evident.
Professionalització pot ser equivalent a una inoculació de la idea d’èxit, i en aquest punt
és on sembla interessant reprendre Bourdieu. Parlant de la dominació masculina, escriu: Quan els dominats apliquen a allò que els domina uns esquemes que són producte
de la dominació, o, en altres paraules, quan els seus pensaments i les seves percepcions estan estructurats d’acord amb les pròpies estructures de la relació de dominació
que se’ls ha imposat, els seus actes de coneixement són, inevitablement, uns actes de
reconeixement, de submissió.1 L’art emergent funciona com el contrari, com una rèplica:
la sofisticació del treball amb la representació és una resposta a aquest esquema de
reconeixement de la submissió. El que estimula és el seu contrari, la generació de plans
de representació subjectiva i de maneres de vida diferencials. Ara bé, aquesta contra
respon directament al paper de l’artista en la vida burgesa: la bohèmia que permet
identificar una alteritat com a índex o quota. Una institució bastarda com la Sala d’Art
Jove, de la mateixa manera que totes les que ocupen la seva posició paradigmàtica en
el camp, contribueix a la subordinació estructural del mateix camp que, per definició,
està contribuint a desenvolupar.
Aquest funcionament es produeix gràcies a un altre dels seus recursos: la identificació generacional. Les inauguracions i els esdeveniments suposen punts de trobada i
entorns de socialització que col·laboren en la construcció de xarxa, però també generen
uns lligams emocionals en què les resistències crítiques s’estoven o desapareixen per

identificació. En això encara hi ha una feina a fer: l’articulació d’un sistema de resposta
pública, el desplegament d’antagonismes dins la construcció de l’escena.
Malgrat els esforços dels seus gestors, la incapacitat d’articulació territorial, no permesa per la pròpia naturalesa política del seu finançament i per la dificultat de les diverses
administracions de coordinar-se a mig o llarg termini, és un detall evident. Els projectes
deslocalitzats deixen clara la intenció de desenvolupar una política exterior, més enllà de
la seva seu a Barcelona, però en la majoria dels casos no és més que un fons escenogràfic
de representativitat que no es correspon amb el panorama general de Catalunya. És aquí
que es presenten els límits estrictament polítics de la seva definició i la seva capacitat
pressupostària. La relació establerta, adoptada com una solució de gestió, amb les xarxes
de producció, evident en les bases anuals en la menció de Can Xalant i d’Hangar, és una
esperançadora nota a peu de pàgina que indica la intenció de sobrepassar els seus propis
límits.
Per acabar, la visibilitat pública es completa amb la publicació d’edicions. A banda de
l’alteritat mateixa que suposa la beca de producció d’un llibre d’artista, d’una edició, la
Sala organitza volums anuals a través dels quals analitza la seva pròpia activitat. Des dels
primers volums, els seu format elemental de presentació és el diàleg i no el manifest. Els
seus gestors hi participen com a veu pròpia, però renunciant a la representativitat, multiplicant, a través de participants i convidats ad hoc, les potencialitats de la seva programació
de cara al futur immediat.
Tot i aquesta visió positiva del seu emplaçament en el sistema, és important notar de
quina manera la Sala d’Art Jove és una estructura paradigmàtica de la normalització sistemàtica del camp de l’art contemporani. Aquest exercici col·lectiu de normalització respon
al programa de la pròpia genealogia conservadora en què s’inscriu. Bourdieu escrivia
sobre el masclisme: Els canvis visibles en les condicions amaguen unes permanències en
les posicions relatives.”2 Aquestes permanències o identitats són el contrari de les pròpies
pràctiques que fomenten. L’emergència hauria de ser en si mateixa una contínua reestructuració necessària, més que no pas una simple inserció en el sistema, una desestabilització,
un impuls nou, les metodologies i pràctiques del qual haurien d’introduir tensió i provocar
unes accions institucionals que modifiquessin el disseny del mateix programa. El procediment de la xarxa ha de mutar en la mateixa mesura que les seves pràctiques. La dificultat
d’una avaluació paradigmàtica consisteix precisament en això: en com mantenir la seva
posició relacional oberta i efectiva per a una comunitat sempre en avenir.

1 — Pierre Bourdieu, La dominació masculina, Barcelona, Edicions 62, 2000.

2 — Ibídem.
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Art Jove 2010
Convocatòria de projectes d’arts visuals

Element gràfic de la convocatòria
Font: ICC Consultors, Cultura i joves. Hàbits culturals
i polítiques públiques. Observatori Català de la Joventut.
Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya, 2009

Art Jove 2010
Acta del jurat de la convocatòria

Art Jove 2010
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15.2.2010, 16.2.2010
Tallers de la Sala d’Art Jove a l’Escola
d’Art de Manresa, en el marc dels actes
culturals de la Trobada del Pla Nacional de
Joventut de Catalunya 2010–2020

Art Jove 2010

028

Taller de llibres d’artista a càrrec d’Oriol Vilanova
Taller adreçat a estudiants de disseny gràfic per a la
producció d’un projecte d’edició experimental a l’entorn
de la premsa que es publica el mateix dia en què té lloc
elTallers
taller. Tenia per objectiu reconstruir un diari per029
mitjà
de l’anàlisi
de l’ús que tenen les imatges en els mitjans
Escola d’Art
de Manresa
de comunicació

Taller de vídeo d’animació
Taller a càrrec de Marcel Pié
Taller adreçat a estudiants del grau d’il·lustració
que tenia per objectiu oferir-los un primer contacte
amb el món del vídeo d’animació per mitjà d’una
dinàmica de treball oberta i experimental, que va
portar finalment a la realització col·lectiva d’un petit
curtmetratge d’animació

Tallers
Escola d’Art de Manresa

030

Tallers
Escola d’Art de Manresa
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15.04.2010 — 4.6.2010
La noia que somiava un llumí
i un bidó de gasolina

Textos d’interpretació del desplegable
La noia que somiava un llumí i un bidó de gasolina

Exposició
Antonio Gagliano, Ariadna Serrahima,
Gabriel Pericàs, i el grup format per
Álvaro Icaza, Gloria Fernández,
David F. Mutiloa i Joaquín Reyes
Procés de tutoria: David G. Torres

+ textura

Procés de realització de la imatge gràfica
per al desplegable La noia que somiava un
llumí i un bidó de gasolina
Bisdixit

Exposició
La noia que somiava un llumí
i un bidó de gasolina
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Kane
Antonio Gagliano

Exposició
La noia que somiava un llumí
i un bidó de gasolina
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Exposició
La noia que somiava un llumí
i un bidó de gasolina

035

David G. Torres, No más mentiras, Madrid,
Fundación Arte y Derecho, 2011, p. 104-106

Exposició
La noia que somiava un llumí
i un bidó de gasolina
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Exposició
La noia que somiava un llumí
i un bidó de gasolina
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Longitud
Ariadna Serrahima
Material corresponent al procés de treball
i descartat en l’edició del projecte

Exposició
La noia que somiava un llumí
i un bidó de gasolina

038

Exposició
La noia que somiava un llumí
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Procés continu de presa de decisions o
Partit de tennis (amb set manipulacions secretes)
Gabriel Pericàs

Longitud
Ariadna Serrahima
15.4.2010
Inauguració de l’exposició
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Procés continu de presa de decisions o
Partit de tennis (amb set manipulacions secretes)
Gabriel Pericàs
Muntatge de l’exposició
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Transacción
Álvaro Icaza, Gloria Fernández,
David F. Mutiloa, Joaquín Reyes
Procés de realització
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Transacción
Fotomuntatge de David F. Mutiloa, plantejat
com un comentari al projecte, 2011
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Transacción
Intervenció realitzada per un anònim
durant l’exposició, amb la utilització de pòsters
d’Ariadna Serrahima
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16.4.2010
Tea Party
Una trobada distesa amb els artistes participants en
La noia que somiava un llumí i un bidó de gasolina per,
entre tes, pastes i també alguna cervesa, parlar
de les seves propostes, de l’exposició o d’afusellar,
cremar i copiar i enganxar
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23.4.2010

13.5.2010 — 22.5.2010

Arts Libris
Arts Santa Mònica

Treballs forçats

Estand de Sala d’Art Jove a la primera
edició d’Arts Libris, Fira del Llibre d’Art
i Disseny a Barcelona

Projectes en vídeo d’artistes de la Sala
d’Art Jove en el marc de LOOP
Exposició produïda amb LOOP
Mireia c. Saladrigues, Annegien van Doorn
i Verónica Luyo, Raquel Friera, Miquel García,
Núria Güell, Tjasa Kancler, Alba Mayol Curci
i Álvaro Ramírez, Daniela Ortiz, Zeyno Pekünlü
Comissariat: Oriol Fontdevila i Txuma Sánchez
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Helena Belmonte, “El vídeo doméstico ‘okupa’ un piso
en el centro de Barcelona”, El País, 14.5.2010
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Textos d’interpretació del diari Treballs forçats

Exposició
Treballs forçats

051

Exposició
Treballs forçats

052

Exposició
Treballs forçats

053

Exposició
Treballs forçats

054

Exposició
Treballs forçats

055

Volíem anar a les carreres
Alba Mayol Curci i Álvaro Ramírez
—
Sleepers
Miquel García
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Inventari pis carrer Banys Nous 15 3r 2a, Barcelona
Annegien Van Doorn i Verónica Luyo
Fragment
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Doblepensar2
Zeyno Pekünlü
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Projecte E/F
Mireia c. Saladrigues
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Sobre perdre el temps
Raquel Friera
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Hit-to-kill
Tjasa Kancler

10.6.2010 — 17.9.2010
Vorto Klapo
Exposició
Andrés Bartos, Abel del Castillo,
Jaume Ferrete, Vanesa Varela
Procés de tutoria: Pilar Cruz

From lost to the river
Vorto solvo
Sekreta Vorto
Enigma vorto
Un zoofílico, un pirómano, un necrofílico y un masoquista toman sol en
un parque.
Luz Divina y Javi
Posibilidades, robos, encierros y espacios rurales
Isabel Coixet
Cuando los ancianos vírgenes se enamoran
C.L.A.V.E.
Palabra clave
Paraula clau
Anagramas
Piedra de toque
Touchstone
La cerrajera amnésica y sus adolescentes
Todo lo demás
IDEA DE PORTADA: puerta de baño de facultad o instituto, llena de
pintadas y mensajes de amor, insultos y otros
Anagrames:
Bellaca parva
Lavable parca
Alpaca verbal
Placa vela bar
Ver bala placa
Bala precalva
Breva Pala Cal
------------------Consulta esperantista
De: Emilio Pérez Martín
Per a: Pilar Cruz
Enviat: dimecres 5 de maig de 2010, 16:46
Assumpte: RE: consulta esperantista
Igualmente podría ser vorto solvo (palabra que solucionaría el
problema) o sekreta vorto. Pon lo que quieras. A mí en klapo me sale
válvula, valva, hoja batiente o pistón. Me parece muy interesante lo
que vais a hacer.
P.K.: Klapo igual es también el clave musical. Pon lo que quieras.
-------------------
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Propostes de títol i idees per a la gràfica de
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publicació procedents de l’intercanvi d’emails
Vorto la
Klapo

entre els artistes i la tutora

Text introductori del diari Vorto Klapo,
amb la descripció dels projectes de l’exposició
Pilar Cruz
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Unbekannte Frau (Dona desconeguda)
Andrés Bartos
—
10.7.2010
Viatge a Consticon, 1a part
Freight Train to Midnight
Performance d’Andrés Bartos i Aisha Prigann
durant la projecció d’Unbekannte Frau
(Dona desconeguda)

Itohs in the Consticon
Abel del Castillo
Relat d’Abel del Castillo a partir de material
del projecte que va descartar

Als curs següent, quan teníem catorze o quinze anys, l’Ejan em va deixar una cosa que va
canviar bastant la meva vida. Va ser el llibre It de Stephen King, que anava d’un grup de
nois d’uns deu o onze anys que anaven als barrens, uns camps de les afores del seu poble,
Derry, a Maine (EUA). Els nois es van unir per lluitar contra el terror, reencarnat en un
pallasso que havia matat uns quants nens, entre ells un dels protagonistes.
Jo em llegia el llibre i cada dia li explicava a l’Ejan per on anava, així ell el recordava i
ho comentàvem. Aquest llibre em va enganxar moltíssim, segurament perquè m’hi anava
sentint identificat.
L’Ejan i jo vam tenir la idea de començar a escriure un llibre, una historia en la qual
nosaltres érem els protagonistes, barrejant part real i inventada, influenciats pel llibre de
Stephen King. Vam quedar tres tardes a una cafeteria, abans d’anar a la piscina. Vam fer
una introducció: “Nosaltres estàvem a classe... el dia anterior havíem estat a no sé on..”.
i no me’n recordo de gaire més. No el vam acabar. Quan havia de començar el desenvolupament no ens vam posar d’acord. Ens vam donar el termini d’un any aproximadament
per fer-lo; tampoc el vam complir.
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Multiverso
Jaume Ferrete

Fragment d’un dibuix fet en paral·lel al vídeo Itohs in the Consticon i que forma part del
món dels itohs, concretament de l’entorn de coneguts de l’institut i del grup d’adolescents.
Canviar el nom de les coses era molt propi dels itohs. Així creaven els seu llenguatge
de mica en mica, mentre que els noms de llocs i fins i tot de persones quedaven caricaturitzats. El Hormigo i el Ratérrima son dos companys de l’institut dins de la xarxa important
de personatges dels quals també hi ha dibuixos. Aquests personatges no apareixen al
vídeo, ja que no anaven amb el seu to, però són importants si apliquem un punt de vista
arqueològic al projecte.
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Multiverso
Jaume Ferrete
Guió de dos capítols del relat

ESPACIO
Un espacio de exposición con una tara física compensada mediante lenguaje, por ejemplo
“Cuidado con el escalón”. / Pensar el espacio de exposición como una fosa común. / Un
espacio de exposición cuyas paredes no se miden en metros sino en hileras de republicanos.
/ Un espacio de exposición que lo es, no porque alguien le haya otorgado esa función, sino
porque se usa como tal. / Un espacio de exposición que lo es porque alguien le ha otorgado
esa función, pese a que se usa como cuarto oscuro, con su laberinto, sus glory holes, etc.
/ Spaco d’elmontrado en klapo. / Un espacio de exposición que no contiene ningún punto
desde el que sea posible verlo entero. / Un tipo de claustrofobia relacionada con los
espacios de exposición. / Un espacio de exposición infinito, que contiene todos los otros
espacios de exposición. Exponer algo ahí es como haber expuesto en todos los espacios
de exposición que existen; algo que, para el currículum, supone un hito insuperable. / Un
tigre que se escapa del zoo y entra en un espacio de exposición. / Especular con la idea
del espacio de exposición no es lo mismo que especular con el espacio de exposición. / Un
espacio de exhibición de 35 m2, recién renovado, en la Barcelonesa, por 700 euros al mes,
más gastos. / Una filia que consiste (erotismo) en tener sexo en espacios de exposición. /
Una filia que consiste en tener sexo con los espacios de exposición; así la arquitectura toma
una especial relevancia: salientes, hendiduras, superficies, protuberancias, repeticiones
(pausita). iluminación, temperatura, humedad. / Ser virgen de espacios de exposición.
/ ¿Es posible pensar el espacio de exposición como un cuerpo, sin hacer una metáfora
creacionista? / Si los artistas reivindicáramos ser una nación, los espacios de exposición
serían (cambia tono) nuestro Israel. / Un tipo de enfermedad que te hace confundir los
espacios de exposición con plataformas políticas y a la inversa. / Un espacio de exposición
en el que no solo no se paga a quienes exponen ahí, sino que se les hace pagar por exponer.
(Voz susurra: mumimumimunmimsunusi.) Qué? (Mumsihmu.) Ah, ¿esto ya existe? (Mdus.)
Ah! Ah... perdón, perdón. / Un espacio de exposición que no se mide en metros, sino en
segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años (progresivo time stretch down/tone
down A PELO). / Un espacio de exposición que es, en realidad, dos espacios; uno físico,
que puede derruirse, y uno ideológico, que puede derruirse. / Un espacio de exposición
que no es un fondo neutro para cualquier obra, sino solamente para aquellas obras que se
le parecen; querer que el espacio de exposición sea “un fondo neutro” no es en sí mismo
un deseo neutral, sino un deseo, como cualquier otro. / Un espacio de exposición hostil
(dicho muy hostilmente). / Un espacio de exposición selectivamente hostil. / (Entre
dientes.) Un espacio de exposición pronunciado entre dientes / Tener fobia agresiva a los
espacios de exposición y requerir con urgencia un tratamiento de reinserción social. / (Con
desdén.) Ignorar el espacio de exposición. / Algo que se define en oposición al espacio de
exposición. / Dos espacios de exposición antagónicos pero intercambiables. / Un lugar
secundario, anexo al espacio de exposición, donde sucede todo lo interesante; y tú, aquí.

ESPECTADOR
Un espectador turista, has venido a pasearte y mirar, de un modo distanciado; o para hacerlo
más divertido llevas, además, una cámara. Entonces lo que puedes hacer es guiñar los ojos
cuando quieras tomar una fotografía y así puedes pasearte por la sala guiñado los ojos;
seleccionando así lo que vale y lo que no vale, lo que se ajusta a tus expectativas y lo que
no se ajusta. / O podemos imaginar que eres un espectador turista pero que al llegar a
Barcelona has tenido un accidente en las rondas y el enfermero, en el hospital, te ha dicho
que tienes RH negativo. También te ha explicado que este es un grupo sanguíneo típico del
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País Vasco, y a ti, que eres turista, eso de “típico” es algo que te llama mucho la atención, sí.
Y entonces te enteras de lo de ETA y de pronto tienes una revelación ancestral, sanguínea,
genética, y decides unirte a la lucha por la independencia del País Vasco. Pero como no
sabes por dónde empezar, decides empezar por comprarte una pistola; y entonces tú, que
eres este turista, estás aquí visitando una exposición de arte y, en lugar de una cámara, llevas
una pistola, y en lugar de guiñar los ojos para tomar una fotografía, guíñalos cuando veas algo
a lo que quiera disparar; y así seleccionas lo que vale y lo que no vale, lo que se ajusta y lo
que no se ajusta a tus expectativas. / Ahora que lo pienso, desde esta perspectiva, algunos
gobiernos actúan como turistas. / Un espectador que cree que el arte son los demás; así
que los observa fascinado. / Un espectador que cree ser el arte que los demás han venido a
ver, y actúa en consecuencia. / Un espectador que da a luz a otro espectador. / Un grupo
de espectadores soñándose los unos a los otros. / Más que preservar la integridad de las
obras de arte, lo que hacen los vigilantes de los museos como el MACBA es asegurarse de
que el público se comporta de una manera muy concreta y no de cualquier otra, limitando
de ese modo las posibilidades que tiene el público de relacionarse con el arte y a la inversa.
/ Para pensar en esto, te propongo, como una colaboración entre tú y yo, que escupas en
el suelo. (Pausa.) De veras, por favor, escupe en el suelo, hacia tu izquierda. (Pausa.) Con
un poco de suerte, puede que veas ya, ahí, los restos de saliva, ese lubricante del hablar
que han dejado los otros espectadores en el suelo antes de ti. / Esto te puede parecer
fuera de lugar, pero lo único que intentamos es hacer visibles determinadas reglas a las
que se someten los cuerpos de los espectadores en los espacios de exposición de arte.
El arte, tan a menudo entendido como un espacio de libertad, de experimentación. Pues
exploremos esta posibilidad de libertad. / Así que pumchin pumchin vamos baila pumchin
pumchin vamos muévete, muévete, muévete; pumchin pumchin sácate un pecho, pumpum
sacate un pecho, vamos sácate un poco un pecho, un poco un pecho, mueve un poco el
pecho, haz vibrar pumchim pumchim pumchim o sácate el pene, pumchin pum un poco,
sácate el pene un poco pumchin pumchin sácate el pene... pumchin pumchin haz girar el
pene, hazlo girar, hazlo girar hazlo (subidón) vamos pumchin pumchin vamos baila pumchin
pumchin vamos muévete pumchin vamos salta salta, muévete muévete, baila baila (se va la
música sigue el muévete). / Puede que el espectador no tenga pechos o pene, o que tenga
ambos, así que, en pos de un modelo democrático, podemos recurrir al ano. Es innegable
que por cada espectador hay un ano; uno puede no tener ojos o piernas, faltarle la dentadura
o el pelo, pero no tener ano es raro. Beckett escribió (cambiar sonido): “Soy de la opinión de
que se tiene un conocimiento defectuoso de este agujero, y preferimos despreciarlo. Pero,
¿y si fuese el pórtico del ser y la celebre boca tan solo la entrada de servicio? La historia
juzgará.” / Así que un último experimento colaborativo sería que evidenciaras la presencia
de tu ano en esta sala, fuera haciéndolo abultar mediante algún objeto insertado en tus
pantalones o mediobajándote los pantalones como un hiphopero o bajándotelos del todo
como un nudista, o arrodillándote, bajando la boca hasta el suelo, subiendo el culo hasta el
cielo. / (Con tristeza.) Decepcionar profundamente a un espectador. / Un espectador que
ha de poder verlo todo y, a menudo, (desprecio) acaba no viendo nada / Un espectador que,
al tener que encajar en un lugar distinto, se convierte en otro espectador. / ¿Cómo saber
que el espectador siente y piensa, como nosotros?, ¿cómo saber que no es simplemente
un zombi o un robot diseñado para hacernos creer que el público... era esto? / No importa
a qué espectador nos dirijamos, probablemente acabemos hablándole a otro espectador. /
¿Pero por qué nos dirigimos a los espectadores? ¿Buscamos, acaso, su aprobación? ¿Se
trata de compartir algo valioso? ¿Es por justificar partidas presupuestarias? / Espectador,
pronunciado sonriendo: (sonriendo) espectador. / Cuando despertó, el espectador todavía
estaba allí. / El espectador como saco de silencios. / Sshhhhhh. / Un espectador al que
le gusta mirar, y un espectador al que le gusta tocar. / Un espectador que se muere tan
despacio que cree estar vivo. / Un espectador al que es posible seducir con la promesa de
satisfacción, siempre y cuando a esta promesa le siga otra, y a esa otra, y así indefinidamente.
/ Un espectador que es una canción, por ejemplo (I can’t get no) satisfaction, etc.
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La collita
Vanesa Varela
Plànol de parcs de Barcelona amb accés
restringit, del diari Vorto Klapo

10.7.2010
Viatge a Consticon, 3a part
Probetas en concert, una proposta d’Abel
del Castillo per rememorar els Ioths

Parc amb accés restringit
www.lacosecha.vanesavarela.es
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10.7.2010
Viatge a Consticon, 4a part
Taller de boles de llavors,
a càrrec de Vanesa Varela
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Excursió al Parc Nou del Prat de Llobregat per
a la preparació del viatge a Consticon
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Invitació de barbacoa per a l’equip de l’exposició

23.9.2010 — 4.11.2010
OT
Exposició
blablabLAB, Iván Gómez, Joan Martí
Ortega, Laura Gómez
Procés de tutoria: Alex Brahim
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Projecte d’edició
079
de concurs de títols per a l’exposició OT,
97 empleadesAnunci
domèstiques

sigles d’ohne Titel (en alemany, “sense títol”)

Text introductori del diari OT, amb la
descripció dels projectes de l’exposició
Alex Brahim
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Email de Joan Roura, l’únic participant
en el concurs de títols d’OT

El 12-10-2010 2:26, Alex Brahim va escriure:
¿Hay títulos a concurso? ¿Cómo va ese tema? ¡Hoy se fallaba el
concurso!
---------- Missatge reenviat ---------De: Txuma Sánchez
Data: 13-10-2010
Assumpte: Re: OT ohne titel concurso
A: Alex Brahim
Cc: oriol fontdevila, iván gómez gutiérrez, Laura Gómez Garcia, Joan
Martí Ortega i Jordán, blablablab, Raul Nieves Pardo, Gerard Bournel,
Triambak Saxena
¡Hola! Os adjuntamos la única propuesta que ha llegado sobre el título.
En todo caso, leer con atención; y ya nos decís qué hacemos.
O+T
---------De: Joan Roura Expósito
Data: dissabte 2 d’octubre de 2010, 21:45
Per a: artjove.dasc@gencat.cat
Assumpte: títol OT
Hola, em dic Joan Roura i penso que suggerir un únic títol és tenir
les coses molt (massa!) clares. I jo, bon representant de l’home
d’avui, no les tinc. De fet, com ens agrada dir als que hem de
demostrar que dominem la bibliografia dels últims temps, actualment
vivim una “posmo” en què el dubte, la incertesa i l’hesitació governen
les nostres vàcues i lleugeres vides resignades a vagar en un
estany de dissertacions sense litorals. De forma anàloga, vosaltres,
artistes, perduts en l’atzucac de l’elecció i, per tant, abduïts pel
laberint de la renúncia, sembla que preteneu desplaçar els vostres
compromisos a l’atònit espectador, qui sap si a la recerca d’un
intercanvi sacrificial o, simplement, en busca de democratitzar el
pecat a força de negociar i interaccionar el significat amb aquelles i
aquells que mirem els vostres escuts, escoltem les vostres pel·lícules
o mengem el vostre art en forma d’alga.
Davant d’aquesta responsabilitat –permeteu que us ho digui–, el
sofert demandant d’una samarreta freaky sent que l’empresa d’escollir
un títol és titànica, quan no tirànica, ja que se sent desorientat
davant del que se li presenta com una amalgama d’obres vagament
ordenades amb múltiples significats. Pareu-vos a pensar en la deriva
que pren el pensament d’aquest anònim espectador al qual li demaneu,
ni més ni menys, que sintetitzi i fossilitzi eficaçment una exposició
per naturalesa polièdrica, polifacètica i, inclús, polifònica, en un
títol que sigui definidor i esdevingui definitiu. No sé si el problema
del visitant és que té pocs o massa referents davant l’exposició que
plantegeu, però, en tot cas, l’adequació de qualsevol títol és tant
qüestionable com el propi món.
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De fet, penso que compreneu i experimenteu el sentiment del qual
us parlo. Probablement, el vostre gremi és dels més oprimits per la
dèria d’anomenar. Serà per això que delegueu en els pocs terrícoles
que anhelem el fetitxe heràldic aquesta responsabilitat? En tot cas,
i tornant al tema, des del meu punt de vista, una exposició com la
que plantegeu té tants noms com la indefinició permet, esdevenint
així arbitraria qualsevol proposta. Sincerament, fins avui a aquesta
exposició li he donat diversos noms: L’expo d’en Joan Martí, Una moguda
a Calàbria, 147 que munta un col·lega, L’expo de la Sala d’Art Jove allà
a l’edifici de l’Ofina Jove de Treball o, el dia de la inauguració, Una
història que va d’artistes i de birres.
Llavors, declarant-me absolt de tota responsabilitat i volent, no
obstant això, participar en aquest concurs, l’única sortida que trobo
digna és la de realitzar diverses propostes. Podeu quedar-vos amb tots
i cadascun dels títols, de fet no veig la necessitat de solidificar
l’exposició sota un únic enunciat si hem convingut que l’obra d’art no
es pot fixar. En aquest sentit, proposo que no renuncieu a cap proposta
que us arribi i que, simplement, les sumeu en una infinita enumeració
per addició. Podríeu afegir un apartat, una finestra en l’exposició on
els visitants poguessin enregistrar el nom que els suggereix i que
descrivís el paisatge del viatge expositiu. Us agrada la idea? Penseu
en l’atractiu d’un títol que mai no acaba, que sobreviu gràcies a la
ductilitat d’una entranya amorfa. Qüestionaríeu límits interessants,
potser algú diria que és una crítica a l’hegemònic model de títol
concís que pretén estúpidament reduir una obra tan inabastable com
la realitat. Potser dirien que realitzeu un tribut a la polisèmia
o potser simplement us acusarien de documentar. Però, posats a
documentar amb aquesta insistència que caracteritza alguns artistes,
on millor que en el títol?
Bé, en tot cas, jo us proposo tres tristes juguesques que poden anar
juntes o separades en funció de la conveniència que atorgueu a les
paraules que he estat escrivint fins ara. Aquest petit assaig només
tracta d’establir ponts entre el material del qual gaudeixo més,
evidentment: la O i la T, amb la A, la B i la C. Si considereu que
atempto contra la igualtat d’oportunitats, opteu per la primera opció.
La primera de la primera, que diríem. Aspirant a insinuar i connectar
més que a definir, dic: “Allà van els títols i ningú no els podrà
detenir”:
1. A: Oh Tern / B: Oh Tiró / C: Oh Taujà
2. A: OTorrea / B: OTàrid / C: OTònic
3. A: OscaT / B: OrbaT / C: OpiaT
Espero que la vostra inapel·lable decisió participi el menys possible
de la “posmo” de què estàvem parlant i que les fronteres que separen
la part del tot no resultin ser densos abismes. Si més no, seriós
jurat, valoreu l’element pedagògic que amaguen els títols que proposo
i recompenseu aquells que encara creiem que darrere d’una paraula
desconeguda hi ha un refugi que, en qualsevol moment, pot esdevenir
trinxera. Així doncs, desitjant que no encarneu el desconcert més del
compte i que forgeu una moral tan recta com la d’en Joan Martí OrTega,
s’acomiada atentament,
L’atònit espectador
PD: Si resulto escollit, doneu-me, sisplau, la talla més gran possible.
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Haberlandt 2008
blablabLAB
Diagrames sobre el funcionament
de la màquina expenedora
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blablabLAB
23.9.2010
Inauguració de l’exposició
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Pablo Marte, Prometer el infinito, 2011
Fragment de l’assaig, a partir de
Lo más difícil, nada, d’Iván Gómez

[…]
Por eso, como en los westerns americanos, él siempre toma el tren en marcha. Sin saber
de dónde viene (origen) ni adónde va (fin). Y se baja en marcha, en un pequeño poblacho
en torno a una estación ridícula.1
[…]
Lo más difícil, nada (2010) es, en cierto modo, el reverso oscuro de Qué extraño camino
me ha llevado a ti. Los protagonistas se aventuran por un camino que no lleva a nada. Su
determinación es dejar atrás la desidia política (en el caso de él) y el desamor (en el de
ella). Pero así como el carterista en su aprendizaje formaba parte de un proceso que le
devolvía continuamente una experiencia de mundo, en Lo más difícil, nada lo único que
retorna es la impostura, esto es, una experiencia fraudulenta, engañosa, que funciona únicamente como dispositivo de movimiento del cuerpo, pero nada más. Ahí reside el fraude.
El film comienza en casa del chico protagonista. Tiene una pecera, como Dustin
Hoffman en The Graduate (1967). La primera imagen... ¿es su rostro o la máscara de un
tipo corriente?
Ella también usa una máscara. Es la que exige no afectarse por nada. Lo suyo es ver
pasar las fotos del móvil. Esta no, esta no, esta no. Tic-tac, tic-tac. ¡Boom!
La cortina eléctrica de la habitación del hotel es impecable. Es como el telón de un
teatro invertido. Entonces, sí. Ahí ella puede echarse unas lágrimas. La voz en off de la
televisión dice: “Su isla”.
Él se lanza a la calle: su intención es hacer del desamparo, del homeless, del sin-techo,
del que constantemente ronda y deambula, una actitud política.
Ella se lanza al turismo (¡horror!) e intenta hacer de ese fin de semana en un hotel
de lujo en Barcelona una experiencia redentora. En vez de vivir, se desliza, como aquel
famoso anuncio de los años ochenta en el que una mujer pasaba el Pronto y otra el paño.
¿No es simbólico que la primera vez que la veamos a ella sea en la cinta transportadora
del aeropuerto?
Su actitud introspectiva no habla de una profundidad insondable, sino de un hueco
mayúsculo. Sus únicos pensamientos parecen ser las locuciones en off de los aparatos
que la rodean.
Él tiene unas botas vaqueras, tal y como corresponde a un cuerpo pesado, que desea
clavarse en la tierra. Él siempre parece cansado, a pesar de que es joven. En cuanto puede
se echa a dormir.
En él, el hueco se encuentra en el ánimo. Su desidia no le es procurada por su rutina,
no le viene de fuera, sino de dentro. Es la sequedad del enorme hueco en su interior. Así
como el hueco de ella es húmedo, el de él es un desierto (de ahí sus botas vaqueras).
Él decide vagabundear esperando una suerte de maná político. Cree que compartiendo
penurias con los homeless las nubes aparecerán en su hueco y una tormenta tras otras
ocasionará al menos un poco de fertilidad.
Ella espera justo lo opuesto. Deambular de una tienda a otra, tirar de tarjeta de crédito,
comprobar que los sistemas electrónicos e informáticos funcionan, sentir que la cortina

eléctrica se despliega automáticamente... Ella desea rodearse del automatismo de la maquina, contando con que esa energía funcional seque su hueco, pues las paredes de su
hueco están tapizadas con una mucosa verde y desprenden frío y soledad. Así, en el bar,
mientras ella no deja de mirar su teléfono, podemos escuchar de nuevo a su conciencia:
“Mi primer juguete [...] es una bomba nuclear.”
Las imágenes desprenden un aroma de triste resignación. El cuerpo se convierte en
bulto, deja de ser parte de ninguna marcha utópica y se abandona a la inutilidad y a la
inercia.
[…]
Estamos siendo propulsados vertiginosamente a través del siglo que comienza, algo
que nos sitúa en una posición muy diferente a la que teníamos hace tan solo década y
media. En cuestión de pocos años ha cambiado el signo, la dirección y la velocidad de
nuestro movimiento. De un tiempo agorero y oscuro hemos pasado a otro donde lo único
claro es el desconcierto.
Como residentes de nuestras circunstancias, no tenemos casa. La casa, la universidad,
el lugar de trabajo.... comparten espacio con Facebook, Twitter, Google... El lugar se ha
convertido en sitio (site). Y el sitio está en proceso de convertirse en hueco. El hueco es
lingüísticamente un vacío, un resto, algo que debemos ocupar, rellenar, abarcar.
Podríamos decir que nuestra sociedad se parece cada vez más a una flauta. Por fuera
aparenta consistencia. Tal que así funciona el aparato discursivo de la democracia, como
un embalaje bien sellado. En su interior hay solo aire. Está hueca. Y tal vez suene (quien
sabe cómo suena este dichoso instrumento).
El individuo contemporáneo se encuentra siempre en tránsito hacia algún sitio. Y
el sitio suele ser un espacio hacinado, un espacio de espera, intervenido previamente y
sometido a control. Por una suerte de triquiñuela legal el derecho a una morada digna ha
sido sustituido por el derecho al hueco justo.
Toda flauta tiene sus agujeros. La estrategia de alternativa al sistema hasta no hace
mucho era la ocupación temporal de un espacio, a sabiendas de que en algún momento
sería irremediablemente absorbido. La práctica consistía en advertir con suficiente antelación el gesto voraz del sistema como para abandonar a tiempo ese espacio e instalarse en
otro. Eso eran los agujeros en la flauta. Espacios emancipatorios de quita y pon.
Los tiempos han cambiado y tales estrategias están ya más pochas que Boris Yeltsin.
Solo hay que echar un vistazo a Barcelona. Ya no hay espacios, los agujeros han sido reconvertidos en solares para edificios de nueva construcción (hoteles, palacios de congresos)
y la flauta a veces suena y a veces no.
Una gran verja, imagínensela como quieran, se levanta hoy delante de cualquier cosa.
Nuestros movimientos se están deslizando hacia la clandestinidad o el PayPal. Cruce
usted esa puerta. Deténgase. Levante los brazos. Enséñeme las caries. Vomite. Ejercite
esos muslos flácidos, glúteos y caderas. Cásese otra vez. Sea gay. Vote. Sonría. Dispare.
Dispare. Dispare.
Nos movemos, sí, pero ¡de qué modo!
[…]

1 — Luis Althusser, Para un materialismo aleatorio / Retrato del filósofo materialista, traducción y edición
de Pedro Fernández Liria, Arena Libros, 2002, p. 8.
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Lo más difícil, nada
Iván Gómez
Fotografies del rodatge de la pel·lícula

Intervenció sobre l’escut d’armes de l’estat espanyol
Joan Martí Ortega
Continuació del projecte
Aquest projecte sorgeix del mural que vaig pintar a la Sala d’Art Jove. Si en aquell feia una
reinterpretació lúdica de l’escut d’armes de l’Estat espanyol, restant-li solemnitat i severitat, aquí el procés es repeteix en els símbols de cada autonomia. Si bé l’escut d’armes representa la superestructura de l’Estat, els símbols autonòmics representen les seves parts
però amb vinculació a un territori. La naturalesa d’aquestes unitats territorials ve donada
pels regnes que existien abans de la unificació estatal. La seva iconografia, en la major part
dels casos, es basa en la dels antics regnes i està íntimament lligada a la de l’escut estatal.
Aquesta proposta de moment no té una forma de materialització específica. Es podria
fer un mural continu, un mural de cada bandera o l’escut a la seva autonomia, quadres
petits o simplement una publicació. Actualment té la forma d’una col·lecció de dibuixos
vectorials. Els vaig començar a fer com a complement de la intervenció sobre l’escut que
vaig fer a la Sala d’Art Jove i com a material per afegir a la publicació d’aquella exposició.
Actualment estan publicats en un àlbum del meu compte de Facebook, on tinc etiquetats
tots els meus amics en una de les banderes depenent de la comunitat autònoma d’on
provinguin. Probablement una sèrie de pòsters o adhesius o una publicació seria la millor
forma de materialitzar el projecte, ja que la seva execució pictòrica seria massa complexa.
La presentació conjunta serveix per presentar els diferents territoris com a nivells o
pantalles d’un videojoc del Super Mario i afegir a la crítica institucional una desdramatització de la representació de la noció de l’Estat a través dels seus territoris. De fet, he
completat les peces donant-los un nom en anglès, el qual assimila la naturalesa històrica o
geogràfica de cada territori amb les localitats definides amb l’imaginari d’aquestes “noves”
narratives. Així l’articulació territorial de l’Estat esdevé els escenaris d’un videojoc.
Alguns canvis iconogràfics que trobo significatius de comentar són:
a) quatre “goombas” o bolets malvats que substitueixen els quatre caps de moros a
l’escut de l’Aragó;
b) quatre canonades formant la Ikurriña;
c) una pastanaga, que dóna la possibilitat al Mario de volar, substitueix una creu de
Santiago a l’escut de Logronyo, a la bandera de la Rioja;
d) dues cares somrients de Super Mario i fent el símbol de la victòria (element d’un
escenari de Super Mario Bros.) substitueix els dos pantocràtors a la bandera de Cantàbria;
e) una proveta de la qual surt Super Mario volant dintre d’una bombolla de sabó
substitueix una copa de vi i la Santa Forma a l’Escut de Galícia;
f) un bolet blanc substitueix la creu de la bandera d’Astúries;
g) la princesa Deisy i un barril de petroli amb dues flames humanitzades (del Donkey
Kong) substitueix l’Hèrcules i els dos lleons de la bandera d’Andalusia;
h) Donkey Kong encadenat substitueix una joia amb cadenes a l’escut de Navarra;
i) grups de muntanyes que substitueixen franges verdes o blanques, ja que, si aquestes
franges són una representació del territori, les representacions de muntanyes o paisatges
també;
j) franges de totxanes d’un color determinat substitueixen una franja del mateix color
(les primeres són una representació del paisatge econòmic);
k) un nivell subterrani per representar la franja negra a la bandera d’Extremadura;
l) un mapa de videojoc amb la geografia i personatges antagonistes del joc Super
Mario Land per representar la franja groga de la bandera de Canàries (inclouen piràmides, esfinxs, muntanyes, escultures de l’illa de Pasqua i extraterrestres, són una menció
al turisme),
m) i dos Yoshi per substituir els dos gossos llebrers de la bandera de Canàries.
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Mi abuela cree que soy Penélope Cruz
Laura Gómez
Relat de Laura Gómez a partir de
material descartat del procés de treball i
accions realitzades posteriorment

2010
Imatge que registro durant el procés de treball
Descartada
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2010
Publicació d’una entrevista al diari
El Mundo, al suplement Tendències.
Intervinc en petites parts del text i
modifico lleugerament alguns detalls
de l’entrevista
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2011
Recipients sense contingut. Començo
altres projectes, molts d’ells acaben
delimitant-se dins l’espai físic de la casa
que comparteixo amb l’àvia. A dia d’avui
tots resten en procés o inacabats
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97 empleades domèstiques
Daniela Ortiz

2012
Marxo de casa

Publicació
Procés de tutoria: ferranElOtro

Dijous 7 d’octubre de 2010, 19.00 h.
97 empleades domèstiques
Daniela Ortiz
La Central del Raval
Elisabets 6
08001 Barcelona

97 empleades domèstiques és una publicació que reuneix una sèrie
de fotografies extretes de Facebook. A primera vista, en aquest arxiu
fotogràfic tan sols apareix gent de classe alta peruana, tot i que, si ens
hi fixem veurem, sempre tallades o a segon pla, una o vàreies empleades
domèstiques.
La presentació anirà a càrrec de Marcelo Expósito (artista, teòric i
professor), Martín Guerra (antropòleg, crític i teòric visual), Daniela
Ortiz (artista visual), ferranElOtro (dissenyador gràfic i editor) i
Emilio Tarazona (comissari d’exposicions).
Aquesta publicació s’ha realitzat en el marc de la convocatòria de
projectes d’edició 2010 de la Sala d’Art Jove de la Secretaria de Joventut.
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7.10.2010

Projecte d’edició
Presentació de la publicació.
97 empleades domèstiques

Element de comunicació digital
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Relat de Daniela Ortiz sobre el procés de realització
de la publicació i la seva recepció

97 empleadas domésticas comenzó a raíz de una revisión de la Nueva crónica y buen gobierno (1615) del cronista Guamán Poma de Ayala. Empecé a buscar imágenes por Internet
de los mismos temas tratados por Guamán Poma en sus dibujos, para ver si en Perú las
relaciones entre blancos e indígenas se mantenían igual hasta ahora. Lo que hacía con
estas imágenes era ponerlas una al lado de la otra para que funcionaran en comparación o
también añadir los textos de las imágenes de Guamán Poma a la imagen contemporánea.

También hubieron fotos que decidí no publicar porque me parecían “demasiado bonitas”.

Me topé con la imagen de una empleada doméstica en un perfil de Facebook y encontré
que la distribución de los personajes era muy similar a la imagen que muestra Guamán
Poma de Ayala en sus dibujos. En esta imagen, contrariamente al proyecto, aparece la empleada doméstica en medio. Cuando empecé a buscar más imágenes en donde apareciera
el servicio doméstico en Perú, me di cuenta de que siempre estaban o de fondo o cortadas
por el autor de la fotografía.

Una vez publicado el proyecto me han llegado bastantes referentes fotográficos relacionados. Una fotografía de la revista ¡Hola! que causó un revuelo en Latinoamerica, en donde
aparecen 4 mujeres de ultra clase alta con dos sirvientas detrás, como también fotografías
tomadas en estudios en los años veinte en Lima, donde aparece la nana del niño de la casa
hasta cubierta con una tela pero sosteniendo al bebé.

Mientras recolectaba el archivo de 97 empleadas domésticas, que en realidad son alrededor
de 400 fotografías, también armé dos archivos relacionados, uno con personas de clase
alta haciendo “el tonto” utilizando escobas, como si fuese una burla o como si el barrer
fuese un trabajo que jamás harían, y otro archivo con personas disfrazadas de empleadas
domésticas, siguiendo el orden de las fotos con las escobas pero ya de una manera más
consciente y preparada, digamos.

Unos meses después de la publicación me empezaron a llegar mails de amenazas de denuncia y ataques bastante personales de personas que aparecían en la publicación.
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17.11.2011 — 21.1.2011
Els invisibles. Rere la construcció del fet expositiu
Exposició del projecte educatiu

Exposició: simplement una mostra d’obres d’art?
En col·laboració amb IES Vallès i Nau Estruch (Sabadell)
Projecte educatiu: Laia Campañá, Mar Cuenca
Procés de tutoria: Lluc Mayol
Estudiants: Laia Castellano, Júlia Corona,
Mariona Gorgori, Helena Granero, Mònica Matutes,
Mònica Reverté, Laura Reus, Carlos Anselmo,
Gemma Aguilà, Ferran Milà, Laura Antón, Cristina
Moreno, Júlia Frade, Ivette Aguilà, Júlia Morales
Professorat: Josep Moreno, Àngels González

Projecte d’edició
97 empleades domèstiques
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Selecció d’emails del procés de producció de
la primera part del projecte, entre Laia Campañá,
Mar Cuenca, Oriol Fontdevila, Josep Moreno,
Meritxell Roda i Txuma Sánchez
Hola a tots i totes.
Alguns de vosaltres us preguntareu què és de la meva vida després
del CAP i el món universitari. Doncs per sorpresa vaig guanyar un
concurs de la Sala d’Art Jove i he de desenvolupar un projecte a un
IES que tingui batxillerat artístic. El projecte va sobre comissariat
d’exposicions i l’IES, com sempre, l’he de buscar. Ara que hi penso,
aquest e-mail no era per demanar voluntaris, però si a algú li pot fer
gràcia... perfecte! Sense cap compromís. [...]
Finalment, aprofito per saludar-vos i dir-vos que, si necessiteu alguna
cosa, encara que ja no estigui en el món universitari, podeu comptar
amb mi.
Moltes gràcies. Laia

Finalment, tema d’horaris. La Mar treballa en una galeria, en horari
comercial, i per tant pot els migdies o de 8 a 10 del matí. La setmana
pròxima serà a Arco, però. En el cas que les nostres agendes siguin
complicades, ja vindria jo i després parlo amb la Mar. En aquest
última cas, a mi em va bé el dia que proposeu o el 17 al matí. Crec
que serà més fàcil fer una trobada que enviar més e-mails, perquè el
tema es fa complex.
Ja ens direu com quedem, ok?
Àpali! Mar i Laia
----------

A: info@lestruch.cat
Assumpte: a l’atenció de Meritxell Roda
Data: dissabte 6 de març de 2010, 22:08:56 +0100

---------Hola, Laia.
Sóc el Josep Moreno (ja ho sabràs pel mail) i, si vols, el nostre
centre (IES Vallès) està obert per al que vulguis.
Una abraçada. Josep
---------[11-02-2011]
Hola!
Una qüestió ràpida, el dia 22 de març no heu de venir. Era una nota
informativa, només. Serà el moment en què nosaltres ens presentarem al
grup amb el qual treballarem al llarg del projecte. Nosaltres havíem
pensat que féssiu la vostra presentació/vinculació el dia de visita
dels alumnes a la Sala d’Art Jove. Si aquest dia considereu oportú
fer una intervenció grupal entorn de les pràctiques comissarials, per
nosaltres perfecte!!!
Pel que fa al tema de producció: Aquest és un tema que com bé apunteu
no estava identificat al nostre projecte. Però va ser una proposta del
professor. Ens va comentar que li interessava treballar el tema de la
producció també, ja que a l’aula treballaven més des d’aquest punt de
vista. Aquí també hi estaria vinculat el tema de muntar l’exposició
a partir de la producció mixta entre obres dels alumnes i obres
d’artistes professionals. Hauríem de mirar entre els 5 com fer-ho.
Però un punt de partida és que ha d’anar relacionat amb el llibre Les
ciutats invisibles, llibre que encara ens hem de llegir!!
Pel que fa al catàleg: Havíem pensat una cosa senzilla. Un diari tipus
catàleg seria perfecte!
Pel que fa l’Estruch: Això també va ser una proposta del mateix
professor. Jo crec que a ell li interessa que els nois vegin el
procés creatiu/productiu d’un artista. Però crec que aquest interès
l’hauríem de vincular amb el nostre projecte. Idea ràpida que acabo
de pensar en dos segons: potser podria explicar la seva experiència
entorn del món comissarial (com entra en contacte amb les galeries,
com se selecciona la seva obra, etc.) a banda de parlar del seu propi
procés creatiu. Idea com podeu veure verdíssima!!! A nosaltres ens és
igual si és d’Hangar, de la Sala d’Art Jove o de l’Estruch, però ha
Exposició
Els invisibles. Rere la construcció
del fet expositiu

de ser un artista vinculat al tema de l’espai i les ciutats, ja que
la temàtica entorn de la qual girarà l’exposició vindrà condicionada
pel llibre Les ciutats invisibles (quan ens llegim el llibre podrem
concretar més el tema, encara que la perspectiva l’hauran d’elaborar
els mateixos alumnes). La selecció dels artistes l’hauran de fer els
mateixos alumnes com a bons comissaris, però podríem fer un “inventari
d’artistes”. Queda estrany dit així, però seria aquesta la idea.
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Benvolgua Meritxell Roda,
Som la Mar Cuenca i la Laia Campañà i estem duent a terme un projecte
de comissariat d’exposicions amb l’IES Vallès de Sabadell (amb al
professor Pepe Moreno). Ens posem en contacte amb tu perquè estem
interessades a conèixer els artistes residents de l’Estruch, a fi que
un d’ells pugui realitzar una xerrada a l’institut per explicar una
mica la seva trajectòria com a artista i el que fa a l’Estruch (la
conferència seria remunerada). Els alumnes amb els quals realitzem el
projecte són els de primer de batxillerat.
A banda de fer-te aquesta petició, volíem saber si podríem venir a
l’Estruch el dimecres 10 de març a les 12:00 h a fi de conèixer el
centre i l’obra dels artistes residents, ja sigui veient els seus
dossiers de presentació o bé alguna exposició del seu treball.
Atentament, Mar Cuenca i Laia Campañà
---------[10-3-2011]
Hola, Oscar.
T’enviem aquest email per concretar els temes que hem parlat avui:
*Lectura del projecte: Després d’aquesta lectura podríem fer una
trobada per situar temes i resoldre preguntes. Si no, via e-mail?
*Selecció de l’artista: En principi acordem que ho farà l’artista
RICARDO TRIGO (si no decideixes que ho faci algú altre). Dia de la
conferència: 19 de maig (horari, en principi, d’11:30 a 12:30 h) a l’IES
Vallès. Col·laboració amb el projecte produït per la Mar i la Laia.

*Fer una exposició a l’Espai Estruch entorn de Les ciutats invisibles
i el procés de producció (Exposicions invisibles). S’hauria d’inaugurar
després del 22 de juny, que és quan s’acaba el curs, però no gaire
més tard del 28 de juny o l’1 de juliol. Coproducció amb la Sala d’Art
Jove: exposició itinerant + catàleg.

*Possibilitat de fer visites guiades a altres centres educatius, per
exemple a l’IES Casablanca (cerca de pressupost).
Gràcies per tot. Mar i Laia
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Un viatge a les ciutats invisibles
Exposició de la primera part del projecte
a Nau Estruch (Sabadell)
—
29.6.2011
Taula rodona amb els estudiants i el professorat
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Text introductori de l’exposició Els invisibles.
Rere la construcció del fet expositiu
Laia Campañá i Mar Cuenca

Exposició
Els invisibles. Rere la construcció
del fet expositiu

103

Què és una exposició?
Projecció amb definicions elaborades
pels estudiants de l’IES Vallès
Selecció

Fotomaton
Valoracions dels participants en el projecte
Selecció

1/6
Una exposició és una mostra d’un conjunt
d’elements adreçada a un públic general
o específic interessat amb la intenció
d’informar-lo sobre un tema. Els projectes
es mostren en un espai definit de manera
acurada i prèviament planejada.

4/6
Una exposició és un acte que es fa per mostrar
la creació artística d’un tema en concret. A partir
d’aquí es mostra el treball de l’artista col·locat
estratègicament. La sala d’exposició serà organitzada
d’una manera que vagi relacionada amb el discurs.
En una exposició no es mostren totes les peces de
l’artista, sinó que prèviament se’n fa una tria.

6/6
Una exposició és una mostra d’idees, peces o
obres (entre d’altres) estructurats a partir d’un
mateix discurs amb l’objectiu de compartir-lo
amb el públic que els obser va o analitza.
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Josep Moreno
Professor de l’Institut Vallès de Sabadell

El procés com
a construcció
del coneixement
La meva posició com a docent em porta a estar sempre pensant en la manera de generar
dinàmiques d’ensenyament i aprenentatge que posin l’alumnat en situacions d’expectatives
riques en continguts i en objectius. Les metodologies que intento d’aplicar són sempre
properes al treball per projectes, amb la voluntat de motivar i apropar els alumnes a una
realitat educativa connectada amb el món.
Així, doncs, amb aquesta perspectiva inicial, quan se’m va presentar el projecte
Exposició: simplement una mostra d’obres d’art?, sense encara valorar-ne la dimensió ni el
grau d’implicació que hi podríem tenir, vaig veure que justament era això, que es tractava
d’un projecte atractiu en el seu plantejament i amb moltes possibilitats educatives per a
l’alumnat de primer de batxillerat artístic. D’altra banda, també vam valorar tots plegats (la
Mar, la Laia i jo mateix) que era una aposta molt arriscada i amb moltes dificultats inicials.
Tot i el risc (o segurament per això), quan vam seure tots tres per aprofundir en els
objectius i en l’adequació al marc del batxillerat, em vaig adonar que érem davant d’una
gran oportunitat per a la formació integral dels alumnes d’arts i vam veure que podrien
desenvolupar capacitats tan complexes, variades i enriquidores com ara la de construir
el discurs que ordenaria una exposició (comissaris), la de crear i apropar-se a propostes
creatives molt innovadores (quan se’ls demana que madurin el resultat d’un projecte escultòric seu anterior per tal de mostrar-lo), la de dissenyar l’ocupació de l’espai interior i
els catàlegs de la mostra, la de gestionar el muntatge i la comunicació externa i, al final,
també la d’observar, opinar i criticar com a espectadors, des d’una perspectiva externa al
mateix projecte.
Aquest projecte, a banda de ser interessant pel que he dit, presenta una vessant de
motivació per als joves molt alta: la connexió amb el món real. El seu treball de classe
traspassarà les parets de l’institut i podrà accedir a un espai real. Tindran l’oportunitat
de contactar i aprendre amb experts reconeguts en camps molt variats. Quan tens per
endavant totes aquestes possibilitats educatives, acabes pensant que el que menys importa
és el resultat final del projecte, que, en el cas que no s’arribi a muntar l’exposició com
estava projectada inicialment, personalment no m’importa, perquè el procés, en definitiva,
acaba essent un objectiu en ell mateix. Vaig trobar que aquesta era una oportunitat que
no podíem deixar passar.
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Laia Castellano, Júlia Corona, Mariona Gorgori, Helena Granero, Mònica
Matutes, Mònica Reverté, Laura Reus, Carlos Anselmo, Gemma Aguilà, Ferran
Milà, Laura Antón, Cristina Moreno, Júlia Frade, Ivette Aguilà, Júlia Morales
Estudiants 1r de Batxillerat IES Vallès de Sabadell

Del nerviosisme
a la satisfacció
Abans de fer aquest projecte havia anat a veure algunes exposicions i tenia una idea del que
era, però el que ha canviat és que ara sé què és el que hi ha darrere del que veu l’espectador,
la quantitat de gent que hi treballa i tota la feina necessària que es realitza per arribar al final.
El projecte m’ha semblat, sincerament, molt bé. Estic molt satisfet amb el treball que
hem realitzat malgrat tota la quantitat de feina que teníem. La major dificultat ha estat
poder comptabilitzar el gran volum de feina que hem hagut de fer amb la resta d’assignatures i activitats extraescolars. Per això, ho he trobat una mica fora de context respecte
al curs escolar. Crec que és un projecte massa ambiciós i, encara que ha sortit bé i que
l’hem acabat amb bons resultats, crec que les nostres companyes, la Laia i la Mar, podrien
haver caigut de morros contra el terra. També m’agradaria agrair la paciència que han
tingut amb tots i en especial amb els comissaris.

Ricardo Trigo
Artista

Començar la casa
per la teulada
La meva col·laboració com a conferenciant en un institut, en el marc del projecte Exposició:
simplement una mostra d’obres d’art?, m’ha plantejat qüestions complexes i diverses sobre
el sentit de la funció de la pràctica artística que difícilment tenen una única resposta i
s’entenen millor des de l’experiència directa.
Vaig presentar el projecte Apios_PN (beca d’investigació Can Felipa 2008), que consisteix en un llibre escrit per un “negre literari” a partir d’un guió previ que havia redactat,
inspirat en un arxiu d’imatges de gent del barri del Poblenou —un total de 1.800 fotografies
fetes per tres persones del mateix barri contractades prèviament—, juntament amb noms
i direccions de veïns del barri, extrets de les Pàgines Blanques. Amb tot aquest material
es va publicar un llibre que es va introduir a les biblioteques públiques de la zona.
Els alumnes de la classe van respondre a la presentació del projecte amb un desinteressat “i això és art?”, al qual vaig respondre que efectivament ho era, pel fet d’estar
inserit en un circuit pròpiament artístic. Aquesta resposta, encara que provadament certa,
és massa simple i autoindulgent i em va fer intuir que realment la majoria de vegades els
treballs dels artistes estan arrelats amb molta duresa a la pròpia gramàtica de l’art, que
dóna com a resultat un circuit tancat de productors, consumidors i receptors, tots aquests
agents allunyats de l’art com a eina de construcció de valor social i, sobretot, amb una
voluntat comunicadora pobra, en la qual m’incloc, obviant la millor tasca que un artista
pot realitzar dins d’una classe: intentar donar eines de coneixement que vagin dirigides a
fer entendre les estructures socials on tots estem inserits.
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Mar Llinés Montserrat
Dissenyadora

Disseny
d’exposicions
Com a dissenyadora, quan se’m va proposar participar en el projecte Exposició: simplement
una mostra d’obres d’art?, vaig trobar que seria interessant parlar als alumnes del paper del
dissenyador des d’un punt de vista pràctic, explicant tots els processos de treball que es porten
a terme a l’hora de dissenyar una exposició.
Vaig il·lustrar la xerrada amb imatges d’una exposició en la qual havia treballat i vaig
mostrar pas a pas totes les tasques que realitza el dissenyador; des del inici, quan es creen
les primeres idees (a través d’esbossos i imatges de referència), passant pel desenvolupament formal i tècnic (amb dibuixos tècnics en 2D i 3D, l’elaboració de maquetes i prototips)
i fins a la producció i instal·lació final.
Crec que aquesta experiència va ser molt enriquidora per als alumnes. D’una banda,
per comprendre la globalitat del disseny i la importància que té a l’hora de percebre una
obra dins d’un espai; d’altra banda [picada d’ullet a la professora de dibuix tècnic], va ser
una manera de mostrar als estudiants la importància del domini de les tècniques, com el
dibuix artístic i tècnic o l’elaboració de maquetes, eines fonamentals per al dissenyador per
expressar-se i que, tot hi que a vegades poden resultar menys motivadores que el disseny
d’idees, són imprescindibles en d’un procés de creació.
Sincerament espero que haguessin quedat satisfets de la meva xerrada.

Lluc Mayol
Treballador cultural independent

Sobre aprenentatges:
el poder dels ignorants
Haig de reconèixer que en un principi el projecte em generava una certa desconfiança,
potser per un plantejament que em semblava excessivament ingenu. Vaig formar part
del jurat de selecció i reconec que aquest no era un dels meus dos projectes preferits.
Reconec també que això va suposar certs dubtes a l’hora d’acceptar la tasca de tutoria.
Però m’agraden el reptes. I ara sé que a la Laia i la Mar també els agraden.
Possiblement és aquesta ferma voluntat de desenvolupar el projecte malgrat les dificultats i les contradiccions amb les quals han anat topant el que més destaco de l’experiència. Al llarg de diverses converses amb les quals he tingut l’oportunitat d’apropar-me
al seu procés de treball, m’he adonat que, ja des del moment mateix de la concepció del
projecte, ambdues han demostrat la necessitat d’aprendre durant el desenvolupament de
la proposta i ha estat en aquest aprenentatge propi que han basat la seva acció pedagògica.
Han demostrat ser unes fabuloses “mestres ignorants”. Vaig ser conscient d’això el dia que
vaig veure les cares i vaig sentir els comentaris dels alumnes i els mestres de l’institut en
la presentació del projecte a l’Estruch de Sabadell. Vaig ser conscient que havien après.
I la Laia i la Mar també. I jo.
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24.11.2011
Els invisibles. Un projecte educatiu
en un context artístic
Taula rodona amb Laia Campañá, Mar Cuenca,
Aida Sánchez de Serdio, Lluc Mayol i Josep Moreno

14, 15 i 16.12.2012
La repetició i la diferencia.
Transformació, reompliment i context
en l’emergència artística
Jornades de debat organitzades amb Can Felipa Arts
Visuals i Sant Andreu Contemporani

Taula rodona on es reflexionarà sobre el que és la
pedagogia cultural en el món contemporani. S’establirà
una conversa sobre la realització de projectes educatius
que cerquen la creació de lligams amb la pràctica artística,
prenent com a punt de partida el projecte educatiu
amb què s’ha generat l’exposició Els invisibles. Rere la
construcció del fet expositiu

Ferran Barenblit, Rocío Gracia Ipiña, Edu Hurtado,
Maribel López, Alexandra Navratil, Rosa Pera,
Glòria Picazo, Jordi Mitjà, Frederic Montornés,
Joan Morey, Jeffrey Swartz, Leire Vergara

-------- Missatge original -------Assumpte: romper la guitarra y querer tocar un blues. Sala d’Art Jove
Data: dimarts 26 de maig de 2009, 14:49:48 +0200
De: Txuma Sánchez
Per a: Amanda Cuesta, oriol fontdevila, ccpoblenou, boldujordi, David
Armengol, Sant Andreu Contemporani
CC: oriol fontdevila

¡Hola!
Esperamos que no os parezca una broma después de tanto tiempo y de
tantos avatares, pero nos gustaría convocar una reunión/tertulia/
comida de los espacios de arte emergente de Barcelona en la que poder
retomar las diversas cuestiones que nos preocupan y/o soliviantan.
Imaginamos que las agendas van que sacan humo –por lo que nos va
llegando, claro –, pero aun así nos atrevemos a proponer una fecha, sin
conmemoración, ni trascendencia: lunes 8 de junio de 2009 para comer.
Seguro que es que no puede ser. Pagamos nosotros.
Los de la sala,
Oriol y Txuma
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Email de l’equip de la Sala d’Art Jove per convocar
una
trobada entre els espais implicats en l’organització
Exposició
109
de les
jornades La repetició i la diferència i plantejar-los
Vorto
Klapo
la proposta de col·laboració

Emails de negociació entre l’equip de la
Sala d’Art Jove i l’estudi Bisdixit per a la realització
de la proposta gràfica de les jornades de debat
-------- Missatge original --------

-------- Missatge original -------Assumpte: jornades
Data: dilluns 22 de novembre de 2010, 18:45:34 +0100
De: Carles Murillo
Per a: Oriol Fontdevila, oriol fontdevila, Txuma Sánchez
Bona tarda, com aneu?

Assumpte: referència 1
Data: divendres 12 de novembre de 2010, 16:41:30 +0100
De: oriol fontdevila
Per a: Carles Murillo
CC: Txuma Sánchez
Carles, Aquest text parla de més coses, però ens ha servit de
punt de partida per al concepte: http://www.ica.org.uk/17186/Essays/
Emergence-by-Paul-ONeill-and-Mick-Wilson.html
OT

Us adjunto la proposta per a les jornades Repetició i diferència.
Després de la conversa amb l’Oriol i de llegir la documentació i
referències que ens vàreu fer arribar, ens ha semblat que hi havia
diferents conceptes que, sota el nostre punt de vista, podríem
destacar i ens podrien servir per donar imatge a les jornades. Art
emergent, rizoma, xarxes, relacions, anàlisi, mercat (fins i tot,
supermercat) i, esclar, el mateix títol, força significatiu:
la repetició i la diferència.
El briefing era força complex i no pretenem explicar més del necessari
amb la gràfica. Busquem quelcom contundent, sintètic, que doni
referències o si més no permeti intuir alguns del conceptes dels quals
parlem.

-------- Missatge original -------Assumpte: referència 2
Data: divendres 12 de novembre de 2010, 16:44:32 +0100
De: oriol fontdevila
Per a: Carles Murillo
CC: Txuma Sánchez
El llibre de Deleuze que té un títol similar: http://www.libreriapaidos.
com/libros/5/950518361.asp.
De fet, no ens l’hem llegit ni sabem exactament de què va... ;-)
O
-------- Missatge original -------Assumpte: referència 3
Data: divendres 12 de novembre de 2010, 16:50:05 +0100
De: oriol fontdevila
Per a: Carles Murillo, Txuma Sánchez
Però aquí va el concepte de rizoma, l’aportació arxiconeguda de Deleuze:
http://es.wikipedia.org/wiki/Rizoma _ (filosof%C3%ADa).
En realitat, això de repetició i diferència ho traiem més a partir
del text de l’O’Neill que t’hem passat, però és ben cert que enllaça
bastant amb la filosofia de Deleuze en diversos aspectes:
Pensament en xarxa:
- Les jornades les organitzem tres plataformes d’art emergent, per
primer cop ens posem junts a treballar en alguna cosa.
- Visió ecosistèmica del sector de les arts: l’art emergent l’abordem
com una xarxa complexa de relacions i incidint en el punt de vista
tant de l’artista com del comissari, etc.
- Una de les taules en concret en el títol repeteix això de la xarxa:
Redes de la emergencia.
En fi, de moment fins aquí. Tot el que se’ns acudeixi i que pensem que
et pot servir t’ho passem.

Així doncs, després de valorar opcions com per exemple les arrels, hem
mirat de trobar un organisme viu adequat, que concentri en si mateix
algunes d’aquestes idees i que funcioni com a fil conductor a partir de
la seva repetició i mutació.
I... la PATATA ens ha semblat un bon protagonista, una bona icona.
Trobem que pot parlar de la idea del rizoma, d’emergència espontània
(hi ha una evolució dels brots a mesura que anem descobrint els
diferents nivells d’informació), de les relacions i la percepció,
valoració i desenvolupament en funció del context i condicionat per
ell, etc. Tot això, vestit amb una estètica freda, quasi científica,
que ens ha semblat la més adequada si parlem d’anàlisi i debat.
L’últim nivell d’informació, com veieu, funciona com a pòster; és
on les patates es multipliquen i es “relacionen” entre elles. En fi,
després d’aquest rollo, el que esperem és que us encaixi i funcioni!
Faltaria la contra, però bé, us volíem avançar la idea, i després ja
adaptarem depenent dels textos reals.
Una abraçada!
Carles Murillo. BIS]BCN
BCN. 93 412 36 41 (Gran Via, 646, 5è 3a, 08007 Barcelona)
http://www.bisdixit.com
-------- Missatge original -------Assumpte: disseny jornades
Data: dilluns 22 de novembre de 2010, 19:32:16 +0100
De: Txuma Sánchez
Per a: oriol fontdevila
Oriol, Ho veiem demà, però crec que em costa una mica...
A veure què en penses.
tx

Abraçada, i moltes gràcies per tot!
OT
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-------- Missatge original --------

-------- Missatge original --------

Assumpte: Re: Disseny jornades
Data: simarts 23 de novembre de 2010, 00:36:17 +0100
De: oriol fontdevila
Per a: Txuma Sánchez

Assumpte: Re: Imatge jornades
Data: dimecres 24 de novembre de 2010, 00:02:21 +0100
De: oriol fontdevila
Per a: Carles Murillo
CC: Txuma Sánchez

És més humorístic que els de la resta d’any, a mi no em desagrada, tot
i que estic força cansat ara mateix... M’agrada la gràfica, potser la
idea de les patates fa una mica de por, però per tot plegat i tractantse d’una activitat en col·laboració, penso que no està malament. Em
quadra bastant amb l’humor de Can Felipa... Demà en parlem millor!
O
-------- Missatge original -------Assumpte: imatge jornades
Data: dimarts 23 de novembre de 2010, 14:14:37 +0100
De: Txuma Sánchez
Per a: Carles Murillo
CC: oriol fontdevila
Hola, Carles.
Et passem un link a l’obra que va presentar a Venècia el pavelló belga,
de l’artista Jef Geys.
Potser és molt soft, però la idea era un herbari de males herbes.
Potser us serveix d’alguna cosa.
http://www.designboom.com/weblog/cat/10/view/6761/jef-geys-belgianpavilion-at-venice-art-biennale-09.html

Amics, poques coses a la vida porten més mala llet que la mala
herba. O si no llegiu aquestes paraules de Henry Miller que Deleuze i
Guattari citen a la p. 23 de Rizoma (primer capítol de Mil mesetas):
“La China es la mala hierba en el huerto de berzas de la Humanidad.
La mala hierba es la Némesis de los esfuerzos humanos. De todas las
existencias imaginarias que prestamos a las plantas, a los animales y
a las estrellas, quizás sea la mala hierba la que lleva una vida más
sabia. Bien es verdad que la hierba no produce flores, ni portaaviones,
ni Sermones de la Montaña. Pero, a fin de cuentas, la hierba siempre
tiene la última palabra. A lo largo todo vuelve al estado China. Es lo
que los historiadores llaman habitualmente las tinieblas de la Edad
Media. No hay más salida que la hierba. La hierba solo existe entre
los grandes espacios no cultivados. Llena los vacíos. Crece entre
y en medio de las otras cosas. La flor es bella, la berza útil, la
adormidera nos hace enloquecer. Pero la hierba es desbordamiento, toda
una lección de moral.”
Apa, bon dia!
O

Parlem,
tx
-------- Missatge original -------Assumpte: Re: Imatge jornades
Data: dimarts 23 de novembre de 2010, 17:58:52 +0100
De: Carles Murillo
Per a: Txuma Sánchez
CC: oriol fontdevila
Sí, ja ho estem provant. La cosa funcionarà, sens dubte; el resultat
és veritat que serà més soft, sense tanta “mala llet”, però funcionarà
molt bé, igualment.
Si ens veieu per la ciutat fent malbé els parcs, no us penseu que ens
hem tornat bojos...
Carles Murillo. BIS]BCN
BCN. 93 412 36 41 (Gran Via, 646, 5è 3a, 08007 Barcelona)
http://www.bisdixit.com
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Imatges de la primera prova de disseny
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Transformació. Llocs d’emergència i
estructures de transvasament de valor
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Text de presentació del desplegable
La repetició i la diferència
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15.12.2010
Reompliment. Promo surfing, efervescència
i supermercat. Text de Frederic Montornés elaborat
a propòsit de la seva intervenció a la taula de debat
Centre Cívic Sant Andreu

Ser emergent a Barcelona.
Un any més tard
Frederic Montornés
Fa poc més d’un any vaig participar en una taula rodona en què, després de l’última
digressió, va arribar el torn obert de paraules, tan necessari, o no, per a l’aclariment
d’algun dubte. Al començament, hi va haver un silenci aclaparador, que no es va trencar
fins que algú va demanar la paraula. La primera pregunta que ens van fer em va servir per
qüestionar-me què faig cada vegada que, com a ponent o com a públic, assisteixo a algun
d’aquests actes. És a dir: per a què serveixen?, per debatre realment?, per demostrar el
que sabem de les nostres respectives matèries?, per desitjar que les coses siguin d’una
altra manera?, per exposar en públic els nostres desitjos?, els nostres anhels?, les nostres
reflexions?, per provocar un canvi d’opinió?, d’actitud?, per provocar res?, per tenir un
intercanvi d’impressions?, per lamentar-se?, per oferir algun punt de vista de les coses?…
Amb franquesa, no ho sé pas. El que sí que sé és que, tot i la pregunta i els discursos dels
meus contertulians, gairebé un any més tard sostinc el que hi vaig dir.
I això m’amoïna.
Recordo que vaig començar referint-me al motiu pel qual em trobava en aquella taula:
un article que havia publicat en una plataforma digital coincidint amb la celebració de dues
exposicions en dues galeries de Barcelona sobre la producció local emergent. La meva
intervenció estava plantejada com una reflexió sobre l’estat de gràcia en què semblava que
es trobava l’art emergent a la nostra ciutat i també sobre un grup d’artistes que, havent-se
forjat sota les directrius d’unes polítiques culturals amatents i encertades pel que fa al seu
desenvolupament, considerava que estaven en perill per l’intent d’institucionalitzar el que
ja estava bé com estava i, principalment, funcionant com ho feia. Vaig voler fer una mena
d’al·legat a favor del que s’ordia als marges del mainstream i de la força de qui qüestionava
l’ordre establert i la rigidesa de les estructures anquilosades.
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Titulada “Ser emergent a Barcelona” i centrada en apreciacions personals sobre un col·
lectiu amb unes pretensions que em semblaven desmesurades tenint en compte la seva
breu trajectòria, la meva intervenció va ser alguna cosa així com una peripècia autoreferencial executada per posar damunt la taula la dificultat de percebre a la nostra ciutat
aquesta mena d’estímuls que ens permeten comprendre que la lluita que s’entaula en
l’art no és tant per consolidar propostes com per mostrar la seva fragilitat. És a dir, el que
realment el fa etern.
Atenint-me a un text derivat de l’apreciació d’un cert canvi d’actitud entre els joves artistes d’aquesta ciutat i dels que, des de les seves respectives responsabilitats, s’encarregaven
de promocionar-ne les inquietuds, el que vaig pretendre en el transcurs de la meva argumentació no va ser tant analitzar minuciosament els punts esmentats en el meu primer text com
remarcar els que ens remetien al canvi d’actitud al qual m’havia referit. Cosa que confirmava
que, amb tot, el sistema artístic de la nostra ciutat continuava rutllant i a ple rendiment.
I això em va alegrar.
El primer punt va servir per assenyalar que, a diferència del que havia passat amb
alguns artistes d’altres generacions la carrera dels quals s’havia forjat mitjançant la seva
participació en convocatòries públiques, l’obtenció d’alguna beca o els ajuts a la formació
promoguts pel govern central o les autonomies, un dels aspectes que entre els nostres
artistes emergents cridava més l’atenció era que, a banda de la seva participació en aquesta
mena d’iniciatives cada cop menys freqüents, semblava com si la seva consciència generacional els hagués induït a transitar per un mateix camí. Lluny de percebre la necessitat de
sortir d’aquesta ciutat o de la voluntat d’integrar-se en un discurs intel·lectual competitiu
i de llarg abast, feia l’efecte que l’horitzó d’una bona part d’aquests artistes es limitava a
formar part d’una comunitat la cohesió de la qual els impregnaria de la força necessària
per assolir la mateixa repercussió que uns altres havien assolit abans i gràcies a la qual
s’havien convertit en autèntics ídols de proximitat. Al marge del fet que en un grup la fe
cega no sempre casa amb l’egocentrisme dels discursos personals, no era gens estrany
que la frenètica participació d’una part dels membres d’aquest col·lectiu en la mateixa
mena d’esdeveniments, premis, convocatòries públiques i tota la resta de productes de la
promoció i el youth merchandising es convertís en un desassossec incòmode.
El segon punt al qual em vaig referir també partia d’una altra comparació intergeneracional. Hi deia que així com uns anys enrere l’univers de les individualitats era el
que havia donat forma al panorama artístic, curatorial i crític d’aquest país, ara semblava
que la tendència era apostar per agrupar-se conscientment amb la finalitat de fer front a
aquesta depressió col·lectiva provocada per la inestabilitat d’un sistema econòmic i social
en suspensió sobre un precipici profund, fosc i inabastable.
Qualificat el moment actual com un moment de col·lapse i, en conseqüència, l’ideal
per ocupar-se d’un present que ens garanteixi el benestar i ens ajudi a cuidar coses tan
importants com l’amor i la convivència, també deia que un altre dels aspectes característics dels nostres artistes emergents és la seva natural capacitat de compartir les mateixes
preocupacions, els mateixos interessos, d’idolatrar els mateixos artistes o d’esgrimir els
mateixos arguments. Si bé és cert que, especialment en moments convulsos, no són gaires
les possibilitats de calar en cap sistema, no és menys cert que entre tanta complicitat cada
cop és més difícil distingir què mereix rebre suport amb totes les seves conseqüències:
és a dir, allò què és autèntic. Això impedeix que el nivell d’implicació de totes les parts en
un projecte no es regeixi tant per les lleis que escriu l’artista com per la indeterminació
sobre la qual es fonamenta una bona part de l’estratègia artística local, i en aquest sentit
indicava que el forat des d’on es percep el món cada cop és més estret. De manera que,
considerant la nostra tendència al foment de discussions d’abast principalment local, acabava dient que el que podíem fer era el mateix que fem des de temps immemorials, això
és, mirar-nos el melic.
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El tercer punt alertava de la mena de mimetisme que s’està apoderant de la producció
emergent d’aquest ciutat en contrast amb el món d’individualitats dels anys noranta i la
seva voluntat de dur a terme una producció peculiar i individualitzada, basada en investigacions personals i en unes maneres particulars de transmetre-la. Entre les possibles
causes d’aquest tipus de mimetisme assenyalava la tasca –encomiable, d’altra banda– que
desenvolupaven les plataformes de les quals emergien aquests artistes i amb les quals
col·laboraven sovint tot participant en la seva programació o com a membres dels jurats
de les convocatòries de què es beneficiarien els que aviat es constituirien en nous membres del seu mateix grup. Erigits en jutge i part d’un pastís que, més que circumscriure’s
a un interès local, hauria de començar a ampliar les seves fronteres, l’única cosa que
s’aconsegueix amb aquesta manera tan influent de participar en les preses de decisió de
qui promou l’obra d’un artista i la seva inserció en el circuit artístic és alimentar una més
que perversa actuació caracteritzada per la inèrcia i el perill de perpetuar un sistema que
es retroalimenta.
El quart punt se centrava en la labor del comissari i en les diferències que hi ha entre
els que s’havien format sota els preceptes d’una professió en potència i contemplaven la
possibilitat d’equivocar-se en l’exercici d’una tasca entesa com a evolutiva, indeterminada
i inclassificable, i els que, motivats per l’articulació de les seves propostes al voltant de la
fusió, la companyonia i el bon rotllo, no solament havien afavorit la dissolució de fronteres
sinó també la desaparició d’aquesta part encarregada de traçar la contra en el diàleg que
s’estableix entre l’artista i el comissari.
El gremi galerístic de la nostra ciutat protagonitzava el cinquè punt de la meva intervenció, pel fet de participar de forma important en aquesta mena d’autoconfiança que
destil·la una bona part del sector. Si bé la seva presència sempre ha estat activa pel que fa al
desenvolupament de les seves competències, jo apuntava que el canvi que ha experimentat
ve donat per la incorporació a les galeries d’uns professionals propers generacionalment a
alguns dels artistes que representen o als que no tardaran a representar. Ara bé, participant en la definició del destí comercial d’un artista en tant que galerista-company-de-viatge,
considerava que el que podia passar és que s’incrementés la confusió d’interessos entre
cadascuna de les parts. Si bé no es trobava pas a faltar la sensació de culpabilitat que a
un l’aclaparava cada cop que trepitjava una galeria, deia que per evitar la manca de credibilitat de la tasca desenvolupada des d’aquesta perspectiva havien de quedar molt clares
les competències de cadascú.
El sisè i darrer punt comparava la tasca acomplida per alguns espais expositius ara
desapareguts i antany decisius per a la promoció de l’art emergent local amb aquells que
en l’actualitat dissenyen l’escena artística d’aquesta ciutat, entre els quals hi ha els tres
centres que van organitzar les sessions de treball en una de les quals jo vaig intervenir i
que, sobre la base de la bona entesa que hi havia entre els seus responsables, són els que,
potser a desgrat seu, han fomentat una endogàmia difícil de desxifrar.
Sense ganes de defensar un passat com a temps millor, el que vaig pretendre a través
d’aquesta breu llista de notes va ser subratllar aquesta tendència tan nostra a actuar d’una
manera circumstancial, a partir de projectes pensats a curt termini i de programes que,
lluny de sintonitzar amb els discursos arbitrats al marge d’una escena local, pecaven de
l’autoindulgència dels que l’alimentaven des de les seves respectives responsabilitats. I
per bé que d’un any ençà algunes de les coses que vaig apuntar han anat mutant a causa
d’una situació que ens sobrepassa, continuo pensant el mateix.
I això, amb franquesa, m’amoïna.
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16.12.2010
Context. Les xarxes de l’emergència
Text de Glòria Picazo elaborat a propòsit
de la seva intervenció a la taula de debat
Centre Cívic Can Felipa
Situació de l’art emergent català des dels vuitanta:
transformació social i del territori
Glòria Picazo
Fer una revisió del que han estat les dues darreres dècades quant a la continuada incorporació de noves generacions al debat artístic català comporta ineludiblement remuntar-se a
dues iniciatives que assoliren una gran repercussió en el seu moment i que alhora feren
possible el començament d’una nova etapa amb moltes més oportunitats i, en conseqüència, més normalitzada per al bon funcionament del sector artístic català.
En primer lloc, hem d’esmentar la creació l’any 1985 de la Muestra de Arte Joven,
impulsada a Madrid per l’Instituto de la Juventud i que en pocs anys esdevingué una cita
obligada per conèixer de prop les joves generacions d’artistes de tot l’Estat espanyol,
molts d’ells amb els estudis de belles arts tot just acabats. Tot i que l’exposició amb els
joves seleccionats, en un principi als espais de l’antic Museo de Arte Contemporáneo de
Madrid i posteriorment al Círculo de Bellas Artes, era l’atractiu principal del projecte
d’arts visuals de l’Instituto i el que suscitava més interès, pel fet que suposava per a molts
joves artistes la possibilitat d’introduir-se en el circuit professional i fer-ho en les millors
condicions, també és cert que el programa d’arts visuals contemplava altres aspectes, com
la formació per a artistes, un programa expositiu a la Sala Amadís de Madrid i un intent
d’internacionalització de l’art espanyol. Tot plegat va constituir el primer intent seriós de
donar sortida als creadors més joves del nostre país. El fet de ser seleccionat per participar a la Muestra de Arte Joven comportava, a banda d’un premi en metàl·lic, un viatge de
formació per Europa, que per a molts dels joves artistes suposava l’oportunitat de visitar
per primer cop museus de França, Holanda i Alemanya. Així mateix, els seleccionats tenien
la possibilitat de participar durant l’estiu als Encuentros de Cabueñes, també impulsats
per l’Instituto de la Juventud, amb els simposis Arte y ciudad a Oviedo y Arte y medio
ambiente a Gijón. Aquestes iniciatives es proposaven repensar el tema de l’art públic, des
de vessants encara molt incipients al nostre país, i promoure intervencions efímeres en
diferents indrets d’aquestes ciutats. Alhora, la Sala Amadís permetia una activitat continuada al llarg de tot l’any, més enllà de la trobada anual que suposava la Muestra de Arte
Joven i, sens dubte, aquest espai expositiu fou també una plataforma de formació per a
noves generacions de comissaris.
Transcorregudes unes edicions de la Muestra de Arte Joven, el seu director, Félix
Guisasola, veié la necessitat d’ampliar el seu programa d’activitats amb una nova proposta
expositiva que anomenà Confrontaciones. Des de mitjans de la dècada dels vuitanta, el
repte per al nostre país fou la cerca desaforada d’una internacionalització. Malgrat els
esforços esmerçats i alguns èxits molt puntuals, el temps ens ha demostrat que foren
bastant inútils. Els tres objectius que en aquell moment es marcava Félix Guisasola amb
motiu de la primera edició del programa Confrontaciones l’any 1988 —facilitar un canal
d’integració amb els altres països europeus, desenvolupar una major professionalització
a partir de la tasca endegada amb les diverses edicions de la Muestra de Arte Joven i
finalment plantejar la pluralitat com a criteri artístic— avui seguirien sent totalment vàlids
si existís una voluntat política ben definida, no només quant a objectius sinó quant als
recursos destinats.
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Durant la segona meitat de la dècada dels vuitanta i al llarg de dues dècades, la política impulsada per l’Instituto de la Juventud i, com veurem més endavant, la dedicació de l’Àrea de
Joventut de l’Ajuntament de Barcelona foren decisives en el desenvolupament de les noves
generacions d’artistes. Per a molts artistes catalans, com Antoni Abad, Ignasi Aballí, Pep
Agut, Jordi Colomer, Pep Duran, Mabel Palacín, Perejaume i Joan Rom, entre d’altres, el fet
d’haver estat seleccionats per a la Muestra de Arte Joven i d’haver pogut participar en alguna
de les múltiples iniciatives que generà l’Instituto suposaren la possibilitat de sortir de l’àmbit
català, que com ara veurem també començava a ser força dinàmic, i relacionar-se amb artistes
espanyols de la seva mateixa generació, com Txomin Badiola, Marcelo Expósito, Pedro Mora,
Pedro G. Romero, Manuel Saiz i Darío Urzay, però també amb noms internacionals que amb
el pas del temps han estat reconeguts internacionalment, com Rob Birza, Wim Delvoye, Gary
Hume, Ann Veronica Jansen, Julian Opie, Richard Venlet i Rachel Whiteread, entre d’altres.

Per aquells mateixos anys a Barcelona també s’havia iniciat una política d’ajut a les arts
visuals, gràcies d’una banda a la creació del Servei d’Arts Plàstiques de la Generalitat de
Catalunya, que féu possible l’organització d’exposicions d’artistes joves, com Bèstia! (1984)
i Extra (1987), en espais institucionals tan inusuals per a artistes emergents com el Palau
Marc i el Palau Robert, i de l’altra, a la tasca ja esmentada de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta àrea va participar primer en la Biennal de la Mediterrània
i posteriorment va posar en marxa la Biennal de Barcelona, tot mantenint estrets vincles
quant a objectius amb les polítiques descrites de l’Instituto de la Juventud. Fins i tot, l’any
1990 la Sala Amadís presentà una selecció de quatre artistes procedents de la Biennal de
Barcelona (Jordi Canudas, Gabriel Lacomba, Ramon Parramon i Juan Urrios). La Biennal
de Barcelona recollí l’incipient esperit de renovació i la irrupció d’una generació jove que
ja s’havia començat a esbossar amb els Salons de Tardor de Barcelona, i així, per exemple,
entre els organitzadors de la primera edició, el 1982 al Saló del Tinell de Barcelona, ja figuraven Jordi Colomer, Francesca Llopis i el cineasta Manuel Huerga, entre d’altres. Alhora,
aquesta iniciativa venia a posar de manifest la importància que en un determinat moment
adquirí la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i encara molt més l’Escola
Eina. En el catàleg del primer Saló de Tardor, Teresa Blanch li feia una entrevista a Albert
Ràfols Casamada, aleshores director d’aquesta escola i ell mateix organitzador del que varen ser els Salons d’Octubre, en la qual l’artista explicava com va sorgir la idea de reprendre
l’organització d’un saló en una visita al taller de Jordi Colomer i Dolors Dalmau. És a dir,
a partir d’aquell 1982 s’iniciava una dècada en la qual tant a Barcelona com a Madrid, com
ja hem vist, les joves generacions d’artistes començarien a gaudir d’una especial atenció
per part de les institucions, cosa que, malgrat tot, potser no ha acabat de donar els bons
resultats que en un moment determinat semblaven estar a tocar.

Joan Rom. Confrontaciones. 1988

Trànsit. Pere Noguera. Bèstia. 1984

Escollera. Jaume Plensa. Extra. 1986

Ann Veronica Jansen. Confrontaciones. 1990
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Però tornant a la Biennal de Barcelona, els seus orígens es remunten a l’any 1985,
quan diverses ciutats europees s’organitzaren per presentar les “produccions culturals
juvenils de l’Europa mediterrània”. Quatre anys després, el 1989, els Serveis de Joventut
de l’Ajuntament de Barcelona assumiren l’organització del que seria la nova Biennal de
Barcelona, dedicada als joves creadors europeus. Aquesta nova manifestació s’organitzà en onze seccions: arquitectura, arts plàstiques, cinema i vídeo, disseny, fotografia,
historieta, literatura, moda, música, teatre i dansa i accions i tingué lloc, en la seva
primera edició, a la Casa de la Caritat (actualment el Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona) del 5 al 30 d’octubre de 1989. Cadascun d’aquests àmbits tenia dues
parts: una mostra oberta en la qual es podia veure una selecció de deu artistes (Berta
Caccamo, Jordi Canudas, Domènec, Roser Lacasa, Glòria Martí, Lucía Onzaín, Ramon
Parramon, Xavier Rovira, Idroj Sanicne i Juan Urrios) i una segona mostra per invitació
amb una secció de catorze artistes europeus, entre els quals figurava Antoni Abad.
Aquesta darrera secció posava de manifest una voluntat semblant a la de l’Instituto de la
Juventud de Madrid, que es traduïa en una necessitat imperiosa que els artistes catalans
i espanyols tinguessin la possibilitat d’introduir-se en el context artístic internacional.
Espanya havia deixat enrere l’etapa de la Transició, s’estava consolidant un nou període
de democratització i, en tots els aspectes de la vida política i cultural del país, els esforços anaven encaminats a sentir-se internacionals, a desenvolupar polítiques artístiques
internacionals i a fer que, en conseqüència, el país fos admès de ple dret en els circuits
artístics internacionals. D’esforços no en faltaren, però el cert és que transcorregudes
més de dues dècades, si bé hem aconseguit que les institucions artístiques hagin proliferat enormement i gaudeixin moltes d’elles de prestigi internacional, això no ha anat
en paral·lel amb el que ha succeït en l’art, tant català com espanyol, i cal admetre que
aquest segueix sent un debat obert que genera una única i continuada pregunta sense
una resposta concloent: per què els artistes del nostre país a penes figuren en els circuits
internacionals?
Pel que fa a la Biennal de Barcelona, amb l’edició del 1991 entrà en una greu crisi
econòmica que facilità la seva desaparició definitiva. Els ajustos econòmics imposaren
unes retallades que afectaven els seus principis bàsics d’internacionalització i restringiren la Biennal a la mostra oberta. En conseqüència, l’equip directiu i els seus assessors
decidiren optar per no fer l’exposició i destinar tots els recursos econòmics dels quals
disposaven a fer catàlegs individuals dels artistes seleccionats i concedir-los ajuts que
els facilitessin la seva futura formació artística. Els artistes seleccionats en l’edició de
1991 foren: Tonet Amorós, Isabel Banal, Ester Baulida, Joana Cera, Toni Giró, Carles
Guerra, Josep Maria Martín, Esther Rovira i Eulàlia Valldosera. Un cop més, la ciutat de
Barcelona, que sempre ha basat la seva reafirmació cultural en la necessitat d’organitzar
cíclicament algun esdeveniment cultural, perdia una gran oportunitat, que uns anys
més tard va voler recuperar, sense aconseguir-ho, amb la molt qüestionable Triennal
de Barcelona.
Un altre fet que s’anà consolidant al llarg de la dècada dels vuitanta a Barcelona
fou la importància que començaren a assolir els espais expositius dedicats als artistes
joves, i no només pel que suposaven de donar a conèixer el seu treball i fer possible
que el mostressin en condicions professionals, sinó perquè paral·lelament es començava
a implantar un sistema de treball en el qual la Fundació Miró amb l’Espai 10 primer i
després amb l’Espai 13, la Fundació “la Caixa” amb la Sala Montcada i l’Ajuntament de
Barcelona amb La Capella facilitaven que nous comissaris joves poguessin començar a
col·laborar amb unes institucions que els permetien entrar de ple en el terreny professional. Aquest fet fou realment significatiu, tant per a la formació d’una generació de joves
comissaris, com perquè dissenyà un model professional excepcional i modèlic per a tot
l’Estat espanyol. Aquesta política d’actuació va permetre que un crític d’art com Manel

Jornades de debat
La repetició i la diferencia

124

Clot pogués comissariar l’any 1990 la mostra Time Span amb Jenny Holzer, On Kawara,
Bruce Nauman i Lawrence Weiner a la Sala Montcada, que li suposà un salt molt ambiciós en la seva trajectòria professional, o bé que s’encarreguessin les programacions
per temporades a comissaris locals, com Rosa Martínez, David G. Torres, Neus Miró,
Martí Manen i David Armengol, entre d’altres, i també de fora, com per exemple Juan
Antonio Álvarez Reyes, avui director del CAAC de Sevilla. Aquest programa de la Sala
Montcada s’inseria en un pla d’actuació global per part de la Fundació “la Caixa”, que
en aquell moment i sota el guiatge de María de Corral havia aconseguit un indiscutible
prestigi internacional, un ressò que fins aquell moment era totalment desconegut en
l’art contemporani espanyol.

Time Span. Sala Montcada 1990

Però també cal no oblidar que aquest gest de permetre que les joves generacions de
comissaris intervinguessin en els programes expositius d’institucions de prestigi havia
començat ja l’any 1982 en posar en marxa, la Fundació Miró, el mític Espai 10, que
després canviaria d’ubicació dins dels espais de la fundació, tot passant a ser l’Espai 13.
Aquell primer encàrrec va recaure en Rosa Queralt, Vicenç Altaió i jo mateixa, i posteriorment altres joves comissaris s’encarregaren de programar-lo, com Montse Badia i
Frederic Montornés, entre d’altres. El cert és que amb el pas del temps s’ha anat gestant
a Catalunya una manera de fer per part de les institucions artístiques molt més oberta i
participativa, que posteriorment ha donat com a conseqüència que espais com La Capella
i el Centre d’Art Santa Mònica, en l’etapa dirigida per Ferran Barenblit, s’obrissin a
col·laboracions externes i propiciessin una generació de comissaris independents força
destacable en el context artístic català en crear un sistema de funcionament basat en
unes taules curatorials que s’anaven renovant periòdicament.
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Després d’aquestes iniciatives i ja entrats en el segle xxi, Catalunya començà a dissenyar el
que havia de ser una important Xarxa de Centres d’Art que donaria sortida, entre d’altres
aspectes, a la creació jove. Després d’una embranzida inicial amb la posada en marxa del
Centre d’Art la Panera de Lleida, seguit pel Bòlit de Girona i l’ACVic, semblava que el
panorama anava prenent cos i que aviat podríem parlar del territori català com un gran
centre de centres d’art. Una segona fase incloïa els centres de Tarragona i d’Amposta,
que avui amb moltíssimes dificultats lluiten per poder iniciar la seva tasca. En definitiva, el
panorama és força deplorable i no només per les retallades econòmiques que s’han produït
i que ja només ens cal acceptar, sinó per la manca absoluta de directrius sobre una xarxa
de centres, que sens dubte havia de ser una estructura artística que facilités el camí a les
noves generacions d’artistes.

Gran Arc de Triomf. Luc Deleu. Espai 10. 1987

Fins aquest moment només hem parlat d’una situació artística generada a l’entorn del
que sempre ha estat el nucli d’una gran part de les activitats artístiques a Catalunya,
Barcelona, però també és cert que s’han anat produint iniciatives interessants al llarg
d’aquestes dues darreres dècades en el territori català. I aquest fet no és gens estrany
si tenim en compte que algunes activitats molt importants durant el període conceptual
tingueren lloc a Granollers o a Banyoles. La iniciativa, però, que ha tingut una major
continuïtat i que ha superat tota mena d’esculls ha estat la QUAM, Quinzena d’Art de
Montesquiu, que amb els seus tallers, tant per a artistes com per a crítics, i amb la seva
manera d’anar involucrant un ampli sector de les arts visuals, no només català sinó
també convidant artistes i crítics espanyols i internacionals, ha fet possible una formació
continuada per a diverses generacions. Els seus efectes innegables sobre molts dels
participants als tallers, tant a Montesquiu com posteriorment a Vic, encara avui estan
per analitzar.
I si la persistència de la QUAM ha estat molt lloable, no podem dir el mateix de moltes
altres iniciatives que, tot i tenir en un determinat moment una importància rellevant, amb
el pas del temps i les ingerències polítiques han anat perdent pes, fins a quasi desaparèixer
en alguns casos o bé subsistir sense aparentment tenir unes polítiques clares d’actuació.
I així ha succeït amb el Centre de Lectura de Reus, la Sala El Roser de Lleida, la Biennal
de Reus, la de Valls, la de Tarragona, el Tinglado 2 de Tarragona i la sala contemporània
del Museu de Sabadell, entre d’altres. Altres es mantenen amb grans dificultats, com
ha succeït amb l’Espai Zer01 d’Olot i amb l’Ajuntament de Terrassa, que tot i tenir una
molt ben estructurada política artística funciona amb una absoluta precarietat. Sense voler
entrar en detalls sobre les diferents iniciatives i amb l’acceptació que aquest comentari
no és exhaustiu, el que traspua aquest ràpid esbós és la volatilitat de les iniciatives i les
dificultats que encara avui s’arrosseguen per construir un mapa potent d’infraestructures
artístiques a Catalunya.
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16.12.2010
Context. Les xarxes de l’emergència
Text de Jeffrey Swartz elaborat a propòsit
de la seva intervenció a la taula de debat
Centre Cívic Can Felipa

Cultura crítica en l’alterespai:
a la recerca d’un model per a l’activisme artístic
Jeffrey Swartz
Aquest text respon a unes qüestions relatives a l’activisme cultural a Barcelona que van
sorgir de les meves pròpies idees preconcebudes a finals dels anys vuitanta i al llarg dels
noranta sobre la independència creativa en les arts visuals. L’objectiu és revisar alguns
dels arguments que van aparèixer en un article que vaig publicar originalment l’any 2008
a la revista de Vancouver Fillip.1 A “Space-Run Artists: Art Activism and Urban Conflict in
Contemporary Barcelona”, defenso que a mesura que avançaven els anys noranta va sorgir
un impuls entre els creadors per expressar-se de maneres que oferissin un contrapunt
crític a les ideologies dominants a la ciutat, aglutinades en el model Barcelona.
El ben documentat model Barcelona, que va reportar a la ciutat diversos premis internacionals d’arquitectura i un gran prestigi exterior, presentava una marca urbana fonamentada en les solucions de la planificació urbanística, però tenia un inconvenient. El zel
excessiu per definir la marca i aconseguir un consens que la justifiqués va tenir com a resultat la destrucció de barris històrics i la pèrdua de l’herència industrial. Es va menysprear
la ciutat com a lloc on es podia visualitzar la memòria de la classe treballadora. En tant
que afavoria la idea de la ciutat com a aparador simbòlic i de consum, el model Barcelona
també va donar lloc a una interpretació molt errònia dels modes de producció culturals. El
model avançava de la mà d’una especulació immobiliària desenfrenada, les conseqüències
de la qual (coronació de noves elits, vulnerabilitat en augment, corrupció política) només
han quedat parcialment al descobert amb motiu de la crisi econòmica actual.
Aquest era el context que va fer que molts creadors de Barcelona s’allunyessin de la
comoditat dels formats fixos, dels espais permanents de programació, per tal de comprometre’s de manera més ferma en les qüestions que els afectaven. Tal com vaig escriure:

En comptes de parlar d’obres d’art, exposicions o publicacions que abordaven aquestes qüestions, vaig posar èmfasi en la gran incidència de la mobilitat voluntària i la flexibilitat espacial
dels creadors de Barcelona. Quan dic “voluntària” em refereixo al fet que els creadors no es
traslladaven només perquè haguessin de fer-ho. Aquesta voluntat de rellevància de l’espai responia a la idea que la forma de criticisme era tan rellevant com el seu contingut, que la forma
era crítica, i no només circumstancial. Si el paradigma dominant de Barcelona s’articulava a
través d’un disseny elitista de l’espai públic i del seu màrqueting corresponent, tal vegada la
crítica hauria de desenvolupar-se en els mateixos espais, però d’una manera més horitzontal i
menys unilateral. Potser el missatge no s’havia de racionalitzar per al consum extern, sinó que
s’hauria de generar en un diàleg i una praxi a llarg termini amb i per als habitants de la ciutat.
Aquesta tendència en la pràctica artística, que va sorgir just abans dels Jocs Olímpics
de 1992, es va articular de manera més clara en el període immediatament postolímpic i ha
persistit fins a l’actualitat. Jo associo la seva articulació a l’aparició del col·lectiu Barcelona
Taller l’any 1991, que es debatia entre ocupar les Casernes (l’actual Convent) de Sant
Agustí o demanar a l’Ajuntament que les hi cedís com a centre de producció creativa.
L’Ajuntament es va blindar i el projecte no es va materialitzar mai. Tot i així, abans de
desaparèixer cap a mitjans de la dècada, Barcelona Taller va organitzar happenings multidisciplinaris i va publicar una revista. Però la seva veritable importància va radicar en
el paper com a motor per al debat i l’intercanvi, a través d’un ampli ventall de projectes
culturals, al mateix temps que proporcionava un espai d’assaig per als activistes culturals.
La idea de l’activisme artístic implicava que els creadors, en comptes de tancar-se en
les seves pròpies sales “autònomes” i programar per a aquestes sales, utilitzarien com a
indrets més pertinents per a la pràctica artística els disputats espais físics i socials de la
ciutat, on fos possible i quan fos possible. I aquestes accions, en comptes de ser domini
de creadors individuals (malgrat que també ho podien ser), eren dutes a terme principalment per grups de persones que treballaven juntes en estructures no jeràrquiques, amb
un contingut que sovint es generava de baix a dalt.

La nostra atenció no la capten els artistes que dirigeixen espais, sinó un espai
urbà que ha “dirigit” els artistes, i la manera en què les qüestions de planificació han motivat i compromès les arts visuals. Un tret notable de la pràctica
artística a Barcelona al llarg d’aquest període és l’atenció especial que els
artistes han dedicat a les conseqüències més volàtils del canvi urbà i de la
política de planificació corresponent.2

1 — L’article ha passat per quatre versions. Es va publicar inicialment com a “Space-Run Artists: Art
Activism and Urban Conflict in Contemporary Barcelona”, Fillip, núm. 7 (2008). Disponible en línia a
<http://fillip.ca/content/art-activism-and-urban-conflict-in-contemporary-barcelona>. Una versió abreujada va aparèixer com a “Space Run Artists: Cultural Activism in Contemporary Barcelona” a Leonardo, vol.
43, núm. 1 (2010), p. 6-7. Una versió revisada de l’article de la revista Fillip apareix al lloc web Arcpost, disponible a <http://fillip.ca/content/art-activism-and-urban-conflict-in-contemporary-barcelona>. Finalment,
una versió més nova i revisada del text està pendent de publicació en anglès i francès a Institutions by
Artists. Volume 1, Vancouver, Pacific Associations of Artist Run Centres / Fillip, 2012.
2 — Jeffrey Swartz, “Space-Run Artists: Art Activism and Urban Conflict in Contemporary Barcelona”, Fillip,
no. 7 (2008).
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Isabel Banal i Jordi Canudas, Hospital 106, 4t, 1a. 1995-2005
1. Solar que resulta de l’enderroc de l’immoble Hospital 106. 1996.
2. Instal·lació de sèrie de cartells als aparadors dels nous establiments del carrer de Maria Aurèlia Capmany. 2002.
3/4. Instal·lació. Taula amb tovalles estampades amb retalls de premsa sobre el Raval. CASM, 2002.
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D’entre els molts exemples que suggereixen aquesta manera de treballar, cito alguns
projectes artístics de col·laboració a llarg termini realitzats per fases i sobre el terreny,
com Hospital, 106, 4t 1a (1995-2005), d’Isabel Banal i Jordi Canudas, i Territoris ocupats
(2006), de Ramon Parramon; iniciatives coordinades per artistes i relacionades amb sales
concretes però que escullen treballar més enllà dels límits físics dels seus espais, com
22a, Conservas i Saladestar, i col·lectius crítics, dels quals cito Barcelona Taller, el grup
Nau 21 (que va jugar un paper clau a Can Ricart i en altres projectes) i Sitesize. També és
interessant la tipologia dels creadors independents que utilitzen l’espai urbà per a projectes
d’altres camps creatius, com Propost (poesia, spoken word i accions), La Porta (dansa
contemporània) i IBA (improvisació musical), que són iniciatives duradores que mai no
s’han obsessionat per tenir una seu permanent.
L’article “Space-Run Artists” es basa en dos esdeveniments que van tenir lloc simultàniament a finals del 2006: l’ocupació de Can Ricart per part del grup de circ La Makabra, al
mes de novembre, i la presentació per part del govern a començaments de desembre del
Pla estratègic de la cultura de Barcelona, que estampava un segell d’oficialitat al projecte
anomenat Barcelona Laboratori.
De fet, una acció aparentment perifèrica com la de Can Ricart va donar una visibilitat
màxima a la insatisfacció pública generalitzada envers el model Barcelona, un sentiment
que havia anat adquirint un impuls crític massiu des d’abans del Fòrum Universal de les
Cultures de l’any 2004. Més que cap altra iniciativa anterior o posterior, el conflicte de
Can Ricart va unir les associacions de veïns, els activistes culturals, els geògrafs urbans
i altres agents culturals i socials en una causa comuna. També va generar un interès acadèmic substancial3 i ha inspirat nombroses pel·lícules, entre les quals destaca la pel·lícula
multipantalla La lucha por el espacio urbano (2007), de Jacobo Sucari.
En canvi, la proposta municipal Barcelona Laboratori (la presentació pública de la
qual va ser interrompuda per una protesta de membres de La Makabra) posava èmfasi
en la necessitat de “rehabilitar complexos industrials en desús” per fer-los servir com a
“fàbriques per a la creació”.4 Aquesta secció del Pla estratègic incorporava formalment
dos dels canvis de política que els detractors del model Barcelona havien estat reclamant
des de començaments dels noranta: un major èmfasi en el vessant productiu de la cultura
i la protecció de l’herència industrial. Una part important del llenguatge del text imita la
terminologia i els arguments expressats per Tallers Oberts, un projecte de jornades de
portes obertes dels tallers artístics que va començar el 1993 i que es va mantenir amb
bona salut durant mitja dècada. Hom podria argumentar, doncs, que el Pla estratègic
de 2006 intentava incorporar part de la crítica al model Barcelona i, si bé no redefinir-lo
completament, sí ampliar els límits del seu abast. Ho remarco malgrat el fet que l’execució
parcial de les “fàbriques per a la creació” ha estat rebuda amb fredor i desinterès per part
dels mateixos agents culturals que suposadament l’havien de celebrar.
El terme “space-run artists” (“artistes dirigits per l’espai”) va ser concebut com una
provocació juganera però no necessàriament innocent cap als lectors canadencs del meu
article a Fillip. Capgira la joia de la corona del sistema artístic canadenc, l’“espai dirigit

3 — Vegeu “The struggle for representation: cultural artefacts and political assemblies in the conflict of
Can Ricart, Barcelona”, d’Isaac Marrero Guillamon, a: Monica Degen i Malcolm Miles (eds.), Culture
& Agency. Contemporary Culture and Urban Change, Plymouth, University of Plymouth Press, 2010.
Disponible en línia a <http://birkbeck.academia.edu/IsaacMarreroGuillam%C3%B3n/Papers/604645/
The_struggle_for_representation_cultural_artefacts_and_political_assemblies_in_the_conflict_of_Can_
Ricart_Barcelona>. Vegeu també Where is Poble Nou? The Changing Face of the Social Environment,
d’Aidan McGovern (tesi de màster no publicada), Londres, Goldsmiths College, 2009. L’antic membre de
Nau 21 Josep Saldaña ha creat una línia cronològica interactiva de Can Ricart a <http://canricart.info>.
4 — Pla estratègic de cultura de Barcelona. Nous accents 2006, Barcelona, Ajuntament de Barcelona,
2006, p. 63.
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Jacobo Sucari. La lluita per l'espai urbà. 59 min. 2006
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Xarxa de persones, col·lectius i espais de Nau21. 2007
Disponible a http://nau21.net/project/network.ca.html

per artistes”, i ho fa tot desafiant-ne el valor crític i presentant alhora una alternativa. Per
comprendre com aquest diàleg entre dos models d’iniciatives artístiques es va obrir pas
en la meva consciència, cal fer algunes passes enrere.
En els anys posteriors a la meva arribada a Barcelona l’any 1987, em vaig quedar perplex en veure la manca d’iniciatives artístiques pròpies i d’organitzacions no dependents
del control polític i comercial. No entenia per què els artistes barcelonins cooperaven tant
amb el paternalisme cultural: havien entregat totalment la iniciativa als departaments de
cultura dels governs, a les fundacions bancàries, als marxants d’art i fins i tot als crítics, i
eren descaradament indulgents amb tots ells. Acceptaven un lloc a la darrera filera d’una
jerarquia que els excloïa de la presa de decisions importants i que al mateix temps els
prometia unes fórmules d’èxit terriblement restrictives. Afortunadament, la situació va
canviar en el període postolímpic.
La meva conclusió actual és que mentre que la societat espanyola es va esforçar activament durant els anys vuitanta a construir-se a si mateixa a imatge de la democràcia social
occidental, aquests valors no es van aplicar mai a la cultura. La política social a Espanya
va aconseguir resistir els poderosos corrents neoconservadors de Reagan i Thatcher, que
pretenien retallar l’estat de benestar i afavorir l’individualisme competitiu i l’especulació
empresarial, però la política cultural no se’n va sortir.
La meva anàlisi es nodria en aquell moment d’idees derivades del model canadenc
d’acció artística independent. El model “ideal” que m’acompanyava quan vaig arribar l’any
1987 incloïa pressupostos governamentals dedicats a finançar organitzacions (consells de
les arts) que a continuació havien de centrar-se en tres àrees: en primer lloc, donar suport
a activitats artístiques que altrament no podrien sobreviure en el lliure mercat; en segon
lloc, destinar ajuts per encoratjar el creixement en camps emergents de l’experimentació
cultural; i finalment, finançar per compensar la discriminació històrica per raons de territori, ètnia o gènere. Tots aquests focus estarien integrats verticalment i horitzontalment,
de manera que els fons poguessin arribar a tots i cadascun dels agents, entitats, funcions
i formats rellevants per a l’experiència artística. Era un model integrat, harmonitzat i
extremadament racional de promoció de les arts, i sens dubte un sistema radicalment
tancat: l’expressió proactiva per antonomàsia de la democràcia social aplicada a la cultura.
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En vista dels atacs actuals al Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, val la pena reiterar
que els consells haurien de substituir la intervenció política directa en la cultura. També
haurien de garantir a les arts el mateix estatus que la resta d’àrees d’investigació professionalitzada, com ara la ciència, la medicina i les humanitats. El principi d’independència,
de romandre estatutàriament més enllà de la intervenció política, implica que els consells
haurien de respectar explícitament el principi que les decisions referents a qualsevol àrea
d’innovació han de ser preses per experts en el camp corresponent. El model de consell
de les arts augmentaria el prestigi de la investigació cultural i asseguraria el dinamisme
crític com a tret fonamental de la societat democràtica.
La meva perspectiva sobre l’escena artística de Barcelona també estava definida
per la gran vàlua que jo atorgava als centres dirigits per artistes. Les galeries dirigides
per artistes es consideren a Canadà un model per a l’avenç de la llibertat artística. En
canvi, a la Barcelona de finals dels vuitanta, ningú semblava amoïnat per la manca de
galeries independents, sense ànim de lucre i amb sòlids criteris de programació. La
presència d’espais públics (La Capella) i privats (Sala Montcada, Espai 13, Metrònom)
semblava perfectament satisfactòria en el marc d’aquest model patriarcal. L’Artesà de
Gràcia s’apropava més a l’ideal, tot i que continuava sent un espai municipal. D’aquesta
manera, tot i no tenir cap problema per apreciar la qualitat de les exposicions ni la
tasca dels comissaris per fer-les possibles, jo estava encara convençut que les galeries
operades autònomament pels artistes i altres agents artístics eren un vehicle superior
per al foment d’una experimentació artística rigorosa i que no estigués governada per
la pressió política o de mercat.
Era una època en què els joves investigadors en política cultural rebien beques per
estudiar els models estrangers en les arts visuals. Per a sorpresa meva, alguns d’ells, en
tornar, plantejaven dubtes sobre la validesa dels espais dirigits per artistes. Aquests escrúpols s’expressaven just en el moment en què la iniciativa pròpia començava a emergir com
una opció desitjable en l’escena artística local, en els períodes immediatament anterior i
posterior als Jocs Olímpics. En un article de 1993 a De calor, Tere Badia qüestionava la
capacitat dels espais dirigits per artistes per jugar un paper veritablement alternatiu i remarcava el caràcter negatiu d’aquest model: tendència a la institucionalització, supeditació
als interessos de carrera dels artistes, dependència del finançament dels serveis socials
de l’Estat i formes d’organització que contradeien els objectius pretesos d’acció igualitària i col·lectiva. “D’aquesta manera, l’ocasió perquè aquests espais estableixin un discurs
agosarat envers una comprensió col·lectiva específica del que significa la creació artística
contemporània queda aigualida”, va escriure Badia. “La consciència que això passa ha
provocat que s’hagi desenvolupat un cert cinisme en aquests espais pel fet d’haver-se
establert, d’haver ‘après’ les regles del joc, i d’haver esdevingut simplement un agent més
d’una àmplia burocràcia.”5
Una visió crítica tan estricta en un moment en què les iniciatives dirigides per artistes
amb prou feines estaven naixent podria considerar-se mancada de pragmatisme; hom pensaria que és millor un grapat de sales independents “teorèticament deficients” que cap ni
una. En retrospectiva, penso que Badia tenia raó. La seva crítica ha quedat justificada per
ambdues bandes: pels dubtes que genera el model en indrets com el Canadà, on suposadament “funciona”, i pel sorgiment d’un model diferent per a l’acció artística alternativa,
el paradigma d’“artista dirigit per l’espai” de què estic parlant.

5 — Tere Badia, “El fet X: de l’alternatiu als alterespais”, De Calor, núm. 1 (1993), Barcelona, p. 45. Badia
basava la seva crítica a l’espai alternatiu en fonts canadenques, en particular l’article de Keith Wallace
“A Particular History: Artist-Run Centres in Vancouver”, a: Vancouver Anthology, Vancouver, Talonbooks,
1991. Per a una visió actualitzada del debat, vegeu el recent article de Wallace “Artist-Run Centres in
Vancouver: A Reflection on Three Texts”, Fillip, núm. 12 (2010). Disponible en línia a <http://fillip.ca/
content/artist-run-centres-in-vancouver>.
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11.3.2010
Dades per a la navegació
Alba Mayol i Álvaro Ramírez
Projecció del documental, en col·laboració
amb Memorial Democràtic

Activitats Març 2011

Anne-Britt Rage, Fortress Europe. Acció a Plaça de Catalunya, 2002
Produït per 22a, en el marc de Space Invaders. Intervencions artístiques a Barcelona

Aquí és on Badia introdueix la idea d’“alterespais”. L’alterespai es defineix com un espai
on la iniciativa o el projecte artístic són capaços de renovar contínuament el seu esperit
crític mitjançant solucions de curta durada, ubiqües o fragmentàries. És un indret dinàmic
i mòbil, però per voluntat pròpia, no per necessitat. Es tracta d’una idea que de fet es va
anticipar a una gran part del que havia de venir. Literalment, dotzenes de projectes culturals independents en totes les disciplines que van aparèixer a Barcelona d’ençà dels anys
noranta es basaven en aquesta idea de l’alterespai i citaven obertament motius teorètics
per defensar l’elecció de treballar fora o més enllà d’una sala única i estable. Per bé que
alguns d’ells funcionaven amb tàctiques de “guerrilla cultural”,6 la majoria cercaven alguna
forma d’entesa amb l’administració pública i altres institucions.
Com a conclusió, diria que jo també tenia raó, i a més a més en tots dos aspectes.
S’ha produït un canvi en la política cultural catalana envers l’ideal clarament anglosaxó
de consell de les arts, amb l’esperança que propiciï la mena de vehicles independents
per a la cultura que idealitzen els països on els consells de les arts estan consolidats.
La política artística catalana ha vingut cap a mi, mentre jo m’allunyava del lloc d’on
venia i m’acostava als modes crítics menys institucionalitzats, potser més fràgils, però
possiblement més agudament enfocats que han prosperat a Barcelona en absència d’un
finançament cultural ben administrat. No cal dir que, com que un consell de les arts
responsable finançaria indubtablement els projectes independents que tenen lloc en l’alterespai, l’opció més intel·ligent seria lluitar per totes dues coses com a manera d’aconseguir el millor de tots dos mons.
6 — Paloma Blanco, “Prácticas artísticas colaborativas en la España de los años 90”, a: Jesús Carrillo i
Ignacio Estella Noriega (eds.), Desacuerdos 2. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español,
Barcelona, Arteleku-MACBA-Universidad Internacional de Andalucía, 2005, p. 190.
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Dades per a la Navegació
Alba Mayol i Álvaro Ramírez
11 de Març 19,00 h. EAPC

Documental que es desenvolupa arran de l’experiència que Alba
Mayol i Álvaro Ramírez varen tenir amb el projecte Anamnesi/
Catografies (Art Jove 2009) amb persones que varen formar part
de la Lleva 41 –l’anomenada Quinta del Biberó- i amb persones
que varen viure l’exili després de la Guerra Civil espanyola. El
documental problematitza a l’entorn de les representacions
que construïm quan apel·lem al concepte “memòria històrica” i
experimenta amb la possibilitat de generar discursos subversius
tant en relació amb la narració del passat com el present.

Acte desenvolupat amb la col·laboració
de Memorial Democràtic.
Tindrà lloc a la sala d’actes de: EAPC,
Escola de l’Administració Pública,
C/ Girona, 20. Barcelona.
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Element de comunicació digital

Notes de l’equip gestor de la Sala d’Art Jove
per a la presentació del documental

Membres de la Lleva del Biberó i protagonistes
del documental en el debat que es va obrir
després de la projecció

DADES PER A LA NAVEGACIÓ
Agraïment a Memorial: Teresa Renedo, Ignasi Sardà
Antecedent: Anamnesi/Cartografies
— Art Jove 2009. Expo: Agitació i propaganda.
— Procés de col·laboració amb supervivents de la Lleva del Biberó i exiliats de la
guerra. Simultàniament s’estén amb la col·laboració de l’Álvaro envers la producció del
documental.
Alba Mayol Curci i Álvaro Ramiro
— Cooperativa General Humana. Projectes en col·laboració amb col·lectius; realització
de performances col·laboratives en l’encreuament entre la realitat i la ficció.
— Álvaro: llicenciat en Dret.
— Alba Mayol: llicenciada en Filologia Anglesa, màster en Estètica i Teoria de l’Art
Contemporani, postgrau en Estudis i Projectes de Cultura Visual.
— Holograma (Thambos, Vic, 2009); Sorra, morter i runa (Fabra i Coats, 2010);
MMM+KBFP (2009), etc.
Col·laboració amb el Memorial
— La contribució possible de l’art contemporani en relació amb el paradigma de la
“memòria històrica” (en contra del tòpic d’art al servei de la història: l’art no té per què
generar emocions):
— Relació amb el present i articulació amb problemàtiques actuals.
— Processos reflexius i experimentals.
— I autoreflexius: l’aspecte controversial de l’art contemporani.
— Processos participatius/plantejaments per a la col·laboració i el treball d’aspectes
històrics amb moviments i col·lectius socials.
— REPRESENTACIÓ/NARRACIÓ. Problematitzar a l’entorn de la noció de “representació”: com construïm la veritat, què seleccionem per a la representació, què excloem.
Què és cert i significatiu, en la història i l’art, a debat.
Problematitzar la construcció de narratives de la història: formes com l’estudi en clau
positivista, l’exposició temàtica, l’ordenació arxivísitca. Exploració per ordenar les dades
des de nous paràmetres.
— TESTIMONI. Problematitzar la noció del testimoni històric: qui és i quins fets l’avalen com a tal. El testimoni com a element per a la tematització de la història, com a element
per a la catarsi? El cas d’Enric Marco. Es dilueix per tant la divisió entre: l’entrevistadorproductor, l’entrevistat-testimoni i també el públic-societat receptora: tothom és testimoni.
— PRODUCTOR. Problematitzar el rol de l’artista-historiador: en el cas del documental, com a amateur-diletant que es deixa emportar per la curiositat i ressonàncies particulars. La posició subjectiva i la càmera com un actor més. El productor en la representació.
— ÚS/SOCIETAT. Problematitzar a l’entorn de la utilització social i política de la història: de què serveix i a qui. La història com a instrument del poder, per a la legitimació,
per a la propaganda, etc. Heterogeneïtat social = nous usos de la memòria (democràtics,
plurals, contingents) / disseminació de l’apoderament? (tensió)
En el cas del vídeo: al·lusió a la història com un camp de batalla ? - amb la metàfora
del vaixell, els instruments de precisió? - amb la tecnologia del mapa en el cas d’Anamnesi/
Cartografies.
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17.3.2011 — 30.3.2011
In the mood to educate
Exposició del projecte educatiu Una turista,
un jugador, algú que passeja i un ser errant

Text realitzat a propòsit del projecte educatiu Una turista,
un jugador, algú que passeja i un ser errant , amb la
transcripció de fragments de les sessions de treball
que es van portar a terme en el marc de l’exposició
In the mood to educate

Saladestar, amb la col·laboració de l’Escola Massana,
l’IES Costa i Llobera i els artistes Andrés Bartos, Abel
del Castillo, Antonio Gagliano, Iván Gómez, Laura Gómez,
Joan Martí Ortega, Gabriel Pericàs i Vanesa Varela
Estudiants participants de l’IES Costa i Llobera: Júlia
Arandes, Georgina Campanillas, Gerard Cassola, Oriol
Castro, Patrícia Céspedes, Elisa Diéguez, Mar Fontich, Xavier
Francès, Joan Fullola, Blas Marcos, Pol Mas de Xaxàs, Aleix
Montanyés, Inés Puig, Kevin Rigol i Naomí Ríos
Estudiants participants de l’Escola Massana: Àngel
Duran, Rodrigo Espinosa, Sara García, Dorleta Goya,
Juanjo López, Blai Marginedas, Iolanda Marrasé, Marisa
Morón, Daniel Picazo, Massimiliano Scaglione, Karla
Vargas, Raquel Vila i Katharina Winkler

Amb l’ànim de ser artistes
Text i edició de les converses: Lluc Mayol
Registre en vídeo: Ana Candenas i Miguel Ángel Cepeda
Sota el títol genèric Una turista, un jugador, algú que passeja i un ser errant 1 i amb l’objectiu d’establir una aproximació a alguns aspectes vinculats a la creació artística en la
seva vessant més propera al problemàtic adjectiu “emergent”, el projecte plantejà un espai
de reflexió crítica sobre el procés de construcció de les identitats centrada en els rols
d’artista i d’estudiant (posant en joc tipificacions, estereotips, pautes i models socials).
El projecte es desenvolupà de forma paral·lela en dos contextos educatius de caràcter
ben diferent: estudiants de projectes d’art de 3r curs del Graduat Universitari de l’Escola
Massana i alumnes de l’assignatura de literatura universal de 1r de Batxillerat de l’IES
Costa i Llobera. L’experiència es concretà amb la realització d’una sèrie de sessions en
cadascun dels centres articulades al voltant de la trobada entre les estudiants del centre i
artistes participants a les exposicions de la temporada 2010 de la Sala d’Art Jove mitjançant
l’anàlisi de referents de la cultura visual, en aquest cas de les produccions televisives com
a artefactes de construcció i representació de models i estereotips identitaris.
D’aquesta manera la intervenció-presentació de vuit artistes seleccionats i participants
en la convocatòria de 2010 de la Sala d’Art Jove dins l’àmbit acadèmic propi dels dos
contextos educatius va funcionar com a punt de partida d’un procés que culminà amb
la producció de diferents produccions visuals fruit del treball de reflexió dels estudiants
participants.
En el cas dels alumnes de l’IES Costa i Llobera les produccions es concretaren en
l’elaboració d’uns guions per a uns esquetxos televisius basats en la paròdia i l’apropiació
de formats estàndards i protagonitzats per estudiants de batxillerat (o sigui en els quals
es retrataven a si mateixos). Dels guions finalment se’n van fer uns petits clips en vídeo
que foren filmats i interpretats pels mateixos estudiants.
D’altra banda, els alumnes de l’Escola Massana produïren, en alguns casos amb la
col·laboració del centre de producció Hangar, un seguit d’obres (treballs personals) com a
resposta a un simulacre de convocatòria per a una possible exposició a la Sala d’Art Jove.
En aquest darrer cas, cada peça (de formats múltiples: pintura, fotografia, vídeo, etc.)
anava acompanyada d’un projecte previ de producció i un breu text de motivació per a la
participació en aquesta convocatòria.

1 — En referència al text que inspirà aquest projecte i que fou treballat al llarg de les sessions, vegeu:
Z. Bauman, “De peregrino a turista, o una breve historia de la identidad” (1996), a Stuart Hall y Paul
Gay (comps.), Cuestiones de identidad cultural, Buenos Aires-Madrid, Amorrortu, 2003.
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Des d’un principi la intenció real del projecte no era cap altra que la d’establir espais
de confrontació i, sense voler-ho del tot, quasi de confusió, de manera que, subvertint
els ordres establerts en cada un dels contextos i, posant en crisi constantment el paper
de cadascuna de les persones que formarem part del procés, ens permetés fer visibles
problemàtiques vinculades a les identitats i subjectivitats que es posen en joc al voltat de
la formació artística i l’art emergent.
Finalment aparegué l’oportunitat de donar continuïtat al procés iniciat a les aules dins
de la mateixa Sala d’Art Jove i, entenent que no tenia gaire sentit generar una exposició
(una més de les incomprensibles, irreals i poc eficaces exposicions d’art i educació), vàrem
plantejar un dispositiu que, com ja estàvem fent amb les persones i les institucions, posés
també en crisi el paper de la mateixa sala d’exposicions.
In de mood to educate 2 va aparèixer com a últim i inesperat capítol d’aquest projecte i
a partir de les necessitats confluents de la institució (donar visibilitat pública al procés) i
del projecte (generar un espai de reflexió final que ens permetés compartir certes conclusions sobre aquesta experiència per tal d’expandir-la). Quines estratègies de representació
podien esdevenir vàlides? Quines desactivarien en menor mesura els propòsits crítics
dels mateixos projectes? Quins relats es podien construir intentant respectar al màxim
la diversitat de veus i mirades de les persones que hi participaren? Com podíem generar
narratives no massa idealitzades, autoritàries o celebradores del procés?
D’aquesta manera, al llarg de dues setmanes escassament la sala es convertí en un
espai destinat a un exercici de circuit tancat en el qual la mateixa possibilitat de generar
una exposició provocà la reflexió, el debat, la reconstrucció i la definició de conclusions
per part de les persones participants al projecte.
Se situaren sobre grans taules tots els treballs resultants de les activitats als centres,
tant els dels alumnes de l’institut com els de l’escola d’art, ocupant el centre de la sala i
deixant completament lliures les parets. Les exposicions tan sols podrien prendre forma
a partir de quatre sessions de treball a porta tancada en les quals es convocà els diversos
grups de persones que havien participat en el procés.
L’ambició d’aquestes sessions no era la de produir físicament cap exposició, sinó la de
convertir la discussió sobre el seu possible muntatge en la construcció d’un relat sobre
el procés en si. Amb aquest objectiu es filmaren les quatre sessions, per tal d’obtenir un
registre d’imatge i so de qualitat que havia d’esdevenir en si la base del guió d’un documental que s’hauria d’haver editat i distribuït posteriorment en el marc de la programació
de 2011 de la Sala d’Art Jove.
La conjugació condicional del darrer paràgraf i el mateix format que us presentem en
aquesta publicació fa entendre que finalment, a data d’avui, no s’han donat les condicions
(principalment econòmiques) necessàries per a la postproducció del material audiovisual,
de manera que el que llegireu a continuació és la transcripció i la descripció de les escenes d’un teaser realitzat a partir de les filmacions a la sala i que conformarien l’essència
argumental de la pel·lícula que esperem veure acabada algun dia.

2 — El títol d’aquest dispositiu respon a la pròpia necessitat de la proposta d’esdevenir, per una banda,
un espai d’ambigüitat en què no es pot definir una forma, una ordenació dels fets, una narrativa central
sense que aquesta desactivi la pròpia essència del projecte. En aquest sentit, el significant en anglès de
la paraula mood en la construcció del títol ofereix aquesta possibilitat ambigua entre l’estat d’ànim (el
tarannà) i la pròpia voluntat o la disposició per esdevenir quelcom. Estat d’ànim i voluntat. Per una altra
banda el títol fa referència a la famosa pel·lícula de Wong Kar-wai (In the Mood for Love, 2000), en la qual
el relat de la història es construeix a partir de l’especulació i la reconstrucció, per part dels protagonistes,
d’uns fets que no han viscut mai però que donen com a certs. És en aquestes reconstruccions dels
relats on pren sentit la realitat .
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In the Mood for Education.
Teaser en quatre actes

primer acte

Com fer servir una sala d’exposicions
per reflexionar sobre l’experiència
Conversa entre els membres l’equip impulsor del projecte:
Ana Candenas, Julieta Dentone, Simonetta Gorga i Lluc Mayol
Divendres 18 de març de 2011
—

Assegudes al terra de la sala, entre les restes de l’esmorzar i papers distribuïts amb cura.
e1 du una retolador negre gruixut que manipula constantment sobre un gran full de paper
vegetal estès. Fa estona que discuteixen sobre quines direccions han de prendre les sessions
que succeiran a aquesta, en les quals es trobaran amb els estudiants i els artistes en el mateix
espai d’exposicions.
e1: Por lo tanto, ¿cómo podemos formular esta pregunta de una forma eficaz, en
una sala de exposiciones para que quede clara y para que realmente dé posibilidades a
respuestas? O sea, para que no sea una pregunta “muro”, una pregunta como la que nos
estamos encontrando en este momento, que es una pregunta que lo único que te dice es:
“Es tan compleja y tan imposible de responder que mejor que no la haga.”
e3: Bueno, utilizando la pregunta así o reformulándola, creo que podría estar bien que
no solamente sea vuestra, sino también agregar /nuestra, que también quede claro que
es una pregunta que nos estamos haciendo nosotros acá. No es que estemos elaborando
una pregunta para ellos, sino que quede en evidencia eso también, que nosotros estuvimos
hablando de eso y que estamos haciendo el mismo trabajo que ellos vienen a hacer acá.
Una cosa así, como que estamos en el mismo proceso, cada uno desde su lugar. Ya te
lo dije antes cuando preguntabas “¿Qué valor tienen los trabajos de los estudiantes para
nosotros?”. Si me estás preguntando “Qué cuentan los trabajos de nuestra experiencia?”,
pues yo te voy a decir: “Cuentan que no hay una reflexión sobre la experiencia, que la
reflexión igual no está materializada en el objeto final.”
e1: ¿Tú crees que no? Yo lo pongo en duda. Yo, en todos los casos, siento que hay un
esfuerzo por formalizar un aprendizaje, en todos.
e3: Vale, sí, ¿pero desde la experiencia del proyecto que hicimos en la escuela?
e1: Yo creo que hay un esfuerzo. Puede ser que ni nuestra estrategia ni nuestro
trabajo fuesen lo efectivos que esperábamos que fueran, ni posiblemente su trabajo haya
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sido tampoco todo lo efectivo que podría ser, pero que lo que hay aquí son intentos de
dar respuesta a ese aprendizaje, o de formalizar o de mostrar una salida a ese aprendizaje,
yo creo que lo hay.
e2: Claro que los objetos tienen una importancia, que condensan una experiencia de
un determinado modo. Ellos han como traducido todo el proceso sobre las preguntas cómo
se sentían como artistas y como estudiantes. Había una reflexión, eso queda reflejado en la
obra. Después la obra se puede interpretar, o no interpretar, o tomar de distintas formas.
Es una cosa que hay que tener en consideración.
e1, referint-se als alumnes de batxillerat: No están reflejando un aprendizaje de una
forma tan directa, no han hecho un pensamiento de decir: ¿qué he aprendido aquí?, ¿qué
me están pidiendo? No. Ellos lo que hacen es: generan un juego de hacer de... y en eso
juego aparecen sus representaciones, pero afloran sin pensarlo, casi... Y lo que estoy viendo en eso que ahora decimos es que básicamente, y ahora voy a ser un poco bruto y a
lo mejor lo que digo es una chorrada, pero es que la actitud de los artistas de La Massana
es una actitud “moderna”, de “peregrino”, según el texto de Bauman, el de “Me piden que
haga eso y hago un recorrido lineal hasta que consigo eso”, y algunos llegan y otros no
llegan, porque hay algunos que no han llegado, pero hacen eso, o sea, no ponen en duda
su situación, yo soy estudiante, voy a la clase, me ponen... En cambio los del instituto se
permiten jugar, dar zigzagueos, cambiar de identidad. Todo como en el texto de Bauman
que cuenta cómo se construye la identidad posmoderna, de no saber cuál va a ser el
siguiente paso, de flâneur...
e2: Siempre han actuado un poco como artistas, de una manera o de otra. Han hecho
un proceso de reflexión muy profundo, creo yo, en sus obras. Pero al fin y al cabo, aunque
algunos dicen que no se piensan como artistas sino como una persona que sí, que está
haciendo arte, pero que no se consigue pensar a sí misma bien como artista, de todas
formas están formalizando, es un proceso de una manera de ser artista, una manera más
experimental o... Hay diferentes niveles de experimentación. Pero en el instituto, ¿qué
pasa?, se ponen a hacer de presentadores, de público loco, les tocan más papeles. Creo
yo que una cosa muy bonita sería hacer una reflexión para colocar el diálogo también, que
era una cosa a la que quizás queríamos volver, sobre las estrategias que han utilizado los
distintos grupos, y volveríamos también al foco un poco de todo.
e3: Son referentes... Está claro que utilizan referentes diferentes.
e1: Pero también no solo son los referentes. Son los referentes, sí, pero también es
dónde sitúo esos referentes, o sea, al yo imitar a la presentadora de El diario de Patricia
me sirve sin complejos para situarme en este juego y representar un papel. Y en cambio,
nadie de aquí se atreve a hacer esa mirada crítica hacia su referente. Si sacamos estos
referentes, o sea, ¡de golpe yo pienso que se formaliza en la exposición algo muy potente!
e2: Sí, pero era como: nosotros, ¿cómo construimos nuestro atlas de la identidad?
¿De dónde partiríamos? ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros referentes? Esto quería decir. Además
en el terreno conceptual. Y poco a poco estamos llegando a... otras formas que tenemos
que complementar con...
e1 i e2 es miren el paper on estan dibuixant un gràfic conceptual sobre l’exposició. e1
comença a escriure amb un retolador.
e2: Ahora yo aquí creo que falta como esta cosa del diálogo entre las distintas estrategias, de los referentes y más, en el ordenar las piezas dialogando daríamos un sentido
también al espacio expositivo y así juntamos... lo hacemos complejo. Bueno más complejo
de lo que estamos, pero...
e1 ha escrit: “Quins són els referents? Com s’utilitzen?”
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segon acte

Conversa entre grup d’estudiants
de batxillerat de l’IES Costa i Llobera
Júlia Arandes, Georgina Campanillas, Gerard Cassola, Oriol Castro,
Patrícia Céspedes, Elisa Diéguez, Mar Fontich, Xavier Francès, Joan Fullola,
Blas Marcos, Pol Mas de Xaxàs, Aleix Montanyés, Inés Puig, Kevin Rigol
i Naomí Rios, amb Simonetta Gorga i Lluc Mayol.
Dilluns 21 de març de 2011
—

Xivarri d’alumnes mentre acaben de preparar els seus projectes. Per grups, distribuïts en
diferents racons de la sala, fa estona que treballen en el dibuix de possibles exposicions realitzables a partir dels element que hi ha col·locats sobre les taules: els seus vídeos i les obres
que han realitzat estudiants de La Massana). A poc a poc tots els alumnes es col·loquen en
rotllana al voltant del plànol de l’exposició que ha dissenyat un dels grups.
i1: Primer la gent entrarà per aquí i llavors aquí veurà dues persones despullades,
un noi i una noia.
e1: Una foto de dues persones despullades.
i1: Sí, una foto, sí. I llavors, aquestes persones despullades tindran sang per sobre.
Llavors aquí hi haurà una explicació. Us explico l’explicació. Llavors això mostrarà dues
persones indefenses, perquè estan despullades, amb sang perquè la societat violenta...
(Demana a un altre alumne:) Com era…?
i2: …els corromp. (Riures.)
i1: I llavors aquí veurem l’evolució (Riu.) d’un nen petit, o sigui: en fotos, es veurà
primer una foto d’un nen petit així supermono; llavors la següent foto un nen ja una mica
més crescudet, així com espantat, com si estigués veient una imatge...
i2: I llavors després, finalment, una foto d’aquest xicot, ja en una edat més elevada amb
un ganivet aquí i ple de sang. Com que ja està corromput, vamos.... La naranja mecánica!
i1: No sé si heu vist la pel·lícula La naranja mecánica. En una escena surt el protagonista assegut en una cadira així, que li estan posant unes imatges violentes, amb els
ulls així, i li estan tirant gotes i tal. Doncs, aquí, un maniquí, en una cadira, assegut així
mirant això, i aquí imatges violentes.
i4: Però què té a veure això amb tota l’exposició?
i1: Ara, ara...
e1: Espera, espera...
i4: Vale, vale...
i1: Llavors, aquí hi hauria una prestatgeria tirada a terra, amb aquestes siluetes... ¿sabeu les siluetes aquestes del CSI fetes amb guix? A sota, allà, com un mort, i aquí s’estaria
projectant la història de la noia aquella de El diario de Patricia* i tal…
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i2: Exacte, que representa el mort amb l’estanteria. El que explica la història, vamos.
(i1 gesticula i alguns alumnes riuen.)
i1: Llavors aquí, les fotos aquelles del Facebook, i a sota... un nom inventat, jo què sé:
“Nom: Robert Penya”, i llavors, a sota, posar “ha assassinat dues persones, ha segrestat
dos nens i ha violat quatre-centes dones”.
i2: La foto en plan innocent, i a sota, el que ha fet.
i1: Aquí, on assenyala el pene, on assenyala el pene d’aquí, una fotocopiadora amb un
maniquí que està aquí i li han xafat el cap. Hi ha un mort així (Fa el gest.) en la fotocopiadora. I aquí dalt a la paret, les fotos del tio aquell que està a la fotocopiadora. (Torna a
fer el gest del mort dins la fotocopiadora.)
i2: Exacte, que és com el que li estan fent.
i1: Clar, l’han matat a la fotocopiadora.
i2: Que no, que el mort representaria el mort de la història.
i1: El mort de la pel·lícula que no surt.
i2: Bueno, ehem, l’element fàl·lic aquest, bàsicament, té a veure amb l’altra exposició,
aquesta que hi ha aquí... (Assenyala un racó de la sala.)
i4: Virilitat o no sé què... (Es refereix a una escultura d’una de les estudiants de La
Massana que es titula Virilitat en negatiu folrada de dona.)
i6: No, aquest és “un pene perquè sí”. (La frase es troba escrita així, literalment, al
projecte d’exposició que han dibuixat.)
e1: Molt bé. Un aplaudiment. (Aplaudiments generals.)
e1: Voleu fer algun comentari d’aquesta exposició?
i5: És molt sàdic
e2: Yo. Genial.
e1: A mí también me ha gustado mucho.
Anem a la següent, va...

—
tercer acte

Conversa entre artistes d’Art Jove 2010
Andrés Bartos, Abel del Castillo, Antonio Gagliano,
Iván Gómez, Laura Gómez, Joan Martí Ortega, Gabriel Pericàs
i Vanesa Varela, amb Simonetta Gorga i Lluc Mayol

Dimarts 22 de març de 2011
—
Al voltant d’una de les taules discuteixen, posant en relació i valorant els treballs dels alumnes
de l’escola d’art (sobre la taula) i els projectes fets el dia anterior pels alumnes de batxillerat
i ara penjats a la paret.
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a1: De todas formas esto… estábamos, o yo ahora en mi cabeza estoy intentando
hacer una dicotomía entre lo de las mesas y lo de aquí. (Assenyala els papers penjats a la
paret.) Lo de aquí es fruto de una sesión, entiendo, de ayer, ¿no?
e1: Sí, sí.
a1: Porque sería interesante ver qué pueden generar los de La Massana en la Sala.
A mí lo que me interesa ahora de aquí es cómo diferentes colectivos, uno que está centrado e inscrito en el mundo del arte y el otro que es totalmente externo pero que de
repente se ve forzado a generar un hecho expositivo, como de repente los dos puntos de
vista colisionan como muy claramente, ¿no? Pero claro, no es lo mismo, porque esto está
como más medido ya de por sí, porque es el montaje inicial, y esto es como más fresco,
porque se generó ayer... O sea, hay que dejar un poco de margen a eso. A ver qué pueden
generar ellos mañana.
a2: No solamente en esto (Assenyala les obres penjades a la paret.), en los videos
también.
a3: La propia identidad está más fresca esa...
a1: Sí, es más honesto. Es como que estos no aceptan que realmente el trabajo va a ir
sobre una mesa, ¿sabes? Yo creo que si ellos hubiesen sido más honestos desde el principio
y sabido que esto se iba a poner en una mesa, tal y cual, no hubiesen hecho según qué
tipo de propuestas como más pretenciosas.
a5: Bueno, pero también se está viendo un proyecto artístico...
a1: Claro. Sí, sí, sí. Por otro lado también.
a1: ¿Y en la convocatoria se decía que esto iba a estar sobre una mesa?
e1: No.
a1: Claro, es que también ahí hay trampa, ¿no?, por vuestra parte...
e1: Pero la intención real, o lo que podemos explicar, es que esto aquí está provisionalmente. O sea, esto está aquí en espera de saber qué se hace con ello, cómo se utiliza…
está precisamente encima de la mesa para discutir dónde puede ir, si puede ir, o dónde
debe ir, ¿no?
a4: A mí hay una cosa que me parece muy injusta sobre la manera en la que lo estamos
valorando, y es que sí que es verdad que esto (Assenyala les obres penjades a la paret.) es
más fresco, en eso podemos estar todos de acuerdo, pero claro, ellos estaban como aquí
un poco jugando y haciendo la broma y claro, ellos aquí (Es refereix a les obres de sobre
les taules.) se lo plantean como algo muy serio, no sé si como profesionales, pero sí como
personas que quieren participar de la trascendencia que tiene el mundo expositivo y el
mundo del arte.
Bueno, se ve que se lo han currado y se han matado a pensar no sé qué... Quizás todo
esto es lo que lo hace menos fresco, ¿no? Y menos inmediato, también, ¿no? Pero, creo que
es muy poco pedagógico ir a estos chicos y decirles: “Mira no es suficientemente fresco.”
Es como decirles “No tienes lo que hay que tener”, es algo que se tiene o no se tiene, ¿no?
Porque esto (Assenyala les obres penjades a la paret.) a lo mejor sí que nos parece
honesto, pero a lo mejor no lo es tanto como creemos, porque todos podemos hablar de
la tele y hacer parodias de la tele, igual que todos podemos hablar de política, y podemos
estar mintiendo mucho, podemos estar engañando mucho.
a1: Yo creo que hay mucha más mentira aquí sobre las mesas, que aquí (Assenyala
la paret.). Ahí es donde digo que ahí hay más honestidad. (Assenyala les peces exposades
a la paret.)
a5: Yo creo que no es mentira. Lo único es que es trabajar con unos códigos, que son
unos códigos que tienes en la escuela, y tú tienes que estar cuatro años, y estás trabajando
con esos códigos, y eso es lo que te piden. Y yo al menos, hasta salir de la escuela, no
perdí ciertos referentes y no me planteé determinadas cosas: que el profesor no era nadie
que supiera más que yo o que yo podía hacer las cosas de otra manera, o que a lo mejor
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ni me interesaba entrar en el mundo del arte, que a mí lo que me gustaba era pintar y
dibujar, y que las cosas no son como te las explican ahí.
a2: Pero quiero decir, aquí (Assenyala les obres exposades a la paret.) hay mucha
ficción, hay mucha interpretación, mucho juego. Esto (Assenyala les peces exposades sobre
la taula.) realmente es muy serio.
a4: Y las preocupaciones que hay aquí, pues todos podemos estar de acuerdo en que
en la televisión hay mucha basura y mucho teatro, y bla, bla, bla... pero esto no deja de
ser un discurso al final tan preestablecido como esto también lo es. No sé en qué medida
lo es más...
a1: Pero lo decía por el hecho aurático de lo expositivo en sí. Como ellos quieren tener
cierto protagonismo y quieren de repente completar una obra, que se va a exponer... Cómo
se enfrentan los unos y los otros al hecho de exponerse. De repente, aquí (Assenyala la
taula sobre la qual s’exposen algunes obres.), en todos los casos es como muy significativo esta pretensión de protagonismo, esta tal y cual, y en este caso (Assenyala les peces
exposades a la paret.) no lo es, les suda la polla, hay “un pene porque sí”. No sé si lo has
visto... Es como... Ahí hay...
Comentaris i riures dels altres.
No, no, no. Pero es ese descrédito de lo expositivo que es supersignificativo de cómo
desde las instituciones de arte se crea una especie de limbo, que es ahí donde hay que
llegar, que es a enseñar lo que uno hace. Y de repente aquí (Assenyala la paret.) hay mucha
más experiencia. Se ve, incluso en los vídeos, se ve mucho más hacer e intentar sacar algo
de lo que hacemos, que aquí (Assenyala la taula.), que es todo más en pos del resultado,
en pos de enseñar. Lo que vale la pena es analizar es eso: qué expectativas tienen ellos de
exponer en Sala d’Art Jove, por qué se lo toman tan en serio.
e1: Claro. ¿Y vosotros porque os lo tomáis tan en serio lo de exponer en la Sala d’Art
Jove?
a1, cara de circumstàncies: Desde luego, desde luego... De repente ahí había una
legitimación, que compensaba el trabajo, sea o no real. Eso existe. Aquí los trabajos están
encima de una mesa para ser analizados como documentación de cierta actitud, como
podrían ser fotos. Es como ir al zoo a hacer fotos para ver cómo se portan los animales,
¿no? (Riures.) ¡Ay, coño! Como para extrapolarlo, ¿no? Pero de repente estamos viendo a
ver qué hacen los alumnos en la escuela, cómo reaccionan a nuestros pinchazos, nosotros
vamos ahí y los pinchamos un poquito a ver qué van a hacer. Les ofrecemos una expo,
les damos una zanahoria, a ver ellos qué van a hacer. (Riures.) Por eso digo, es que no es
lo mismo. Nosotros nos lo tomamos en serio porque de repente hay posibilidad de que
eso te reporte un beneficio. No por esto ninguno de ellos va a dar un paso más, creo yo.
e1: ¿Tú crees que es muy distinto una cosa que otra?
a1: Yo no veo ninguna diferencia entre ellos y yo. O entre ellos y cualquiera de nosotros. Yo estuve aquí en la Sala d’Art Jove el año pasado y estaba en cuarto de carrera. Ellos
están en tercero de carrera. Es un año de diferencia, no le veo, no lo veo...
e1: Ah, vale, vale. No. Pero yo lo que digo es: más allá de exactamente lo que puede
llegar a pasar por la cabeza de ellos, a la hora de las motivaciones en sí reales de exponer
aquí (y ellos ya hemos dicho que no sabían exactamente cómo estaban), una convocatoria
como la de la Sala d’Art Jove, ¿no está institucionalmente planteada desde el mismo punto
“zoo” que está planteado este proyecto?
a1: Hostia, ¡te dan 700 pavos por la cara!
a4: Yo me gasté 500 de esos solo en mano de obra...
e1: Pero presentaros a la convocatoria de la Sala d’Art Jove no os presentáis solamente
por los 700 euros, yo no me creo que os presentéis solo por los 700...
a1: No solo. Pero hay un beneficio real de eso. Aunque no sea solo por los 700 euros,
que no son solo eso. O sea, realmente sacas un beneficio de eso.
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a5: Pero tú piensa... Ya no la Sala d’Art Jove, porque este es un sitio pequeño que
tampoco tienen mucho dinero, pero piensa en otras grandes instituciones en las que tú
estás funcionando igual. Son instituciones muchas veces mucho más grandes, que cobran
grandísimas subvenciones y en las que tú eres como una pieza del puzle, como quien la
pone en esta mesa para formar su proyecto, que igual es el MACBA o que igual es el no
sé qué. Y tú no tienes más significado de lo que a lo mejor puede parecer que tienen estos
aquí, realmente.
a2: A ver, también tienes que entender que ellos están haciendo un grado en La
Massana y nosotros estábamos en la Universidad de Barcelona, en un grupo donde los
profesores movían mucho los trabajos de sus alumnos y luego también los alumnos se
movían mucho. Nosotros cuanto más dentro del circuito estamos, pues menos te esperas,
¿sabes? Exponer en la Sala d’Art Jove no espero que me abra muchas puertas, pero ellos
están más fuera del circuito que nosotros, no conocen mucho la cosa, y de repente les
surge la oportunidad de exponer en un sitio como este, lo ven como una gran esperanza.

—
quart acte

CONVERSA ENTRE ESTUDIANTS DE L’ESCOLA MASSANA
Àngel Duran, Rodrigo Espinosa, Sara García, Dorleta Goya, Juanjo López,
Blai Marginedas, Iolanda Marrasé, Marisa Morón, Daniel Picazo,
Massimiliano Scaglione, Karla Vargas, Raquel Vila i Katharina Winkler,
amb Simonetta Gorga i Lluc Mayol
Dilluns 28 de març de 2011
—

Tots asseguts al terra, fan ganyotes i es freguen el ulls, porten estona a les fosques. Acaben de
veure exactament, projectada a la paret, l’escena descrita en el capítol tercer d’aquest mateix
teaser. m1 aixeca el braç, per demanar el torn per fer un comentari.
e1: Sí, dime…
m1: Quería comentar una cosa que no se ha tenido… solamente al final ha salido fuera
de toda la discusión y es el tema de que para nosotros eso (y para la mayoría de nosotros,
la mayoría de la gente que ha presentado los trabajos) era simplemente una nota más. O
sea, nosotros estábamos bajo el juicio de los profesores y luego aprovechamos este trabajo
para exponerlo aquí. O sea nosotros no es que tuviéramos unas expectativas de esto…
m2: No sé, això que han dit de “no se lo han currado”, no sé què. Clar, a veure, és un
treball propi, personal, que jo he fet per a l’escola, perquè em valorin els meus professors
i perquè m’ensenyin el que faig bé i el que faig malament. Vull dir, en cap moment anava
amb la intenció de “Sí! uau!”.

Exposició
In the mood to educate

147

m3: Lo que se está hablando aquí es de la manera en... se comparaba cómo estos
estudiantes de bachillerato lo exponen y cómo nosotros lo exponemos, ¿no? No sé como
fue el proceso que ellos tuvieron para exponerlo, pero me acuerdo que el día de la inauguración yo no sabía si lo mío estaría proyectado en una pared o en una televisión, o colgado
en Internet, solamente con el link... O sea, en ningún momento estuvimos implicados en
ese proceso. Y creo que a la hora de comparar cómo han estado implicados esos alumnos
y nosotros hay que tener en cuenta que cada situación es muy distinta, porque nosotros
en ningún momento formamos parte del proceso.
m4: Per què ens vau entregar unes bases, no? O sigui, a mi en el moment en què se
m’entreguen unes bases i se’m parla d’una exposició, una exposició que no sigui de les
habituals, però exposició al cap i a la fi, amb unes bases en les quals s’estipula què és el
que has de fer, jo m’ho prenc com que se m’està demanant que realitzi una obra artística
entorn de la identitat o del que sigui. I crec que per això, ells i nosaltres ens hem plantejat
completament diferent la forma de participar-hi.
m5: Pero es que es normal, porque vamos a ver, la inercia que nosotros tenemos en
La Massana, que llevamos ya tres años, que estamos acostumbrados a una metodología,
a trabajar de una manera muy concreta, y entonces pues esa es nuestra línea, no es algo
“especial”. Es decir, aquí lo especial está que... O sea, yo también aludiendo a lo que estaba diciendo ella sobre la idea de trascendencia, vamos a ver, existe una trascendencia,
la trascendencia es que tenemos la oportunidad de poder jugar en un espacio que no es
el de La Massana. A partir de ahí da igual lo que ocurra, pero al brindarnos a nosotros la
oportunidad de poder sacar nuestro trabajo y de ponerlo utilizando también las estructuras
de la propia Generalitat del espacio público yo lo veo como positivo. Tampoco es que de
aquí saltaremos a... No, no. Nos han dado la oportunidad de ocupar un sitio, da igual, lo
ocupamos. A partir de aquí...
m6: Jo amb això hi estic d’acord. I també, sobre el tema de la “frescor”, que hi donaven
moltes voltes aquí en el vídeo i que deien que ells guanyaven en frescor i tot això, suposo
que és això que parlàvem abans: era una entrega, per tant, vulguis o no, una entrega acaba
essent un projecte que està pensat per a aquella assignatura, per al tipus d’anunciat que
et donen, i a més a més, vulguis o no, pels profes que tens. Perquè, malgrat que et diguin
que són imparcials i tot el que tu vulguis, influeixen.
m1: Entonces, en el momento de presentarlo delante del profesor, delante de Jordi
Canudas o de Antonio Ortega, pues no tengo problema, en el momento de plantarlo como
una exposición puedo también reciclar el trabajo, pero no espero que lo entiendan, este es
el tema. Yo personalmente tampoco quería llevar un mensaje… Respondo a la convocatoria
en parte, pero también tengo una entrega más que en este momento sirve para que salga
de este circuito y me pueda poner en el otro de manera más…
m7: Y si yo estuviese en el instituto haciendo literatura y me viene un santo y me dice
que haga un guión y haga un vídeo pues yo cojo y digo: “Joder tío (Riu.), pues vale, perfecto.” I en canvi, nosaltres, excepte el punt aquest de: “Oye, que a lo mejor se puede exponer
en la Sala d’Art Jove los que escojáis de los que lo presentan”, mi otro punto es que diga:
“Hostia, de qué manera modifico el trabajo que yo he presentado en clase para que también
me cuadre con lo que quieren los de la Sala d’Art Jove.” ¿Vale? Porque es, coño, estamos
justos de tiempo, me piden un par de cosas, no quiero perder la oportunidad de entregar
como mínimo algo, y a ver el funcionamiento, pero, a día de hoy, lo importante es entregar lo
de la escuela, y si tengo el chollo que me sirve, bien; si no, entregaré eso solo en la escuela.
m4: Per com ens ho has explicat i com ho hem viscut, crec que en cap moment hem
actuat com vosaltres teníeu pensat que actuaríem.
e1 assenteix amb el cap.
m8: O sigui, ens heu gravat el primer dia, el segon dia, tot ha estat gravat, tot el que
hem fet, no sé què. Ara jo crec que l’error va estar una mica en el fet que cadascú va fer lo
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seu i en tot aquest temps ningú sabia res, i s’ha presentat i tampoc sabíem com. Crec que
sí que hauríem de saber com es munta i que estigués gravat i una mica seguir el procés,
perquè jo crec que aquí és com que s’ha aturat el procés... Jo crec que és una altra part
del procés. Que nosaltres ho muntem, se’ns gravi i sigui el punt final, diguéssim.
m2: Ja, però mentre ho estàs discutint ja és procés també...
Riures.
m6: Home, també es podria fer una exposició hipotètica de com crear l’exposició,
però sense arribar a crear-la mai.
e1: Però si és el que he fet jo... (Riu.)
m6: Sí el que has fet tu, però encara més portat a l’extrem, no? Més rotllo allò.
(Assenyala una peça penjada a la paret.) Jo faria un supermercat aquí, no se què, o un
centre comercial o...
m4: Perquè igual no ve a cuento això, però a mi em sembla molt bé aquestes reunions que hem fet i que han fet els artistes i els de l’institut, cadascú en lo seu, però també
¿hauria estat possible ajuntar-nos a tots? És a dir, nosaltres amb els de batxillerat. Perquè
ja que fins ara hem vist que hi ha moltes coses confrontades i tal, potser seria interessant
introduir també la possibilitat de diàleg directe entre tots.
e1: Tindríeu interès a trobar-vos o amb els de l’institut o amb els artistes una altra vegada aquí per dialogar sobre això? (Comentaris generals, afirmatius, d’interès en la
proposta.)
m1: Los tres juntos sería guay.
e1: ¿Todos juntos? Buf...
m1: Es una cuestión de niveles, si los tres niveles no se juntan, puede ser que al igual
nos juntamos y estamos todos en contra de ti. Puede salir. (Riures generals.) Lo que puede
salir de… “Hostia, nos hemos dado cuenta de que…”
e1: ¡Si os juntáis los tres ya no vengo! (Riu.)
m1: No tanto en contra de ti, como contra la institución, en este sentido.
m3: Bueno, a mí me gustaría saber qué fue lo que se les planteó a ellos.
e1: Esto te lo puedo decir yo. (Riu.) ¿Te preocupa? ¿Es así?
m3: ¿Exponer obra de arte también o...?
e1: Clar. Jo vaig dir: “Vinc de la Sala d’Art Jove.” Amb ells va haver-hi moments de
molt conflicte també de dir: què té a veure això amb la literatura, què té a veure això amb
l’art, què té a veure això amb... Clar, totes aquestes preguntes van sortir a l’aula. De cop,
jo els deia que vindrien artistes i els artistes venien i els ensenyaven coses de la tele. I
era com: “¿Eing? ¿Qué es esto?” I en literatura. I, a veure, tot i que vam anar evolucionant,
moltes vegades els veies que no sabían por donde se movían, també, eh... El que passa
és que van tenir molt més temps de treball. La diferència clau va ser que amb ells vam
tenir dotze sessions, em sembla,. Amb vosaltres n’hem tingut tres i una visita a Hangar.
m4, dirigint-se a l’alumna que acaba de plantejar la pregunta a e1: No, pero igual no
tanto lo que les planteó él como qué creyeron ellos que se les planteaba.
m3: Era también eso, viniendo dos contextos distintos y teniendo la misma propuesta,
cuáles eran las motivaciones y las expectativas que ellos tenían. Eso sería interesante.
e1: Eso sería interesante
m3: ...a nivel de diálogo entre dos mundos “distintos”. Yo les preguntaría eso, cuáles
eran sus motivaciones.
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L’escola. Una conversa amb desconeguts
Projecte educatiu
Escola Mowgli. Igualada

Text d’introducció al projecte
www.escolaconversadesconeguts.com

Projecte educatiu: Noemí Duran
Procés de tutoria: Lluc Mayol
Col·laboracions: Paula Ventades, Rachel Fendler
Web del projecte: www.escolaconversadesconeguts.com

Activitats Març 2011

L’escola_una conversa amb desconeguts
Noemí Duran

Sessions de presentació del projecte: 23 de Març 20,00 h.
Associació La Papa. 29 de Març 20,00 h. Ateneu Igualadí
Com es poden generar espais de curiositat a l’escola? Amb aquesta inquetud, Noemí Duran ha
desenvolupat aquest projecte educatiu amb l’Escola Mowgli (Igualada) i en el marc d’Art Jove
2011. Diferents llenguatges artístics s’han posat al servei de generar processos d’estranyament
de la mirada a l’entorn d’allò que és comú. Aquest objectiu es fa extensible a la mateixa sessió
de presentació del projecte, que es planteja per ser viscuda com un “espai a/r/togràfic”.
Més info: www.escolaconversadesconeguts.com
Inscripcions: info@escolaconversadesconeguts.com

Associació La Papa, C/ Tapioles, 12 baix. Barcelona.
Ateneu Igualadí, C/ Sant Pau, 9. Igualada.

Tota la programació de Sala d’Art Jove 2011 a:
http://saladartjove.wordpress.com/

Element de comunicació digital de les sessions
de presentació del projecte

Projecte educatiu
L’escola. Una conversa amb desconeguts
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Notes sur l’émigration. Espagne 1960.
Apunts per a una pel·lícula invisible
Luis E. Parés

23.3.2011
Sessió de presentació del projecte
Associació La Papa. Barcelona
—
29.3.2011
Sessió de presentació del projecte
Bar de l’Ateneu Igualadí. Igualada

Projecte educatiu
L’escola. Una conversa amb desconeguts

Projecte d’investigació
Publicació
Procés de tutoria: María Ruido
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6.4.2011
Presentació de la publicació
Museu d’Història de Catalunya
Presentació a càrrec de Luis E. Parés, realitzador
audiovisual i autor del llibre; Montse Romaní,153
Projecte d’investigació
investigadora
cultural, i Txuma Sánchez,
Notes sur l’Émigration
– Espagnei productora
1960
membre de l’equip gestor de la Sala d’Art Jove

“Los márgenes del cine español”, Cloe Masotta
Entrada sobre el projecte Notes sur l’émigration. Espagne 1960.
Apunts per a una pel·lícula invisible al bloc Fuera de campo,
de Contrapicado

Carta de l’ambaixador d’Espanya a Itàlia de 1961
Comentari de Luis E. Parés en relació amb el document,
localitzat posteriorment a la realització de la investigació

El miércoles 6 de abril de 2011, Luis E. Parés presentó en el Museu d’Història
de Catalunya el libro Notes sur l’émigration. Espagne 1960. Apuntes para una
película invisible. Una publicación de la Sala d’Art Jove, que ha subvencionado
el proyecto. Las primeras palabras de Parés sobre su investigación en torno
a la película Notes sur l’émigration. Espagne 1960, de Jacinto Esteva y
Paolo Brunatto, me transportaron a una película de cine negro… que arrancaría con la narración de Juan Goytisolo de la presentación en Milán de su
libro La resaca, acompañada de la proyección de la película.
“...se oyeron dos explosiones sordas y la sala, bruscamente se llenó de
humo. Hubo momentos de pánico, los asistentes corrieron hacia la salida
y alguien se desgañitó. ‘Un herido, hay un herido’. Al punto -todo sucedió
con una rapidez extraordinaria-, dos enfermeros milagrosamente surgidos
nadie sabía de dónde con su equipo de socorro y camilla, transportaron a
la presunta víctima afuera, cubierto con una manta. Aunque la escena era
absurda, ninguno de los presentes tuvo la idea de detenerles ni de seguir
sus pasos hacia la ambulancia. Mientras nos reponíamos de la sorpresa y
los espectadores regresaban a las butacas convencidos de que se trataba de
una provocación fascista, Brunatto y Esteva Grewe salieron acalorados de la
cabina de proyección: aprovechando la confusión, alguien había sustraído la
película y había puesto tierra por medio.”
GOYTISOLO, J., En los reinos de Taifa, Madrid, Seix Barral, 1999. Pág.
57-59. Citado en PARÉS, L. E., Notes sur l’émigration. Espagne 1960. Apuntes
para una película invisible. Barcelona, Sala d’Art Jove, 2011. Pág. 18.
Me imagino a Parés, cual detective de cine negro, avanzando en la investigación sobre la película desaparecida el año 1961 en extrañas circunstancias. Algunos indicios: después del secuestro Televisión Española emite unos
fragmentos del filme, en 1972 la prensa cita su existencia a raíz del estreno
de Lejos de los árboles (Jacinto Esteva, 1972) -con 25 minutos de metraje
menos, debido a la censura- y, casi treinta años más tarde, Esteve Riambau
y Casimiro Torreiro citan Notes… en La escuela de Barcelona (Barcelona,
Anagrama, 1999).
Los “apuntes para una película invisible” de Luis E. Parés son la crónica de
la investigación y también la promesa de que una película fundamental en la
historia del cine español vuelva a ver la luz. Pero, además, estos apuntes son
también los de un cine invisible o situado en los márgenes de la historiografía
“oficial”. Unos apuntes que Parés ha empezado a escribir a partir de un cuidadoso trabajo, que no hubiera sido posible sin la colaboración con Daría Esteva,
hija del cineasta. Durante la presentación Daría nos contó cómo sus ganas de
recuperar la película coincidieron con las de Luis E. Parés. Ella había ideado
un documental sobre el filme con el ahora desaparecido Brunatto, un filme
que nunca se hizo porque una condición era recuperar esos -hoy inexistentes- fragmentos del programa de televisión en que se habló de las Notes... La
recuperación de la película, de la que se ha descubierto la existencia de una
copia en Roma y una en Lausanne, es sólo un capítulo de unos prometedores
apuntes sobre un cine español invisible. Por eso, deseamos que Luis E. Parés
siga con su labor de investigación sobre esos poco transitados márgenes del
cine español. Algo que ya ha iniciado con su, altamente recomendable, web
Filmar el exilio desde Francia.

Hay quien dice que es imposible dar por finalizada una investigación. Otros lo llaman
síndrome de Estocolmo. A raíz de colgar el resultado de la investigación en la Red, me
escribió un e-mail un historiador diciéndome que tenía un documento sobre el destino
de la película que me podría interesar mucho. Quedé con él y me dio esta carta. Con
ella se cerraba el círculo y se demostraba la hipótesis, pero se abrían nuevas líneas de
investigación a las que era muy difícil no sucumbir.
Luis E. Parés
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Comentari de María Ruido sobre el procés
de tutoria del projecte d’investigació
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Art Jove 2011
Convocatòria d’arts visuals i convocatòria tutorial

Projecte d’investigació
158
Element de comunicació digital de la convocatòria
Notes sur l’Émigration – Espagne 1960

Art Jove 2011
Acta del jurat de les convocatòries
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28 i 29.1.2011
Jornades de treball a Hangar
Amb els artistes seleccionats
en la modalitat de creació Art Jove 2011
i equip tutorial 2011

Art Jove 2011
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Jornades de treball a Hangar

161

19.1.2011
Email d’invitació per part de l’equip tutorial 2011:
Azotea (Ane Agirre i Juan Canela), Julieta Dentone,
Alexandra Laudo [Heroínas de la cultura]
---------- Missatge reenviat ---------De: Tutorial 2011 Sala d’Art Jove <2011tutorial@gmail.com>
Data: 19-1-2011
Assumpte: jornades de treball - 28 i 29 de gener
Hola a tots,
Ens complau confirmar-vos que les jornades de treball que us vam
plantejar tindran lloc, com havíem previst, l’últim cap de setmana de
gener a Hangar, segons el calendari i els horaris que us detallem a
continuació:

17.4.2011 — 26.5.2011
Qualsevol similitud amb la realitat
és pura coincidència
Exposició
José Begega, Lidia González,
Ryan Ryvadeneyra, Marla Jacarilla
Procés de tutoria: Azotea (Ane Agirre
i Juan Canela), Julieta Dentone,
i Alexandra Laudo [Heroínas de la Cultura]

Divendres 28 de gener: de 16.30 a 20.00 h
Dissabte 29 de gener: de 10.30 a 14.30 h
La nostra voluntat en organitzar aquestes jornades és la de crear un
marc de reflexió i debat crític en el qual cada un de vosaltres pugui
explicar el seu projecte i tots plegats (tant els gestors de la Sala
com la resta d’artistes i nosaltres com a tutors) puguem plantejar
preguntes, opinions i valoracions al voltant de cada projecte. Pensem
que aquest exercici pot ser d’utilitat per vosaltres de cara a acabar
de definir i desenvolupar les vostres propostes i també per nosaltres,
ja que ens permetrà aproximar-nos al vostre treball d’una manera més
complexa. Creiem també que, ja que la nostra responsabilitat com a
tutors és desenvolupar una programació unitària a partir dels vostres
treballs, més que no pas presentar una sèrie de projectes independents
en un marc comú, aquestes jornades ens proporcionaran una oportunitat
interessant de compartir interessos i inquietuds, així com d’establir
punts de connexió i aspectes comuns entre els vostres treballs. Es
tracta, en definitiva, d’activar un marc de treball col·lectiu, compartit.
Pel que fa la dinàmica de les jornades, cada un de vosaltres haurà de
fer una presentació d’uns 10 minuts aproximadament, en la qual comenti
breument el seu treball i la seva trajectòria com a artista i expliqui
amb detall el seu projecte per a la Sala. Disposarem d’un ordinador amb
accés a Internet i connectat a un projector que podreu utilitzar per,
si ho considereu oportú, mostrar material visual i/o audiovisual que
complementi la vostra explicació. Després de cada presentació hi haurà
un espai per a la intervenció del públic, on tots podrem plantejar
preguntes, fer comentaris, etc., al voltant del vostre treball artístic.
Estimem que el divendres es podran fer entre 6 i 8 presentacions i
que en la sessió de dissabte continuarem amb les restants. Voldríem
dedicar la segona part de la sessió de dissabte a establir un debat
sobre aspectes més generals sobre la condició artística, el context de
treball, etc. Segons la dinàmica de la primera jornada, també podríem
avançar part d’aquest debat a la sessió de divendres.
Si teniu dubtes o suggeriments en relació amb les jornades, no dubteu
a fer-nos-els arribar.
Aprofitem l’avinentesa per demanar-vos que si us plau ens envieu per
correu electrònic el vostre calendari actualitzat de desenvolupament
del projecte i indiqueu també si hi ha cap període en què no tingueu
disponibilitat per treballar-hi o per exposar a la Sala, ja sigui
perquè sou fora del país o per qualsevol altra raó.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració. Us esperem a Hangar.
-Tutors 2011. Sala d’Art Jove
Jornades de treball a Hangar
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07.04.2011
Inauguració
Exposició
de Ryan Rivadeneyra,
Qualsevol similitud ambPerformance
la realitat
és pura coincidència
El Señor de las Moscas
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Text introductori del diari Qualsevol similitud
amb la realitat és pura coincidència, amb la
descripció dels projectes de l’exposició
Azotea (Ane Agirre i Juan Canela), Julieta Dentone,
i Alexandra Laudo [Heroínas de la Cultura]

Exposició
Qualsevol similitud amb la realitat
és pura coincidència
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Exposició
Qualsevol similitud amb la realitat
és pura coincidència

165

8
José Begega
Vuit retrats de personatges ficticis

Exposició
Qualsevol similitud amb la realitat
és pura coincidència

101 retratos al azar de algunos usuarios del subsuelo
Marla Jacarilla
Intervenció al diari Qualsevol similitud amb la
realitat és pura coincidència

166

Exposició
Qualsevol similitud amb la realitat
és pura coincidència
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101 retratos al azar de algunos usuarios del subsuelo
Marla Jacarilla
Conversa a propòsit del projecte via xat
30 de octubre de 2010 Carlos Piegari

17 de enero Carlos Piegari

En contacto
Apreciada Marla, te conocí cuando me sacaste una foto en el metro. Estoy publicando
sobre ti en mi blog (http://aparatobarrio.wordpress.com) y te invito a sumarte a mis
amigos en el Facebook.

La web y tu obra me agradan mucho. Sigamos en contacto y no dejes de comunicarte.
Ha sido un gustazo conocerte. Podríamos pensar en organizar un sindicato de exploradores subterráneos. Creo que dentro de un tiempo nuestros apuntes serían de utilidad
para los que sobrevivan y deban bajar definitivamente... ¿12 monos?

Saludos cordiales,
Carlos

18 de enero Marcela Jordá Jacarilla

APARATOBARRIO aparatobarrio.wordpress.com
El blog APARATOBARRIO es un satélite ecléctico del sitio www.aparatobarrio.org. Se
estructura alrededor de páginas que tratan temas vinculados con los centros, las periferias y los tránsitos recíprocos que se realizan entre ambas dimensiones.

Jajajaja.... Pues no es mala idea, no. Conocí a una chica que había hecho un proyecto
parecido en el metro de México. Lo malo es que no sé su nombre, así que si no es ella
la que se ponga en contacto conmigo, está complicado encontrarla. De todos modos, si
nos vamos encontrando, será cuestión de organizarse.
8 de marzo Carlos Piegari

30 de octubre de 2010 Marcela Jordá Jacarilla
Hola, Carlos. Tanto el blog como la web tienen muy bien pinta, los leeré con calma. Mi
proyecto estará on-line dentro de un mes aproximadamente. De todos modos, avisaré
a todas las personas de las cuales tengo e-mail y también os pasaré las fotos. Muchas
gracias por tu colaboración.

Consulta
¿Eres amiga del Jose que trabajaba en Experimentem amb l’art de Gràcia?
8 de marzo Marcela Jordá Jacarilla
De Jose Antonio! Sí, claro, le conocí en el festival de Benicàssim hace un par de años y
tenemos amigos comunes. ¿Le conoces? Qué pequeño es el mundo...

30 de octubre de 2010 Carlos Piegari
Gracias por responderme. Sería bueno ir pensando en organizar una red de personas
que, como vos y yo, sacan fotos en el metro. Creo que comenzaré a difundir la idea. ¿Te
sumas?

8 de marzo Carlos Piegari

30 de octubre de 2010 Marcela Jordá Jacarilla

8 de marzo Marcela Jordá Jacarilla

Hola, Carlos. Me parece estupenda idea, pero yo me he pasado cinco meses haciendo
fotos en el metro y eres la primera persona que encuentro, así que temo que estará
complicado, pero por intentarlo nada perdemos.

Jajajaja... qué casualidad. El otro día me enteré de que un amigo conoce a otro chico al
que también le hice una foto en el metro... Al final no somos tantos.

Un saludo.

8 de marzo Carlos Piegari

Es que Connectats tiene su búnker hace dos años en Experimentem...

Por suerte...

2 de noviembre de 2010 Carlos Piegari
Será cuestión de difundirlo a través de Facebook...

8 de marzo Marcela Jordá Jacarilla

16 de enero  Marcela Jordá Jacarilla

Pues sí, menos mal. Aun así, a veces sobra según qué gente y todo... Y cómo te enteraste de que conozco a Jose Antonio? Me hace mucha gracia.

Fotos en el metro de Barcelona
Hola, Carlos, soy Marla, la chica que te hizo las fotos en la estación de metro de
Valldaura. Tuve algunos problemas con la programación de la web, pero el proyecto ya
se puede ver on-line a través de mi página (www.marlajacarilla.es). Consta de 101 fotografías y 101 relatos (el tuyo es el número 63). Si quieres que te envíe las fotos que te
hice, solo tienes que decírmelo. La obra ha sido seleccionada en el certamen de la Sala
d’Art Jove, así que habrá una exposición durante este año. En cuanto sepa la fecha os lo
haré saber a todos, por si a alguien la apetece pasarse. Muchas gracias de nuevo por tu
colaboración y un saludo.

Exposició
Qualsevol similitud amb la realitat
és pura coincidència
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10 de marzo Carlos Piegari
Vi una foto tuya en mi muro, la abrí, había unas más y estaba el Jose.
10 de marzo Marcela Jordá Jacarilla

:)

Exposició
Qualsevol similitud amb la realitat
és pura coincidència
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El Señor de las Moscas
Ryan Rivadeneyra
Pantalla de PowerPoint

Exposició
Qualsevol similitud amb la realitat
és pura coincidència
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Exposició
Qualsevol similitud amb la realitat
és pura coincidència

171

Escribir sobre simulaciones forzadas y cosas de esas
Lidia González

Exposició
Qualsevol similitud amb la realitat
és pura coincidència

172

Escribir sobre simulaciones forzadas y cosas de esas
Lidia González
Publicació realitzada en relació amb el projecte
Disseny gràfic: Priscila Clementti
Fragment del relat

Exposició
Qualsevol similitud amb la realitat
és pura coincidència
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2.6.2011 — 15.9.2011
Assonàncies, ressonàncies,
dissonàncies i estridències
Exposició
Laia Estruch, Cristina Hidalgo,
Nicolás Rojas Hayes, Carlos Valverde
Procés de tutoria: Azotea (Ane Agirre i
Juan Canela), Julieta Dentone,
i Alexandra Laudo [Heroínas de la Cultura]

Exposició
Qualsevol similitud amb la realitat
és pura coincidència
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Exposició
Assonàncies, ressonàncies,
dissonàncies i estridències Muntatge de l’exposició
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Text introductori del diari Assonàncies,
ressonàncies, dissonàncies i estridències, amb la descripció
dels projectes de l’exposició
Azotea (Ane Agirre i Juan Canela), Julieta Dentone,
i Alexandra Laudo [Heroínas de la Cultura]

Exposició
Assonàncies, ressonàncies,
dissonàncies i estridències
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Assonàncies, ressonàncies,
dissonàncies i estridències
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Ruido y nostalgia
Nicolás Rojas Hayes
1. Disseny del mòdul
2. Circuit entre els reproductors de so
3. Aspecte final del mòdul

Exposició
Assonàncies, ressonàncies,
dissonàncies i estridències

Lugares hablados
Cristina Hidalgo
Rodatge del vídeo al plató d’Hangar
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Assonàncies, ressonàncies,
dissonàncies i estridències
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Lugares hablados
Cristina Hidalgo
Relat sobre la modificació d’una part
del projecte durant el procés de tutoria

Serendipity
Laia Estruch
2.6.2010
Chapter 1

Primer boceto de estructura de texto

En la imagen de arriba se muestra ya mi necesidad por crear esos vacíos, mi necesidad por la
eliminación de palabras, por la claridad de espacios. Se trata de un boceto de estructura de
texto, también dentro de mi cuaderno de campo, en el que ya realizo casi lo contrario, si se
puede decir así, de la idea de adición que se muestra en el primer proyecto. En esta maqueta
he realizado ya la selección de palabras que guardarán su posición en el texto original; son
las palabras originales que no han sido pronunciadas por el sujeto, una vez que este dobló su
propia actuación, su propio discurso.
Más bien ha sido un recuento de palabras, una extirpación minuciosa que ha dejado paso a una
eliminación de exceso para dar lugar a la claridad. Por medio de una operación simple, en este
caso la resta, estos objetos, los textos, sufren un proceso de desfamiliarización, convirtiéndose
así en elementos menos obvios y extraordinarios.
Cambio de los textos para la publicación
Mi idea original era organizar los textos-discursos en la pared, con vinilos. El formato de texto,
dispuesto de esa manera, no era sino otra forma de dar cuerpo a ese lugar que cada uno
implícitamente lleva en su historia contada. Sin embargo, la idea de incluirlos como parte de la
publicación me pareció muy acertada.
En una reunión de tutoría, Juan Canela y Ane Agirre me propusieron exponerlos de esa manera.
Al principio me costó adaptarme a esta nueva manera de entender los textos-discursospoemas. Sin embargo, la idea poco a poco me fue seduciendo en la medida en que le encontré
más lirismo y movilidad a los mismos, pues de movilidad es de lo que en parte estoy hablando.
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Serendipity
Laia Estruch
30.6.2010
Chapter 2
Element de comunicació digital

Serendipity
Laia Estruch
Un conte meravellós / A fairy tale
Publicació realitzada en relació amb el projecte
Disseny gràfic: Ariadna Serrahima
—
15.9.2010
Email de René Gabri a Laia Estruch, amb marques a
llapis relatives a la fonètica per a la lectura del fragment
en la presentació de la publicació

Sala d’Art Jove
30.06.11 / 19.30 h.

Serendipity #2
Laia Estruch

Estridències

Dissonàncies

Ressonàncies

assonàncies

Segona entrega del projecte Serendipity
de Laia Estruch en el marc de l’exposició

El projecte Serendipity, de Laia Estruch, s’articula a través de tres
performances (Chapter 1, Chapter 2 i Chapter 3) que l’artista durà a
terme en un espai contigu a la Sala d’Art Jove i en les quals relatarà
a l’audiència totes les anècdotes, fets fortuïts i situacions casuals que
han acompanyat la concepció i el desenvolupament de la mateixa
proposta artística. Es tracta, doncs, d’un treball metareferencial de
format enunciatiu que és transmès com a relat a l’audiència i que,
per tant, s’inscriu en la tradició de la literatura oral. A l’espai expositiu,
posteriorment, s’hi disposarà un registre sonor del relat oral gravat
en directe, que funcionarà com a rastre material i auditiu de l’actuació
que l’ha generat. A partir del relat, s’editarà un conte escrit que serà
presentat durant la cloenda de l’exposició.
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Brown
Carlos Valverde
Plànol de la Sala d’Art Jove amb disseny de la instal·lació

Exposició
Assonàncies, ressonàncies,
dissonàncies i estridències
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Brown
Carlos Valverde

Exposició
Assonàncies, ressonàncies,
dissonàncies i estridències
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27.6.2011
Email d’invitació per part de l’equip tutorial 2011
Azotea (Ane Agirre i Juan Canela), Julieta Dentone
i Alexandra Laudo [Heroínas de la Cultura]

9.7.2011
Jornada de treball a Can Xalant
Amb artistes seleccionats en la modalitat
de creació Art Jove 2011 i equip tutorial 2011

---------- Missatge reenviat ---------De: Tutorial 2011 Sala d’Art Jove
Data: 27-6-2011
Assumpte: convocatòria trobada Can Xalant
Hola a tots i totes,
l’equip tutorial 2011 ens ha proposat una nova trobada conjunta de tots
els artistes d’Art Jove 2011, ara que s’apropa l’estiu i el cicle Art
Jove d’aquest any està arribant al seu equador.
La proposta és fer una jornada de debat a Can Xalant (Mataró) el
proper dissabte 9 de juliol sota el tema “Artistes i comissaris
emergents, dificultats i eines per al canvi”, amb la voluntat de poder
fer una reflexió conjunta sobre el paper i la situació dels artistes i
comissaris emergents i alhora una valoració d’aquests primers 6 mesos
de treball conjunt a la Sala d’Art Jove.
Ens agradaria molt que hi poguéssiu assistir!
La jornada, que començaria a les 12.00 h a Can Xalant, es faria
partida, matí i tarda, amb una pausa per fer un dinar comunitari
(cadascú es portaria alguna cosa de menjar i beure).
Esperem que us sembli una bona idea i tingueu ganes de compartir una
jornada distesa amb nosaltres.
Una abraçada,
equip gestor i equip tutorial Sala d’Art Jove 2011
PD: Si podeu, confirmeu la vostra assistència. Us donarem més
informació sobre com arribar-hi etc. ben aviat.

Jornada de treball a Can Xalant
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Muntatge de l’exposició
—
Missatge de Twitter amb comentari i fotografia
del muntatge de l’exposició El lloc dels fets,
amb impresos de la convocatòria Art Jove 2011

29.9.2011 — 10.11.2011
El lloc dels fets
Exposició
Marta Burugorri, Gerard Ortín,
Paco Chanivet, Antoni Hervàs
Procés de tutoria: Azotea (Ane Agirre
i Juan Canela), Julieta Dentone
i Alexandra Laudo [Heroínas de la Cultura]

Exposició
El lloc dels fets

29.9.2011
Inauguració
Equip tutorial 2011
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Exposició
El lloc dels fets
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Text introductori del diari El lloc dels fets,
amb la descripció dels projectes de l’exposició
Azotea (Ane Agirre i Juan Canela), Julieta Dentone
i Alexandra Laudo [Heroínas de la Cultura]

Exposició
El lloc dels fets
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El lloc dels fets
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Al revés y a la inversa
Marta Burugorri
Storyboard de les primeres escenes del vídeo

Exposició
El lloc dels fets
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Exposició
El lloc dels fets
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8 playbacks en mi patio de cocinas
Marta Burugorri
Procés de treball
Instal·lació de la càmera de filmar

Exposició
El lloc dels fets

Budellera
Gerard Ortín
Procés de treball
Incorporació de sons al vídeo
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Exposició
El lloc dels fets
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Budellera
Gerard Ortín
Text amb reflexions de l’autor a propòsit del projecte

Alternativa X
Paco Chanivet
Imatges de l’arxiu documental del projecte
descartades per a la presentació a la Sala d’Art Jove

Litúrgia
Hi ha un aspecte ritual que ha cobrat
importància. Faig com una mena d’acció,
un concert projectat al bosc. Utilitzo una
mena de litúrgia com una estratègia per
assimilar l’entorn i els canvis que s’hi
donen. (No és res nou. El mateix ritus
cristià ha avançat incorporant les seves
pròpies heretgies. I passa també amb
alguns rituals de les sectes animistes,
que introduïen nous rols i objectes per
digerir l’occidentalització accelerada de
les colònies a l’Àfrica.) Com en moltes
litúrgies, hi ha un punt de deliri en què
proposo una visió condicionada de l’entorn
emprant diversos recursos. Busco infestar
l’espectador d’aquest imaginari local,
mirant que accedeixi a l’interior de les
imatges i els sons.

Exposició
El lloc dels fets
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Exposició
El lloc dels fets
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Més que un club
Antoni Hervàs
“Un dia per emmarcar: una visita reguiada
pel projecte d’Antoni Hervàs”
Relat de Julieta Dentone i Antoni Hervàs publicat
al diari El lloc dels fets
Més que un club
Un dia per emmarcar: una visita reguiada pel projecte d’Antoni Her vàs
Dimarts 12 de juliol de 2011. Camp Nou,
exterior. El punt de trobada és la porta de
la pista de patinatge a les 15.05 h, després
de la jornada laboral de l’Antoni. La Julieta
hi arriba cinc minuts tard i es dirigeixen a
comprar uns entrepans a l’envelat.
A, mentre esperen per demanar, assenyala
el rellotge del taulell del restaurant: Mira
allí al darrere, mig ocult, ho veus? Aquell
pòster del qual només se n’aprecia una
punteta? Hi apareix l’avi del Barça erigintse per damunt de Montserrat com un
gegant de la mitologia germànica, alçant
amb orgull l’estadi del Camp Nou. Hi diu:
El Barça i Catalunya presenten al món el
trofeu de campions. (Rialla enigmàtica.)
El van realitzar al Casal de l’Avi.
J, dirigint-se a la gravadora: Realitzem una
prova de so mentre parlem del panorama
que ens rodeja. Ens asseiem a menjar. Hi
falten cadires.
A: Trobant-me en la posició de cercar
feina en plena crisi a la Barcelona del
mileurisme, només semblava haver-hi un
negoci aliè a totes aquestes misèries, un
edifici on l’excés i el luxe encara hi tenien
cabuda: el museu del Barça.
J: Entreguem les entrades. Pugem per
unes escales mecàniques que ens porten
fins a un pont de fusta que connecta l’estadi
amb l’edifici annex d’on veníem. Quatre
expositors s’estenen al llarg d’aquest
passadís exterior que, mitjançant un
mecanisme rotatiu, ens donen la benvinguda
alternant enunciats que il·lustren la filosofia
del club en diversos idiomes.
A, referint-se al missatge que hi apareix:
“Entendre per què som més que un club
és part de l’experiència.”

Exposició
El lloc dels fets

J: Quina rellevància té per a tu aquest
enunciat tan críptic?
A: És l’eslògan del Futbol Club Barcelona.
Aquesta rúbrica podria amagar un dels
secrets més ben guardats del club
barceloní: la presumpta rèplica de la copa
de la Champions League de 1992 podria
tractar-se en realitat del Sant Greal.
J, mig minut després, quan el cartell
desapareix i en sorgeix un de nou:
“Catalanitat, universalitat i democràcia.”
(Rialla còmplice.)
Finalitzem aquest primer tram, i accedim
a l’interior del museu. Una il·luminació
molt tènue presideix la primera planta del
museu. Una gran multitud de visitants
passeja entre les vitrines dels trofeus.
Dubtem entre agafar audioguies o deixarnos portar . Mentrestant, conversem sobre
la llegenda del Greal i d’altres històries de
la novel·la artúrica.
A: Existeix ja una creença profundament
arrelada que situaria l’apreciada relíquia
en terres catalanes. Diu la llegenda
que quan el Sant Calze es trobava a la
Bretanya, es va instaurar un orde de
guardians disposats a protegir-lo. Si es
trobés en perill de caure en males mans,
el traslladarien immediatament a una
congregació endogàmica. Va ser després
de la caiguda dels càtars a Montsegur,
seguint el seu camí per Occitània, quan
podria haver arribat fins a Catalunya.
A: Mira! (Assenyala una paret verda
gegant situada al fons d’aquest primer pis.)
Allí es on treballo. El Croma! Un portal
interdimensional per on es podria haver
introduït el Sant Greal al museu.
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J: Per això em vas dir que no vingués
vestida de verd? (Riu.)
J: Passem per on s’exposen els trofeus
obtinguts al llarg de la història. En una
vitrina annexa més petita s’hi exhibeixen
la torxa olímpica i una fotografia d’Epi,
el mític jugador de bàsquet blaugrana,
camí del peveter dels Jocs Olímpics de
Barcelona 92.
A: A la novel·la artúrica se citen dos
elements: el Sant Greal i la llança sagnant
amb la qual Crist va ser ferit al costat.
Diu la llegenda que un heroi messiànic
ha de formular davant d’aquests objectes
les preguntes màgiques per reinstaurar
una nova època d’esplendor. I aquí es
reuneixen les dues relíquies, la copa de
la Champions i la torxa olímpica, en una
mateixa sala.
J: Enfilem per una rampa de fusta que
zigzagueja fins a la segona planta.
S’escolta un fil musical emotiu i sensible,
com de música de triomf olímpic, però
està massa alt. Ens endinsem per un
passadís tènuement il·luminat; caminem
conversant, mentre travessem una gran
pluja de paperets daurats projectada per
una seqüència de pantalles.
A, mentre es projecta una multitud eufòrica
a la seva cara: Hi ha un esforç molt gran
per fer que la gent senti que forma part
d’aquesta grandesa del club. Tot és un
gran temple erigit perquè la gent encara
sigui més fanàtica.
J: Abandonem aquest solemne espai i
girem a la dreta. Ens trobem davant d’una
instal·lació especialment proselitista.
A: En aquesta planta, cada tram està
titulat emprant una estrofa de l’himne del
Barça. “Som la gent Blaugrana” és el meu
predilecte. Un conjunt de petites pantalles
de leds (on apareixen gif animats de
jugadors) sostingudes per unes llargues
tiges metàl·liques a diferents alçades
simbolitzen un camp de roses. Col·locades
davant d’un conjunt de pantalles de vídeo,
s’estenen al llarg d’un passadís fosc. S’hi
projecten vídeos en els quals uns seguidors
barcelonistes canten l’himne a cappella:
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enregistrats per separat són sincronitzats
formant un impactant cor operístic. La
similitud d’aquesta escenografia amb la
seqüència de les noies-flor que apareix
en el segon acte del Parsifal de Richard
Wagner podria no ser casual. L’òpera de
Wagner es va representar precisament al
Liceu de Barcelona, després de 30 anys
de prohibició de ser orquestrada enlloc
més que a Bayreuth. Des de l’anomenat
historicisme romàntic català, el cercle
d’artistes i d’intel·lectuals interessats en la
reivindicació d’una mitologia catalana, van
reivindicar la possibilitat que el Montsalvat
al qual es referien tant Eschenbach com
Wagner pogués tractar-se en realitat de
Montserrat. Tota nació necessita símbols
i signes.
En el Virolai, el mític cant de Catalunya
obra de Mossèn Cinto Verdaguer, sembla
trobar-se un missatge xifrat quan diu
“mística font de l’aigua de la vida”, que
podria al·ludir a l’objecte sagrat: i no pocs
s’han aventurat a l’empresa cobdiciosa
d’obtenir el preuat trofeu.
Un episodi bastant desconegut és la
visita del comandant en cap nazi Heinrich
Himmler al monestir de Montserrat.
Himmler va presentar-se a l’abadia
disposat a arravatar aquell preuat talismà
ocult dins les entranyes de la muntanya.
L’expedició, repleta de misterioses
vicissituds, no va prosperar
Com que Montserrat es troba al punt de
mira de tots els qui desitgen fer-se amb
l’amulet, hauria estat necessari traslladar
la relíquia a un altre temple de l’orde. Un
indret on ningú se li ocorregués d’anar a
cercar-lo: el Camp Nou.
J: Deixem enrere la instal·lació i creuem
“Tots units fem força”, amb una pantalla
de llums gegant on s’entrecreuen dues
banderes: la catalana i la blaugrana. De
fons, alguns estrangers entonen el que
escolten a través d’uns auriculars: l’himne
del Barça en diversos idiomes. Baixem per
una altra rampa de fusta que ens condueix
fins a unes escales per on arribem a
l’interior de l’estadi. Dos nivells més avall
trobem la zona mixta, on una porta deixa
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entreveure una multitud expectant, que
fa cua per alçar la famosa rèplica de la
Champions de 1992 a la sala de premsa.
Seguim xerrant sobre misticitat, missatges
encoberts i subliminalitat mentre ens
afegim a aquesta cua.
¡Levante la copa! Next please, no pictures,
next please, one more…(Imitant amb to
burleta la tonada dels treballadors.) Un
cop ens toca el torn: em poso aquí? I ara
què faig?
A: ¡Un a cada costat, l’aixequem i... somriu!
Treballador: 1,2,3, flaix! Un altre. 1,2,3,
flaix!
J: Gràcies per aquest moment tan especial.
Cent metres més endavant, girem a la
dreta i entrem als vestidors.
A: Tot està disposat com si els jugadors
fossin els nous herois de la mitologia
contemporània. Les seves instal·lacions
s’adapten a les diferents activitats que hi
tenen lloc, alternant una de diària, la de
museu, amb l’esportiva. Tot està disposat
per mostrar les despulles de la batalla rere
cada combat.
J: Sortim dels vestidors de l’equip visitant.
Avancem a través d’un passadís fins arribar
a la capella. ¿No podem entrar-hi?
A nega amb el cap i s’encongeix d’espatlles
en senyal de decepció, assenyala una
misteriosa pintura de grans dimensions
on apareixen Montserrat i el Camp Nou:
Aquest és el quadre d’on sorgeix el meu
projecte, ja que reuneix en un mateix pla
ambdues representacions. Existeix una
relació obertament manifesta entre el
Barça i Montserrat, els dos són símbols
i pilars del poble català. Aquesta pintura
representa una de les tradicions més
arrelades d’aquest club, la peregrinació
dels jugadors a Montserrat per oferir
a la Moreneta el cobejat trofeu. Veus?
(Assenyala de nou la pintura.) Dos
zeladors uniformats amb l’equipació del
Barça custodien la copa de la Champions
acompanyats per una multitud eufòrica,
que celebra des de la ciutat comtal l’èpica
fita. A través d’aquests dos personatges, la
imatge realitzada amb tintes planes sembla
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adquirir aleshores una nova dimensió.
Fa l’efecte com si poguessin sortir de
la pintura per oferir el calze, la icona
protectora de la Verge negra. (Dibuixa
amb el dit la trajectòria des de la pintura
fins a la icona sagrada que presideix la
sala.) Em va cridar l’atenció que aquest
quadre estigués datat el 2008. Tenint en
compte que el Barça ha guanyat la lliga de
Campions en quatre ocasions (1992, 2006,
2009 i 2011), hauria de tractar-se de la del
2006, però el trofeu que apareix sembla
més ample i petit. Haurien d’haver emprat
com a model l’obtinguda a Wembley el
1992. Aquesta pintura poc elaborada,
i col·locada en un punt tan privilegiat,
produeix un efecte irreal. Com si sota se
n’ocultés una de més espectacular que
interessés no revelar.

Més que un club
Antoni Hervàs
Fotografia del vídeo

Trobem dos escenaris on convergeixen
fets simultanis, l’ofrena d’una copa a
Montserrat i una ciutat comtal submergida
en una celebració catàrtica. Si acceptéssim
la possibilitat que en realitat es tractés de
l’any 1992, correspondria amb l’escena
d’optimisme que legitimà Barcelona en
un moment d’expansió i reconeixement
mundial: els Jocs Olímpics i la primera
victòria del Barça a la Lliga de Campions.
Mentre el món estava encisat pel cant de
la valquíria catalana (Montserrat Caballé),
que anunciava entre boira i focs d’artifici
l’obertura dels Jocs, entrava silenciosament
el majestuós trofeu al museu.
[…]
J: De tornada a la primera planta, passem
pels fotomuntatges. Escollim tres jugadors
i l’entrenador. Dreta, esquerra, dreta,
abraçades fictícies…
Julieta Dentone i Antoni Hervàs
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17.11.2011 — 22.2.2012
Laboratori de pedagogies de contacte
Exposició
Projectes d’educació i d’investigació
Art Jove 2012
Abel del Castillo, Institut Baix a Mar i
Paola Martínez; Joan M. Gual en col·laboració
amb l’associació Genera; Aïda Jordà i
R. Marcos Mota; Genderhacker
Procés de tutoria: Javier Rodrigo

Playdrag
Aïda Jordà i R. Marcos Mota
Cadàvers exquisits realitzats pel públic de l’exposició
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Text de presentació de l’exposició, elaborat a partir
dels textos del full de sala i amb reflexions posteriors
Javier Rodrigo

Els projectes d’educació i d’investigació
Els quatre projectes que es mostren s’han desenvolupat en el marc de les convocatòries de
projectes d’educació i d’investigació de la Sala d’Art Jove l’any 2011. Amb Laboratori de pedagogies de contacte s’activen noves accions i diversos dispositius educatius al seu entorn.
Archivo T,desenvolupat per Genderhacker, és una projecte teòric i artístic que té
com a objectiu principal desconstruir la masculinitat i evidenciar els seus mecanismes de
construcció performativa com a imperatiu cultural. És un projecte amb el qual se cerca
subvertir algunes masculinitats heroiques acceptades socialment i en les quals creiem i
ens consolidem repetitivament. A la sala es projecta un arxiu contrahistoriogràfic (contra/
arxiu) en línia que té en compte les pràctiques artístiques i discursos a l’entorn de la visibilitat de les identitats sexuals minoritàries i la performance de la masculinitat a l’Estat
espanyol des de la Transició fins l’actualitat. En concret es desplega la secció DragKingTransgènere de l’Archivo T. El mes de març de 2012 també es va portar a terme a Hangar
el taller Genderhac-King. L’arxiu en línia es pot consultar a: http://archivo-t.net.

Laboratori de pedagogies de contacte
Javier Rodrigo Montero
Amb el títol Laboratori de pedagogies de contacte ens volem fer ressò de les tendències
de pedagogia feminista i queer que emfatitzen la pedagogia com a un projecte polític de
construcció d’identitat, en la qual es donen diversos dispositius institucionals (l’escola, el
museu, la ciutat, l’hospital, el DNI, les lleis municipals, etcètera) que demarquen, regulen
i controlen les nostres relacions, interaccions i construccions com a ciutadans, és a dir,
com a subjectes polítics. Aquests dispositius s’articulen en el nostre dia a dia i en relació
amb els nostres cossos a partir de processos exclusius i heteronormatius (bons/dolents
ciutadans, bons/dolents estudiants, bons/dolents artistes o espectadors, etcètera). Tot i
que aquest control ens porta a relacions múltiples de poder sobre els cossos, també es
donen resistències en forma de subversions performatives, ironies o accions col·lectives
a partir de zones de contacte o friccions entre diverses cultures i formats de racionalitat,
que produeixen noves subjectivitats híbrides i resistents a les imposicions hegemòniques
de discurs.
Amb aquesta proposta hem volgut subratllar un espai de producció cultural, recerca i
mostra que comporta dos tipus de dispositius. D’una banda, una exposició del conjunt de
processos, recerques, tallers i arxius que s’han desenvolupat a la Sala d’Art Jove al llarg de
l’any 2011. De l’altra, un laboratori que es desplega amb una sèrie d’accions i dispositius
pedagògics que busquen una activació i col·laboració directa amb diversos col·lectius,
públics i xarxes locals mitjançat una descentralització i extensió de les diverses activitats
a altres llocs.
Per això, en el cas dels projectes que es reuneixen en aquest laboratori, ens centrem
en formes de “pedagogies de contacte” que afecten la construcció de subjectivitats i que
desborden els límits d’aparells institucionals com ara el museu, l’arxiu i el taller educatiu.
En aquest sentit, es tracta de pràctiques que fan emergir noves formes de relació entre
els agents i la producció de coneixements, a partir de noves subjectivitats que mostren els
seus processos en un espai expositiu en constat (des)construcció. Tal com ens recorda
Judit Vidiella, “una pedagogia de contacte potencia formes més efímeres i plaents de coneixement basades en l’oralitat, el diàleg, l’experimentació física, el reciclatge, el sampling,
la performance, com una pràctica que defuig la fixació i la serietat del saber, etc., menys
preocupada per la legitimació i la citació d’autors i més per la difusió viral” (2009).
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Baix a Mar. Històries d’institut és un projecte educatiu i artístic portat a terme per Abel
del Castillo i Paola Martínez. Aquesta iniciativa s’introdueix dins del teixit del centre
de secundària de nova creació Institut Baix a Mar, de Vilanova i la Geltrú. La iniciativa
promou un ambient de col·laboració entre els diferents membres de la seva comunitat
educativa. Durant quatre setmanes, l’alumnat genera un seguit de reflexions sobre les
seves experiències personals al centre per crear històries d’institut, les quals es formalitzen en vídeos d’animació. Procedeixen així a la investigació i comunicació d’una manera
reflexiva, crítica i en to d’humor de les seves relacions al centre educatiu. Paral·lelament a
l’experiència, Abel del Castillo també ha executat Noves històries de l’art a l’Escola d’Arts
del Prat de Llobregat, que es va exposar al mateix temps al centre d’art Torre Muntadas.
Per al desenvolupament del laboratori es va proposar fer una trobada a la Sala d’Art Jove
amb professorat, Narratives als instituts, i un taller al mes de març de 2012 titulat Com
construir històries d’un institut al Centre Cívic Mar, a Vilanova i la Geltrú.

Exposició
Laboratori de pedagogies de contacte

205

La proposta de Rafa Marcos Mota i Aïda Jordà porta per títol Playdrag. El projecte es
pregunta sobre els diversos rols i comportaments sexuals que es donen en relació amb
diverses institucions i les formes en què es poden transgredir o repensar. En concret, el
projecte s’ha portat a terme com un taller drag destinat al replantejament dels rols familiars i
que s’adreçava tant a fills, mares, pares, futurs pares, parelles interessades i persones a títol
individual. S’entén el drag com una categoria identitària totalment flexible, una via transversal
que travessa la construcció hegemònica heterocentrada. A l’espai d’exposicions es mostren
dues instal·lacions activables per part del públic: d’una banda, un espai de creació de personatges a partir de la metodologia del cadàver exquisit, acompanyat d’una mostra dels resultats
d’aquest dispositiu realitzat al taller que es va realitzar a l’Antiga Casa Haiku al mes de juliol
de 2011. L’altre espai és un karaoke, on el públic té l’oportunitat d’alterar el seu rol mitjançant
el discurs i la sonoritat de les cançons a partir d’una performance sonora. El febrer de 2012
es va portar a terme una segona sessió del taller a Hangar, La família drag: entre bastidors.

Finalment, amb l’exposició també es mostra el projecte El joc del civisme, de Joan M.
Gual amb la col·laboració de l’associació Genera. Aquesta iniciativa problematitza els
diversos models legals i normatius a través dels quals l’Ajuntament de Barcelona controla i
regula els comportaments dels ciutadans a l’espai públic per mitjà del concepte del civisme.
La proposta problematitza el model legal i normatiu de l’Ordenança del civisme, a través
de la qual l’Ajuntament controla i regula els comportaments de la població a l’espai públic
mitjançant el concepte del civisme. El control dels cossos, els models i modes d’habitatge
i convivència als carrers podem dir que responen a formes de poder i que es tradueixen
en lleis d’orde públic i de reordenament urbà. Simultàniament es donen estratègies de
resistència o dissidència que demanen més drets o nous drets sobre els espais públics
i els col·lectius afectats per aquest control. A la sala d’exposicions es mostra una instal·
lació amb els diversos materials que s’han recollit amb la investigació (notícies, articles
de lleis, objectes, imatges, multes, al·legacions), els quals es distribueixen a partir de 4
zones: L’aprovació de l’ordenança, Les estratègies de resistència, Estat de la qüestió i El joc
del civisme. Com a dispositiu pedagògic es plantejarà un taller per dissenyar un “joc del
civisme” al local de l’associació Genera a mitjan febrer de 2012.

El projecte expositiu
És important subratllar alguns aspectes que ens han interessat a l’hora de proposar aquest
projecte expositiu. Primer de tot hem de remarcar el treball processual i d’investigació que
contempla cadascun dels projectes. Pel que fa a l’exposició, aquest aspecte es narrava per
mitjà d’un seguit de cartel·les expandides amb què es descrivien les diverses narracions
que permetien contextualitzar el projecte com un treball de camp situat. Els aspectes
que s’hi van descriure eren les problemàtiques d’inici, la proposta, els dispositius d’acció
pedagògics que s’activaven en cada cas i una cronologia del procés.

En segon lloc volem destacar que el fet de plantejar l’espai com a laboratori també ha comportat generar una gràfica específica i uns textos que no han estat comissarials pròpiament.
Així, per presentar l’exposició s’ha generat, primer de tot, un diagrama de conceptes, que
a la manera de tags permetien interrelacionar cada un dels projectes i mostrar així la seva
complexitat, creuaments i contactes que s’entreteixeixen amb el seu desplegament. En
segon lloc, un conjunt de preguntes problemàtiques, que configuraven el marc de tensions
i les temàtiques sobre els quals els diversos projectes indagaven i actuaven. A aquests dos
elements els acompanya una paret amb les diverses localitzacions i temporalitats de les
accions que també s’activaven des del marc del laboratori.

Volem concloure aquesta petita presentació amb una reflexió al voltant de la dimensió
política d’un laboratori de pedagogies en tant que marc per mostrar projectes. Més que
centrar-nos en un model d’exposició que contemplés activitats o esdeveniments complementaris, hem volgut incidir en el fet que els projectes es mostrin com a processos oberts,
els quals continuen generant accions i tallers amb diversos col·lectius, iniciatives o espais
que són considerats experts locals en els temes que es treballen. Així, més que generar
una activitat complementària destinada a un sector de públic, ens resultava més interessant
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que cada projecte plantegés col·laboracions d’entrada amb les xarxes actives i el teixit
sociocultural en què s’insereix.
Així mateix, més que entendre l’activitat com una exteriorització envers una comunitat
o grup o com un treball artístic destinat a generar inclusió social, amb cada projecte hem
buscat generar una acció que precisament pot resultar conflictiva amb la identitat i la noció de comunitat en tant que element homogeni i sense conflictes. Aquesta aproximació
trenca també el concepte d’un públic homogeni, centreeuropeu, i més aviat ens situaria
en una noció de “contrapúblic” (Warner 2008), amb el qual se cercaria generar una relació més oberta de les xarxes de col·laboració en tant que productores de coneixements i
generadores de producció cultural, en correspondència amb les propostes que es mostren
amb l’exposició. El laboratori esdevé així un espai d’hibridació on es desconstrueixen les
categories normatives d’artistes, productors, públic, espectadors, comunitats, educadors,
productors culturals, exposició, etcètera. Per a un espai que es mostra interessat en les
arts emergents pensem que és molt oportú que també pugui donar cabuda a formats i
dispositius de relació pròpiament emergents i desbordants, més en enllà dels sistemes
actuals, hegemònics i heteronormatius, de representació i difusió de les arts.

Baix a Mar. Històries d’institut
Abel del Castillo i Paola Martínez
Imatges que formen part del còmic que es
va crear i utilitzar per a la presentació i negociació
del projecte amb el professorat del centre
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Vidiella, Judit (2009). Actos indocentes. Hacia una pedagogia de contacto. Granada:
Aulabierta, sección Biblioteca Aulabierta. Disponible en línia a <http://aulabierta.info/
node/785> [visitat el 22-12-2011].
Warner, Michael (2008). Públicos y contrapúblicos. Barcelona: MACBA i Universidat
Autònoma de Barcelona.
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Baix a Mar. Històries d’institut
Abel del Castillo i Paola Martínez
Imatge d’un dels cartells que es van fer servir
per a la campanya de presentació del
projecte a l’alumnat del centre
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16.2.2012
Relats d’institut
Abel del Castillo i Paola Martínez
Taller en el marc de Laboratori de pedagogies
de contacte, sobre el desenvolupament d’estratègies
d’innovació docent basades en la cultura visual

Exposició
Laboratori de pedagogies de contacte

211

Baix a Mar. Històries d’institut
Abel del Castillo i Paola Martínez
Un dels còmics realitzat per alumnes del centre, com a
primer pas per a l’anàlisi de les experiències d’institut
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El joc del civisme
Joan Gual en col·laboració amb l’associació Genera
Documents de la investigació
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3.7.2011
Casa Haiku
La família drag
Aïda Jordà i R. Marcos Mota

La família Drag
Aïda Jordà i R. Marcos Mota
Relació d’accions realitzades

La família drag
La família Drag és un projecte pedagògic del col·lectiu Rapedtwins, format per Aïda Jordà
i R. Marcos Mota, que sorgeix per replantejar qüestions de gènere i de rols personals.
Aquest projecte s’inicià incidint en l’àmbit familiar com a terreny d’herència de coneixements. La pedagogia drag s’aplica com un sistema contrapedagògic, exercida com a contrapunt conflictiu vers el binarisme hegemònic de gènere clàssic i vers l’estructura familiar
heterosexual normativa. La pedagogia drag no té com a objectiu una “sortida de l’armari”,
sinó una anàlisi de l’armari des de dins, remenant-lo per oferir consciència pública.
Davant de l’emergència de manifestar públicament l’impuls i el discurs drag, pensem
en estratègies de filtració com a mitjà comunicatiu: el format taller, escollit com a punt de
sortida, és un mitjà aplicable a públics diversos, entenent per diversitat tot el que pugui
comportar diferències pel que fa als referents i la posició personal, com la franja d’edat,
l’estrat social, l’herència cultural, la inclinació sexual, la ideologia política, etc.
El projecte ha donat prioritat a la participació de famílies heterosexuals amb fills menors pel fet de ser, tant pares com fills, el sector de la societat més sobreprotegit i alhora
indefens envers les teories i pràctiques queer.
Per això, i per infiltrar aquests discursos i que responguin a una aplicació social (pública), la nostra intenció és actuar sobre i sota els mecanismes pedagògics socials existents, tant si es tracta d’organismes (família, escola, esplais, centres cívics, casals d’avis,
museus...) com de mitjans de comunicació (la televisió, el llibre, la ràdio, Internet...).
La nostra participació a Art Jove ha constat de dos tallers realitzats a dos espais culturals de Barcelona, Antigua Casa Haiku i Hangar Centre de Producció, i tutoritzats per
Javier Rodrigo, de l’exposició Pedagogies de contacte a la mateixa Sala d’Art Jove, i de l’elaboració d’una intervenció radiofònica en el marc del cicle Les males influències, projecte
comissariat per Azotea (Ane Agirre i Juan Canela), Julieta Dentone i Alexandra Laudo i
conduït per Mery Cuesta.
El projecte de taller (La família Drag i La família Drag: entre bastidors) va consistir a
aplicar la pedagogia drag a través de jocs, imatges i performances en el context de diferents
famílies clàssiques (pares i fills petits), amb la idea d’obtenir certa familiaritat i confiança
entre els participants. A través d’aquestes diverses activitats, vam introduir temes com
el fenomen teen-transsexual, la correcció intersexual, la filtració referencial a l’imaginari
infantil, paritat i conseqüències, la redistribució de les tasques domèstiques, expectatives
laborals i sexisme, clixé i reconeixement, famílies no-normatives, i vam concloure amb
una conversa via Skype amb Oskar Delgado (a.k.a. Nagore Gore), membre d’una família
drag real.
A la proposta expositiva vam utilitzar dos dispositius per tractar la formació de la personalitat drag i el rol individual a través de la imatge i/o el discurs. L’un era un karaoke
intervingut, per explicar com la transgressió, la fusió i el collage poden crear un elementfetitxe-drag, i l’altre un mural interactiu a partir de la idea de cadàver exquisit.
La nostra intervenció per al format radiofònic va consistir a prendre la recerca comissarial de partida (els referents) per crear un petit fragment semimusical amb fragments
d’àudio de Carmen de Mairena, La Veneno i altres transsexuals de la faràndula mediàtica.
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La família Drag
Aïda Jordà i R. Marcos Mota
Email amb la valoració d’una de les mares
participants a la primera part del taller
Antigua Casa Haiku, 2 i 3.7.2011

La família Drag
Aïda Jordà i R. Marcos Mota
Còmic promocional per al desenvolupament
futur de projectes

Hola Rafa & Aïda,
Os escribo para pediros un contacto con la familia B-J-A-M, con
quienes intercambiamos alguna información sobre libros para niños
sobre el tema afectivo-sexual. Di mi mail a J para que me pasase un
link, y hoy domingo afirmaba que me había enviado ayer sábado un mail,
pero no tengo nada suyo, por lo que imagino que habrá leído mal mi
dirección o algo así... ¿Le podríais por favor pasar mi e-mail?
Nos hemos quedado con muy buen sabor de boca. Hoy, marujeando al
volver a casa —que es cuando llevo a cabo mis reflexiones más profundas
y fantaseo con que mi cerebro es un disco duro que lo retiene todo...
ojalá fuera así en estas ocasiones, ¡cyborg-mum!— pensé que, de todos
los talleres a los que hemos asistido con los niños, que no han sido
pocos, este ha sido en el que he visto a A más engaged, inmersa en el
rol, jugándoselo todo, pero consciente. Y estoy segura de que, como
niña, claro, se han movido muchas fichas en su estructura mental con
respecto a cuestiones de género y estereotipos convencionalistas que
vienen dados. El primer día nos costó a todos arrancar y los peques no
acababan de entrar en la dinámica, pero el segundo día la dinámica la
ejercieron ellos y fue todo mucho más fluido. Gracias una vez más por
plantear un tema tan puntero de una manera tan fresca.
Esperamos volveros a ver pronto.
Un abrazo de las 2,
H & A
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Taller Genderhac-King
Genderhacker
Reportatge fotogràfic d’Ona Bros
Hangar, 15.3.2012
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3, 10 i 17.12.2011

Taller Genderhac-King
Genderhacker
Reportatge fotogràfic de Xell Mas
Hangar, 15.3.2012

Les males influències
Cicle d’activitats
Jose Begega, Marta Burugorri,
Abel del Castillo, Laia Estruch, Genderhacker,
Núria Güell, Antoni Hervàs, Marla Jacarilla,
Aïda Jordà i Rafa Marcos, Gerard Ortín, Ryan
Rivadeneyra, Nicolás Rojas, Carlos Valverde
Comissariat per: Azotea (Ane i Juan Canela),
Julieta Dentone, Alexandra Laudo
[Heroínas de la Cultura]
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Presentació i programa de Les males influències

Les males influències
Què és un referent? La utilització de material cultural
aliè és una constant en la pràctica de l’art contemporani.
La seva profusió ha portat a que les connexions entre
fenòmens com ara la cita, l’apropiació, el reciclatge o el
plagi siguin actualment més poroses que mai.
Les males influències és una proposta per conèixer els
referents dels artistes que han exposat al llarg de l’any
2011 a la Sala d’Art Jove per mitjà de la utilització
de tres escenaris: un passi audiovisual, la visita a un
indret específic, i l’elaboració en directe d’una càpsula
radiofònica. Cada un d’aquests espais ha de permetre
l’activació d’aproximacions particulars a diferents tipus
de referència. Amb “les males influències” apel·lem a
la investigació d’aquells referents menys canònics o
academicistes, així com al requeriment d’articular-los en
un marc d’interpretació poc convencional.
El cicle d’activitats Les males influències parteix d’una
invitació adreçada als artistes de la Sala d’Art Jove seleccionats en la convocatòria d’enguany. Està comissariat
per l’equip tutorial de la Sala d’Art Jove 2011. Es compta
amb la participació de dos convidats especials: Eloy
Fernández-Porta i Mery Cuesta.
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Videografies: triologies audiovisuals comentades
Jose Begega, Marta Burugorri, Abel
del Castillo, Genderhacker, Antoni Hervàs,
Marla Jacarrilla, Ryan Rivadeneyra
Presentació i conducció de l’acte a càrrec
d’Eloy Fernández-Porta
3.12.2011

Videografies: triologies audiovisuals comentades
Presentació per part d’Eloy Fernández-Porta
3.12.2011

Bona tarda a tothom. D’entrada, moltes gràcies a Ane Agirre, Juan Canela, Julieta Dentone
i Alexandra Laudo per la seva invitació a participar en el cicle de Les males influències.
Opino que és oportú el que plantegen els comissaris del cicle, la qüestió del referent,
en un moment en què precisament s’acaba de reeditar un llibre com L’angoixa de les
influències, de Harold Bloom. Volia apuntar com a brevíssima introducció que, en aquest
text, prou conegut, Bloom concep la influència com si fos un drama familiar freudià, en
el qual hi hauria un autor considerat com a mestre que imposa el seu talent sobre els
autors següents, de manera que els autors tindran l’impuls de matar el pare amb la mateixa cerimònia amb què li reten homenatge. En aquesta lectura de la influència, també
de l’impuls creatiu, naixeria aquesta mena de força edípica. Però evidentment aquesta no
és la idea avui.
Sembla clar que aquesta narrativa proposada per Bloom s’ha superat, d’alguna manera,
amb vivències del referent que podem considerar “antiedípiques”, que més aviat el conceben –aquesta tarda en parlarem– com una menció; vivències que fan un ús instrumental
de referents; vivències que conceben la influència com un insert dins de l’obra i no com
un fantasma etern que s’apareix en la negació de l’artista, i, en definitiva, vivències que
proposen, podríem dir, un gaudium de les influències sense oblidar la dimensió artística
d’aquest gaudium.
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Cartografia: ruta per Vallvidrera
Gerard Ortín
10.12.2011
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Cartografia: ruta per Vallvidrera
Brunch al berenador de les Planes
10.12.2011

Cicle d’activitats
Les males influències

Radiofonies: programa de ràdio en directe
Jose Begega, Laia Estruch, Núria Güell, Marla Jacarrilla,
Aïda Jordà i Rafa Marcos, Ryan Rivadeneyera, Nicolás
Rojas, Carlos Valverde. Presentació i conducció de l’acte
a càrrec de Mery Cuesta
17.12.2011
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Radiofonies: programa de ràdio en directe
Guió del relat de Ryan Rivadeneyera,
Manét, Monét, Monéy
17.12.2011

Conversa a propòsit de Les males
influències i la programació 2011
Sala d’Art Jove
19.12.11

MANÉT, MONÉT, MONÉY

Conversa a propòsit de Les males influències

No voy a presentar una pieza de sonido, pero sí voy a hacer referencia a dos artistas
visuales muy importantes y a cómo suenan sus nombres. Los artistas a quien me refiero
son los pintores impresionistas Edouard Manet y Claude Monet.
Bueno, para empezar, los dos artistas vivieron la misma época. Los dos son pintores,
franceses e impresionistas. Los dos tienen obras en el Louvre de París, el Metropolitan de
Nueva York y la National Gallery de Londres. Los dos tienen un montón de cuadros que
valen una pasta que te cagas, pasta que nunca veré en toda mi vida, por más que mire los
cuadros.

i la programació de 2011
Tot just finalitzat el cicle d’activitats Les males influències ens vàrem reunir amb
alguns dels artistes i dels membres de l’equip tutorial de 2011 per fer una valoració del conjunt de la temporada d’exposicions i les activitats. Conversa entre
José Begega, Marta Burugorri, Juan Canela, Abel del Castillo, Julieta Dentone,
Laia Estruch, Marta Jacarilla, Aïda Jordà, Alexandra Laudo, Rafa Marcos i Carlos
Valverde. Condueixen la conversa Oriol Fontdevila i Txuma Sánchez, de l’equip
gestor de la Sala d’Art Jove.

Manet y Monet.
Los dos son artistas importantes, ¿pero cuál es más importante? Yo creo que Monet.

“Tenemos que hacer una charla,
pero como está montado es un espectáculo”

Hasta cuando estoy escribiendo esto ahora mismo en el Word, la autocorrección me pone
una de esas rayitas rojas debajo del nombre de Manet y me recomienda que lo cambie por
Monet, al que no le pone rayita alguna. ¿Te lo imaginas? Pues es verdad. Manet es más
importante que Monet. O no, es al revés. Monet es más importante que Manet.

Txuma Sánchez: Per començar ens agradaria saber com valoreu el cicle Les males influències, l’activitat amb què just el cap de setmana passat vam tancar l’any 2011.

Ahora, lo que me interesa a mí es la pronunciación. Yo, cuando hice Historia del Arte en la
universidad lo hice todo en inglés, y los yanquis no tienen ni puta idea de cómo pronunciar
las cosas (especialmente el francés). Por alguna razón, en vez de hacer la t silenciosa en
Manet, lo exageran un montón y le quitan la t y le ponen una y. O sea, para decir Manet
dicen Manéy, y para Monet dicen Monéy.
Y tooooodo el día con el Monéy. Monéy por aquí y Monéy por allí. Que no me gusta el
Manéy, yo soy más de Monéy. Que la historia del arte no sería lo mismo sin Monéy. Que
sí, seguro que hay Monéy repartido por todo el mundo, seguro que lo hay, pero es difícil
de ver. Que vamos, no hay tanto Monéy, pero bueno, lo suficiente. Puedes verlo si tienes
suerte. Yo que sé, a lo mejor hay Monéy en instituciones de estas gigantes, tanto privadas
como públicas, pero no creo que viaje por toooodo el mundo, ¿no? Por lo menos en esta
ciudad no he visto Monéy, y eso que lo he esperado con ansiedad. ¡A ver si llega ese Monéy
de una puta vez!
Yo prefiero a Monéy, sin ninguna duda. Y bueno, como hemos visto antes con el Microsoft
Word, Monéy es más importante que Manéy. El Monéy es lo más importante.
Manet, Manéy, Monet, Monéy, Móney. Mooooney.
Y después, en los años setenta o por ahí, un grupo de soul llamados The O’Jays le dedicaron
una canción, For the Love of Money, que significa, en inglés, Por el amor de Monéy.

Laia Estruch: Crec que ha estat fantàstic. Hi ha una història de fons que funciona i ha
permès que sortís bé. He anat a veure altres propostes curatorials, que tenen a veure amb
convocatòries d’artistes que també són companys i col·legues nostres de feina, i es notava
que alguna cosa no funcionava, ja que obra i comissariat semblaven treballar per separat.
En canvi, en aquest cas funcionava tot i en cap moment no et plantejaves ni el comissariat
ni et plantejaves fins on arribava l’obra. Aquestes propostes d’accent més curatorial de
vegades condicionen en excés l’artista. Acostumen a ser propostes molt tancades i poden
limitar més l’artista que cap altra cosa. En aquest cas, però, s’ha permès que el resultat
fos molt divers.
Juan Canela: Lo que dices de la “historia de fondo” yo creo que es debido a que este
ciclo ha sido al final del curso. Llevamos un año entero trabajando juntos, como un mismo
equipo los tutores y con vosotros lo más juntos que hemos podido. Ha habido todo un
proceso de creación de complicidad y creo que eso al final se ha notado. De repente, el
funcionamiento ha sido mucho más ágil. Por otro lado, también es cierto lo que dices: este
tipo de propuestas muchas veces puede encorsetar al artista. Nosotros teníamos ganas de
buscar un poco las cosquillas o hacernos dar vueltas, escarbar e intentar ponernos en sitios
que al fin y al cabo no conocíamos ni vosotros ni nosotros, porque nosotros tampoco habíamos hecho nunca cosas como un programa de radio o dar un paseo por el monte como
el que hicimos con Gerard Ortín. La cuestión era poneros en situaciones que ninguno de
nosotros no controlamos tanto, porque el formato expositivo al fin y al cabo es algo más
predecible para nosotros. Por eso pensamos que los procesos que se han dado han sido
muy ricos en cuanto a aprendizajes.
Alexandra Laudo: Per la meva banda, crec que també n’hauríem de fer autocrítica. A mi
em sembla que ha faltat temps per treballar-ho. La proposta era complexa i penso que ni
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tan sols vàrem disposar d’un temps ni d’un espai per explicar-vos-la millor. Per un cantó,
hi havia la idea de treballar sobre els referents, sobre la influència, però a part hi havia
també la demanda que formalitzéssiu aquestes propostes en formats una mica estranys,
performàtics, i fer-ho a més fora de la sala d’exposicions. A mi personalment m’hagués
agradat articular un diàleg, tant per aclarir i explicar els dubtes que van sorgir inicialment
com també per tutoritzar una mica més les propostes. Crec que una bona part de vosaltres
vàreu plantejar les propostes des d’una certa incomoditat i sense saber si estàveu responent al que us demanàvem. Paradoxalment, podem arribar a pensar també que aquesta
falta de temps i de recursos ha contribuït positivament a l’hora d’activar el cicle, perquè
tot ha tingut com una mena d’estranyesa que segurament també li ha anat bé.
Oriol Fontdevila: Crec que és important tenir en compte les circumstàncies en què
això s’ha generat. Que s’hagi tractat d’un format estrany és quelcom intencionat però
també circumstancial. És a dir, hem arribat fins on hem arribat per un seguit de decisions, però també un seguit de condicionants. Entre aquests darrers hi ha el fet que al
llarg de l’any des de la Sala d’Art Jove no hem tingut pressupost per generar activitats en
relació amb les exposicions de la programació i, per tant, quan finalment ha arribat un
ajut de la Fundació Banc Sabadell per poder tirar endavant un cicle d’activitats, vàrem
optar per no convidar més agents externs –tal i com l’any 2008 va ser Km 0 o bé el 2010
La repetició i la diferència– i pensar com donar-vos més joc a vosaltres. Igualment, a
final de curs tampoc crèiem que fos el moment per recuperar una programació d’exposicions que ja havia passat i fer taules rodones per reflexionar a l’entorn dels vostres
projectes en diferit. D’altra banda, demanar-vos que penséssiu projectes de bell nou
també ens semblava excessiu. El format pel qual vam optar el vam pensar com un punt
entremig. Les males influències era un intent d’explicar els projectes que vosaltres feu,
com els feu i per què, quines referències teniu i quina relació establiu amb la cultura
en general, a la vegada que ens plantejàvem portar-ho a terme des d’uns escenaris
més performatius. És a dir, no havia de tractar-se de xerrades per se, sinó que cadascú
podia portar la presentació al seu terreny. Així, tu, Laia, vas poder fer, efectivament,
una performance, que és el llenguatge que treballes habitualment, mentre que en el
cas de l’Abel del Castillo es va tractar d’una presentació més plana dels seus referents,
o Marta Burugorri, que va fer una genealogia de l’humor en el mitjà cinematogràfic.
Però era important deixar el marge suficient per tal que cadascú es pogués apropiar
d’aquesta proposta per acabar fent allò que li semblés més oportú. En el cas que no
us hagués estat útil és quan la situació crec que hagués estat forçada, merament un
exercici comissarial o un instrument de gestió.
AL: És cert, el cicle ha estat el fruit de casar moltes coses diferents. També ha estat un
reciclatge d’idees per a activitats que l’equip de tutors havíem apuntat de portar a terme a
principis d’any. Llavors havíem parlat d’organitzar una nit de performances, fer un programa de ràdio amb els artistes, passis de vídeo en el marc de LOOP, etcètera.
TS: Si a tots els artistes us ha servit participar a Les males influències, m’agradaria saber
de quina manera, ja que els vostres plantejaments artístics són molt diferents. Us ha servit
per sortir de la vostra manera de fer habitual, per reforçar-la, per fer el que feu sempre
però d’una manera diferent?
Carlos Valverde: Respecto a eso, yo creo que más que el tema de hablar de unas influencias o demás historias, con el ciclo se han creado tres contextos o marcos de actuación,
en el que cada uno se ha tenido que posicionar de algún modo, ya que eso es un poco la
labor del artista: qué posición tomo yo ante esta limitación. Y lo que creo, en todo esto,
es que ha habido demasiada comodidad con los formatos que hemos escogido. Cada uno

Cicle d’activitats
Les males influències

234

ha optado por trabajar de algún modo en formatos a los que está acostumbrado. Quizás
por una necesidad práctica de resolver algo en el tiempo que había o para esquivar problemáticas. Y creo que ha habido sus más y sus menos, pero ha estado bien, y la gente ha
disfrutado, pero tampoco se puede pretender que esto haya sido más de lo que ha sido.
Abel del Castillo: Jo crec personalment que ha estat molt bé, perquè d’alguna manera no
es forçava res, sinó que es demanava parlar de quelcom que és tan familiar per nosaltres
com són els nostres referents. El format escollit sí que no era tan familiar, però aquesta
situació precisament ens ha ajudat a pensar en certes coses, planteja qüestions sobre el
fet de donar visibilitat a parts del procés...
Jose Begega: Una cosa que vi desde luego es que no se dio el paso hacia la reflexión, la
discusión sobre nuestros referentes. Eso no existía. No estábamos todos de igual a igual,
sino que los artistas estábamos expuestos ante un montón de gente. Era difícil la discusión
o generar un análisis sobre nuestro trabajo. Había esa duda: realmente tenemos que hacer
una charla, pero como está montado es un espectáculo. Entonces no sé si tengo que hablar
de mis referentes y punto o montar un espectáculo sobre mis referentes. Bueno, eso fue
un poco lo que yo sentí.
AL: D’altra banda, no sé fins a quin punt es feia necessari conèixer els vostres projectes
originals per tal d’entendre les propostes que heu presentat. La nostra idea de partida
era que no estiguessin necessàriament lligades al projecte que s’havia fet a la Sala, sinó
que parléssiu més des de vosaltres com a artistes i dels vostres processos de treball.
En aquest sentit, no sé fins a quin punt la proposta ha funcionat, perquè el públic de tot
aquest cicle érem nosaltres mateixos o, tal i com parlàvem aquest matí, gent del nostre
“primer cercle” [vegeu Conversa a propòsit dels processos de tutoria 2010 i 2011, pàgina
10]. Fins a quin punt algú aliè, que no coneix la Sala ni coneix els vostres projectes
artístics, hauria trobat una certa satisfacció amb les propostes que heu presentat a Les
males influències?
TS: Crec que hi havia un dinamisme en les pròpies presentacions que no feia necessari
tenir més referents. En el cas de Videografies hi havia un munt de persones que venien
del mateix centre cívic, crec que eren usuaris d’allà, i no vaig veure cares rares de dir “i
això què és?!”. En el cas de Fabra i Coats, crec que si no vam tenir públic de més enllà
d’aquest primer cercle és perquè la fàbrica de creació encara no està muntada. Però l’activitat me l’imagino funcionant igualment a ple rendiment amb més públic. La qüestió és
l’espectacle que li heu donat, la varietat i el ritme. Jo crec que precisament s’ha tractat d’una
iniciativa preparada per obrir-nos a més públics, tot i que per nosaltres també és un assaig
programar aquest tipus d’iniciatives. Penso que hem de trobar la manera de comunicar i
articular iniciatives amb públic que d’entrada no hauria de tenir res a veure ni amb el món
de l’art ni amb vosaltres directament. És difícil des del marc d’un espai com la Sala, però
una activitat com aquesta ha estat precisament un intent.
Marla Jacarilla: A mí, cuando llegó la propuesta de Les males influències la verdad es
que me desconcertó un poco y me incomodó, porque no sabía hasta qué punto tenía que
tener una relación directa con el proyecto que habíamos hecho. Porque claro, yo había
formado parte del grupo de la primera exposición y ya había pasado mucho tiempo desde
que lo habíamos hecho, me había desvinculado del proyecto y estaba con cosas que no
tenían nada que ver. No sabía si tendría la obligación de hablar de las influencias directas
del proyecto. Pero luego vas viendo que vale, hay normas, pero en realidad hay también
mucha flexibilidad. Y pensé tirarlo por otro lado y no ha pasado nada malo. Aunque inicialmente la propuesta me causó un poco de desconcierto, luego fue bien.

Cicle d’activitats
Les males influències

235

“Agafa els diners, exposa i ja està!”

texto explicativo y la imagen de la pieza. En este sentido, tal vez se puede establecer un
símil entre los periódicos y lo que han sido Les males influències.

OF: Crec que podríem eixamplar una mica el focus de debat i parlar també de la vostra
estada a la Sala d’Art Jove aquesta temporada. Ens agradaria saber com la valoreu, què us
ha interessat i què no i, alhora, quin profit n’espereu treure o n’heu tret ja.
AC: Un dels punts forts de la Sala d’Art Jove crec que és precisament aquests processos de
conversa i d’activitats paral·leles com Les males influències. No us quedeu simplement en un
“agafa els diners, exposa i ja està!”, sinó que feu un esforç per dinamitzar el projecte molt
més enllà del que és una exposició, que hi hagi una tutoria, un seguiment. Com a productor,
això et permet també sortir del teu propi projecte i establir connexions, debatre qüestions...
JB: Es como una escuela, como si fuéramos a clase, como si se tratara de un minimáster
o algo así, ¿no? De hecho, hasta la fiesta del sábado tenía un aire así de fin de curso.
LE: Jo n’estic molt contenta. Per mi, aquest any ha sigut un màster. Ha sigut sortir de
la facultat com acompanyada. I m’ha servit molt per plantejar-me una nova manera de
treballar, basada en el directe, el text i la veu... L’Alexandra ha estat la tutora del meu
projecte i hem treballat ben a gust, m’ha ensenyat molt i amb tots vosaltres crec que s’ha
fet un bon caldo de cultiu. Tot ha estat molt orgànic, molt natural. Tot flueix, m’entens?
Queda molt hippie dir-ho així, però és que no sé com explicar-ho, m’ha servit molt. I ara
ho trobo molt a faltar. I trobo que el que m’ha donat la Sala d’Art Jove i també Barcelona
Producció és el nom.
TS: El nom?
LE: Sí, el nom! Ara la gent em coneix. Em coneix!!! Abans no em coneixia ningú i ara la
gent em coneix una mica més. Hi ha una projecció del nom i una visibilitat. I de sobte
t’escriuen un email. I això no passava abans. També estic donant encara les publicacions
de l’exposició a la Sala, els diaris. I estem tots allà. O sigui, no dónes el teu treball desvinculat del context.
JB: Tengo que decir que en su momento la publicación generó mucha controversia entre
mi grupo, pero yo soy superfan también del periódico. Estoy superorgulloso del periódico
este y de cómo quedó. Realmente me parecen superinteresantes los textos y me parece
que funciona, aparte de cómo publicidad, como hoja de sala, pero de manera que puedes
profundizar muchísimo en las piezas.
JC: Sí, yo al principio era bastante escéptico de hacer periódicos, pero...
Julieta Dentone: ...¡al final los terminas queriendo!
AL: És veritat. Al principi sí que teníem ànsies revisionistes de canviar el format, etcètera, però realment ha funcionat. També m’he trobat que fora de la Sala és un format
molt identificatiu i que s’associa molt a vosaltres. Això és molt important i és molt difícil
aconseguir-ho. Perquè estem molt saturats d’informació, de fulletons de diferents llocs.
Tenir una línia de disseny tan clara i que s’associa tan directament a vosaltres fa les coses
més fàcils. A més a més, que no és ni la publicació acadèmica totxa ni és un full volant
superficial. És un punt mig ben trobat.
JC: También al principio nos lo planteamos como un campo de acción más, una extensión
de cada proyecto, que pudierais desarrollar algo más. Intentamos que no fuera el mero
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CV: Yo os diría también que he trabajado bastante bien con vosotros y habéis puesto unas
condiciones bastante buenas, tanto en lo que se refiere al equipo tutorial como en cuanto
al equipo de gestión. Hay instituciones que son un coñazo para trabajar con ellas y tienen
unos roles muy marcados. Hacía tiempo que no trabajaba tan a gusto y tan bien, en un lugar
donde además se fomenta que se dinamicen otro tipo de experiencias y cosas. También
eso nos ayuda a crecer a nosotros como artistas, comisarios o lo que sea.

“Esto está funcionando bien, pero si le damos
una vuelta, igual funciona mejor”
TS: Yo creo que aquí hay una pregunta a hacer, que es el hecho de que nosotros hemos
introducido un cambio de lo que eran los tutores hasta el año pasado. Hasta entonces
venían a ser personas que elegíamos nosotros, personas reconocidas dentro del mundo
del arte, mientras que con el cambio de modelo es gente que ha ganado una convocatoria.
Tú Abel, por ejemplo, has llegado a trabajar de las dos maneras. Trabajaste con Pilar Cruz
el año pasado, mientras que este año has trabajado con Javier Rodrigo en relación con el
proyecto educativo y con el resto de tutores para Les males influències. Para nosotros es
importante eso que has dicho de que te hayas sentido a gusto, porque con el cambio de
modelo hubiesen podido pasar también otras cosas.
OF: Tal i com comentàvem aquest matí, hi ha gent que quan vam canviar el model de tutoria
ens deia que no funcionaria [vegeu Conversa a propòsit dels processos de tutoria 2010 i 2011,
pàgina 10]. Fins i tot artistes i tutors, comissaris que havien passat per aquí. Ens deien “hòstia,
per què poseu en joc una cosa que funciona?”. Nosaltres, en realitat, des de dins, pensàvem
que sí que funcionava, però que hi havia coses importants a revisar. D’una banda, per exemple, tot i que treballar amb certs comissaris podia donar més projecció als artistes, a l’hora
de realitzar les tutories la implicació era força desigual. Igualment hi havia quelcom que no
acabava de fluir en la programació, ja que les agrupacions d’artistes les fèiem el Txuma i jo
i després buscàvem professionals perquè en fossin els tutors... Senzillament pensàvem que
podíem donar lloc a un procés de treball més col·lectiu i de funcionament com més orgànic.
JC: Yo creo que está bien sobre todo eso que decís de “esto está funcionando bien, pero
si le damos una vuelta igual funciona mejor”. Lo bueno es el carácter experimental que
tiene este sitio.
MJ: Es un modelo muy distinto a lo que encuentras en todas partes, y eso creo que es
positivo. Que sí, que a lo mejor te viene bien tener un tutor conocido, pero yo creo que
esto es más enriquecedor para ambas partes. También es una oportunidad para tutorizar,
porque tampoco hay muchas convocatorias para tutorizar.
AL: Aquest format de tutoria prolongat fa que la teva implicació i el teu vincle amb la
plataforma de treball esdevingui més sòlid. Jo m’he sentit com si fos una comissària o una
tutora resident durant un any, mentre que en altres llocs el teu vincle com a comissari és
molt puntual. El fet que s’allargui en el temps ha generat coses molt positives. I crec que
repercuteix cap a bé també entre els mateixos artistes.
Rafa Marcos: Yo creo que por parte nuestra ha sido como de agradecer que cuando
os habéis planteado hacer ese punto de encuentro, Les males influències, se ampliase la
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propuesta a la gente de las otras modalidades de la convocatoria Art Jove, con quien los
tutores de los proyectos de creación no habíais tenido contacto antes y no conocíais casi
tampoco lo que estábamos trabajando.

“me aburro mucho y no sé que hacer y vamos a hacer algo, ¿no?”. Porque no es solo un
problema de dinero, es también de aburrimiento. Quizás no sea la palabra indicada, pero
termina siendo como una sensación de... “buf, ¡otra vez sopa!”.

JD: Le quería decir algo al respecto de eso a los chicos, los que son de las modalidades
de educación, investigación o edición. En un principio, los tutores de los proyectos de
creación habíamos pensado generar algo conjuntamente con todas las demás modalidades, en el momento en que nos propusimos programar las actividades paralelamente a
las exposiciones. Pero no hacer solo una invitación a los artistas, sino también invitar a
Javier Rodrigo, vuestro tutor, decirle “armemos algo juntos, una actividad concreta en la
que podamos trabajar todos juntos”. Pero eso, como se dieron las cosas, no se pudo hacer.
Por lo menos al final llegamos para invitarles a ustedes, a los artistas.

JC: Uno se acomoda muy rápido a lo que funciona. Y decir “bueno, pues cuando me den
esta convocatoria hago algo y si no me la dan no hago nada”. Romper con eso cuesta. Lo
que pasa es que ahora va a haber que romper, porque se van a acabar las convocatorias.

Aïda Jordà: Jo crec que al Rafa i a mi passar per la Sala ens ha servit per adonar-nos que
hi ha gent a qui li interessa el plantejament del nostre treball. La possibilitat de fer els
tallers de La família Drag, l’exposició col·lectiva, la intervenció a Radiofonies i adonar-nos
que en cada cas hi ha hagut diferents públics. Passar per la Sala jo ho resumiria en el fet
que ens ha donat l’oportunitat de posar a prova el taller i explorar-ne algunes implicacions,
i això ens anima a buscar altres llocs i moments per seguir-ho desenvolupant.

“Ens escriurem cartes!”
AL: No sé si hi hauria la manera que puguem mantenir aquesta mena de diàleg amb les
coses que fareu a partir d’ara, o les coses que farem cadascun de nosaltres... Sempre hi ha
molt bona voluntat en aquests moments, com en els campaments, quan l’últim dia dèiem
“ens escriurem cartes!”.

“Mira!, hi ha com artistes convidats!”
OF: Per acabar, no sé si podríeu dir alguna cosa que us hagués agradat fer i que no hagi
estat possible. O si no, potser voleu deixar un missatge per a futurs artistes i tutors. És a
dir, en aquest cas, en què creieu que haurien d’anar amb compte, què creieu que podrien
aprofitar, en què creieu que s’haurien de fixar?
AL: Una cosa que hi havia certa intenció de treballar i que vam començar a plantejar és el
tema de la comunicació. Poder millorar la campanya de premsa, etcètera. Al principi us vaig
llançar a l’equip gestor alguns interrogants i qüestions per debatre sobre el que es feia i el
que no es feia, amb la intenció d’incidir-hi. Crec que cadascú de nosaltres hem mogut la
comunicació de les propostes en la mesura que ens ha estat possible, però no hem arribat
al nivell que m’hagués agradat. Però també hi ha el fet que hagués estat inviable, ja que de
treballar ho hem fet molt i a molts nivells, i això segurament hagués requerit una dedicació
exclusiva. I això sí que no m’interessava fer-ho. M’interessava molt més vincular-me en la
vessant de comissariat. De tota manera, ha estat una mica frustrant la comunicació del cicle
de Les males influències, que sí que l’hem difós molt i a la premsa pràcticament no ha sortit.

LE: És difícil, però és necessari. És que és fort. Jo com a artista em sento molt sola, moltes vegades. Molt sola al meu estudi dient “per això que estic pensant necessito com un
feedback”... I em busco les maneres i tinc els meus companys. Però sempre és necessari,
això.

RM: Per la meva banda, una cosa que he trobat a faltar és que hi hagués més relació entre
els projectes artístics i els de les altres modalitats, com ara els d’educació i investigació.
L’escissió que heu establert sembla que ens hagi deixat a la pàgina de darrere d’Art Jove.
Potser ha faltat el dinamisme que precisament dieu que busqueu amb la modalitat de
pedagogia.

Marta Burugorri: Si no tienes este contacto, yo personalmente me despisto un poco y me
olvido a veces que tengo que hacer algo artístico. Se me olvida y siempre es cuestión de
tener el contacto. Yo siempre me junto con algún amigo con quien solo quedo para hablar
de estas cosas, porque si no se me olvidaría que a mí me gusta hacer arte.

TS: Hi ha diferents velocitats en la producció dels projectes i que hi hagi una major compenetració entre les diferents tipologies és una cosa a solucionar. De cara a l’any 2012
seran un major número de tutors i proposen assumir la producció de tots els projectes
d’una manera més articulada.

OF: I ara que el panorama institucional s’està enfonsant, literalment, heu tingut alguna
idea o heu pensat maneres de poder tirar endavant amb tot això i assumir-ho potser al
marge del que és més previsible o de les convocatòries públiques?

OF: Hi ha hagut una modalitat, la dels projectes d’edició, que podem dir que no ha tingut
ni tan sols tutor pròpiament. La Núria Güell i el Dario Reina han treballat directament amb
l’estudi de disseny i amb nosaltres han resolt els aspectes més relacionats amb la gestió.
En aquest cas, però, els projectes estaven bastant més definits, pràcticament es tractava
de projectes tancats en un sentit editorial.

JC: Es que yo creo que es lo que toca. Yo por una parte casi estoy contento de que se esté
yendo todo a la mierda. A mí personalmente el momento me está viniendo bien para pensar
y preguntarte cosas: “¿qué es lo que estás haciendo?, creo que estás corriendo mucho y
trabajando demasiado, ¿para qué?”. Vamos a pensar de qué manera se pueden hacer las cosas
de otra forma. Y hablando de esto que hablábamos, faltan espacios donde encontrarnos a
hablar críticamente de las cosas. Que es tan fácil como sentarnos en un sitio y poner un tema
sobre la mesa. Y si queréis después hasta lo colgamos en una radio en Internet, por ejemplo.
JD: Y con respecto a la situación actual, que tampoco es tan actual, últimamente, poco
a poco, estoy viendo más propuestas autogestionadas, iniciativas que tienen que ver con
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RM: És clar, potser és això. Els projectes editorials sembla que van més cap enfora.
O sigui, són per ser publicats i anar cap enfora. En canvi, els projectes d’investigació i
d’educació era com que miraven també cap endins. I en aquest sentit, en separar-ho dels
projectes de la modalitat de creació i no procurar que ni tan sols hi hagués una comunicació, s’ha fet una mica més difícil.
OF: En realitat tampoc sabíem que els tutors de la modalitat de creació optarien per treballar tots junts. De fet, hi va haver una recomanació explícita del jurat que no s’unissin
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Epistolario Ayuda humanitaria
Núria Güell

tots els projectes, que eren massa per al nombre de tutors seleccionats en la convocatòria
i que busquéssim tutors a part per a les modalitats d’investigació i educació. Hem intentat
esmenar una mica la distància que s’ha establert entre els productors de les diferents
modalitats amb Les males influències, quan us vàrem fer la convocatòria extensible a tots.

Projecte d’edició
Procés de tutoria i disseny gràfic: Bisdixit

LE: És que jo em pensava que eren artistes convidats, t’ho juro... En veure el programa
vaig dir “mira!, hi ha com artistes convidats!”.

epistolario
Ayuda
hu man it ar ia

JB: Yo quiero decir que como feedback externo sí que se ha respirado como mucha seriedad y ha sido muy positivo en todo lo que fue el proceso y las exposiciones. Hablo del
feedback del contexto artístico, de la gente que yo conozco, muy guay.
LE: Sí, a mi m’ho ha dit molta gent de fora que hi ha hagut com una obertura. A mi m’ha
preguntat molta gent “què passa amb Sala d’Art Jove?, què està passant amb Sala d’Art
Jove?”. Sembla doncs que es funcioni d’una altra manera en aquesta “escola” que hem
creat entre tots, de la qual molta gent es queixa de poca permeabilitat i del rollo búnquer
que tenim. Jo una cosa que vull afegir és que quan vaig començar el projecte no em veia
amb cor de fer-lo. I encara al·lucino de com l’he pogut fer, especialment des que se’m va
ajuntar amb el de La Capella. I va ser com aquesta mena de força i de veure que anàvem
tots a la una que m’ha ajudat molt.

Presentació de la publicació
de Núria Güell a la llibreria múltiplos,
a càrrec de l’autora i d’Alexis Callado,
curador independent

AJ: A nosaltres també ens ho va semblar en molts moments en relació amb el taller. Ens
dèiem “el taller si no es fa aquí no es fa”. Però al final ha sortit!
LE: Jo encara em pregunto què va passar. Perquè jo estava fatal! Hi va haver un dia, una
cosa molt important que em vau dir, de la segona actuació que vaig fer, del segon directe,
que em vau dir “Laia, a veure, ets aquí, que és un lloc on poder provar”.

Procés de tutoria
Bisdixit
Lloc
Llibreria múltiplos
C/ Lleó 6, local 2
Barcelona.

TS: Ah, això és bàsic, sí! És el lloc precisament per fer això, per experimentar i provar i...
Això és molt important.
AL: Crec que uns dels objectius dels tutors hauria de ser crear un clima de confiança per
assajar i fallar, més que per anar sobre segur.
JD: Bueno, a mí me gustaría decirles que yo también me sentí y creo que todos los tutores,
nosotros cuatro, nos sentimos como parte de ese proceso. E igual eso también hizo que
se sustentara tanto la dinámica, porque creo que nos insertamos también en ese proceso
de aprendizaje. Con funciones diferentes a las de los artistas pero también en ese lugar
de ensayo/error...
OF: Per acabar m’agradaria dir, i penso que és un sentiment compartit amb el Txuma, que
hem tingut molta sort de treballar amb vosaltres. I de començar aquest nou model tutorial
amb aquesta experiència. Perquè hagués pogut ser d’una altra manera. I ha anat molt bé.
Per tant moltes gràcies, a tots. I molta sort a tothom amb els projectes, que partir d’aquí
esperem que continuïn progressant i avançat. Esperem que hagueu tingut una estada feliç
a la Sala d’Art Jove.

22.02.12
20.00 h

Epistolario Ayuda Huma
nitaria recull
les 33 cartes que Núria Güell va rebre
arran de la convocatòria que va emetre
quan vivia a Cuba i en què s’oferia com
a esposa de qualsevol cubà que volgués
emigrar a Espanya, a canvi que li escrivís
“la carta d’amor més bonica del món”.
Cada una de les cartes que l’artista
va rebre és prova de l’explotació de
l’enginy en relació a aspectes emocionals
i sentimentals, una estratègia de
supervivència que ha desenvolupat una bona
part de la societat cubana actual.
El llibre, produït en el marc de la
convocatòria de projectes d’edició Art
Jove 2011, surt a la llum una vegada la
persona seleccionada amb la convocatòria
ha aconseguit obtenir el permís de
residència espanyola.
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7.2.2012
Projecte d’edició
Presentació de la publicació
Epistolario Ayuda Humanitaria
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Convocatòria del projecte Ayuda humanitaria
Portada del full volant

Epistolario Ayuda humanitaria
Fragment del dossier que Núria Güell va
presentar a la convocatoria Art Jove 2011

La meva proposta per a la convocatòria d’edició forma part del projecte de creació Ayuda
humanitaria, que estic realitzant des del 2008.
Ayuda humanitaria és un projecte creatiu que consisteix en un intercanvi de serveis.
Quan vivia a Cuba em vaig oferir com a esposa a qualsevol cubà que volgués emigrar a
Espanya, a qui em comprometia a pagar les despeses del casament i el passatge. Vaig
realitzar una convocatòria pública en la qual demanava als interessats que m’escrivissin “la
carta d’amor més bonica del món”. Basant-se en aquest material, un jurat format per tres
jineteras cubanes faria la selecció del meu futur marit. A canvi, el seleccionat s’hauria de
comprometre a restar a la meva disposició durant el temps d’espera de la seva nacionalitat
espanyola, sempre que jo ho necessités, per participar en diferents activitats relacionades
amb la realització de l’obra, com per exemple assistir a mitjans públics a exterioritzar el
seu agraïment. Un cop aconseguida la nacionalitat espanyola, ens divorciaríem, acabant
així el contracte que ens uneix. En el cas que el projecte posteriorment es vengués com
a “obra d’art”, ens repartiríem els guanys a parts iguals.
Amb aquesta obra pretenc denunciar les restriccions migratòries (per part del govern
cubà i dels països europeus) i algunes de les seves conseqüències en l’esfera del comportament social, on la necessitat acaba substituint l’amor. Alhora, l’obra fa visible l’ús immoral
de la situació de l’altre per part de turistes del primer món que viatgen a països en vies
de desenvolupament i, recolzant-se en el poder atorgat per la seva nacionalitat i la seva
posició econòmica, sadollen la seva necessitat d’afecte i reafirmen la seva superioritat, tot
obligant l’interès a disfressar-se d’amor.
A través del títol Ayuda humanitaria es crea una analogia entre l’actitud d’aquests
turistes i la de les societats dominants, que, malgrat la seva “bona voluntat”, continuen
fent servir les relacions de dependència per a beneficis pràctics i les seves “bones accions”
per guanyar capital simbòlic. Finalment, a través de tot el material obtingut es posen en
evidència diferents usos socioeconòmics i polítics de l’“amor” en el context global.
Per a la convocatòria d’edició presento l’Epistolario Ayuda humanitaria, que és un
epistolari de cartes d’amor que recull les 33 cartes que vaig rebre de les persones interessades a casar-se amb mi. Tenint en compte que gairebé la totalitat de les cartes van
ser enviades per homes que no em coneixien, s’evidencia en el redactat el seu objectiu
d’emigrar camuflat per la passió que suposadament “els desperto”. Cadascuna d’elles és
un exercici on s’explota l’enginy desenvolupat en termes emocionals i sentimentals per
abastir necessitats vitals, estratègia de supervivència que ha desenvolupat bona part de
la societat cubana actual.
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Imatge que Núria Güell ha trobat a Internet
del seu espòs, Yordanis Martínez, anunciant-se
per trobar feina a Espanya

“La carta para mi rosa”, carta guanyadora
de la convocatòria Ayuda humanitaria
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Què fer a Sabadell
Dario Reina

Acció que Núria Güell ha plantejat realitzar
a Yordanis Martínez

Projecte d’edició

Le he pedido a mi esposo cubano, con
el que estoy casada de forma legal, que
muestre su agradecimiento hacia mí en
diferentes medios públicos y que para su
relato se base en la evolución que ha sufrido la política migratoria española durante
los últimos años, de manera que el oyente
pueda establecer una relación entre lo
personal y lo sociopolítico.

Procés de tutoria i disseny gràfic: Bisdixit
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Núria Güell

Presentació de la publicació de
Dario Reina a la llibreria múltiplos,
amb la intervenció d’Oscar Abril
Ascaso (NauEstruch) i de Lluís Oliva.

Què fer a Sabadell és un recull de
les experiències que Dario Reina
va desenvolupar durant el mes de
maig de 2010 en aquesta localitat.
Dario es va proposar amb el
projecte assistir a la major quantitat
d’esdeveniments culturals possibles,
seguint l’agenda d’activitats mensuals
que edita l’ajuntament. Relats,
fotografies, anècdotes, entrades,
anotacions, programes de mà,
volanders, dibuixos, tiquets d’autobús,
agendes culturals… El material que
es va generar amb la seva activitat
s’ha recuperat i reeditat amb una
publicació que s’ha produït en el
marc de la convocatòria de projecte
d’edició Art Jove 2011.
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Procés de tutoria
Bisdixit
Lloc
Llibreria múltiplos
C/ Lleó 6, local 2
Barcelona

21.3.2012
Projecte d’edició
Què fer a Sabadell Presentació de la publicació
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Imatges de Ramon Ruaix (Sabadell, 1977), una
de les primeres persones que Dario Reina va conèixer
a Sabadell Va acompanyar-lo dia a dia en el
desenvolupament del projecte, durant tot el mes
de maig de 2010
—
7 de maig. Bar Morrosko. C. d’Àngel Guimerà, 5
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9 de maig. Santuari de la Salut
15 de maig. Bar Calissó. Castellar del Vallès
16 de maig. Ràdio Trama. Pl. del Gas
22 de maig. Centre Cívic de Sant Oleguer, Som com som. C. de Sol i Padrís, 93
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12 de maig. L’Estruch. C. de Sant Isidre, 140
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Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social
i Família
Direcció General de Joventut
Conseller
Josep Lluís Cleries
Director de Joventut
Toni Reig
Director de l’Agència Catalana de
Joventut:
Jordi Boixadera
Director de Programes i Acció Territorial:
Oriol Martín

Sala d’Art Jove 2010 – 2011
Equip d’assessorament i gestió:
Oriol Fontdevila
Txuma Sánchez
Coordinació tècnica:
Marta Vilardell
—
Jurat Art Jove 2010:
Sílvia Cabeza
Pilar Cruz
David G. Torres
Lluc Mayol
Laurence Rassel
María Ruido
Oriol Fontdevila
Equip tutorial 2010:
Alex Brahim
Pilar Cruz
ferranElOtro
David G. Torres
Lluc Mayol
María Ruido
—
Jurat Art Jove 2011:
Sílvia Cabeza
Alex Brahim
Moritz Küng
Sitesize. Elvira Pujol i Joan Vila-Puig
Vena (por la). Ruben Grilo, Alex Reynolds
Txuma Sánchez
Equip tutorial 2011:
Azotea (Ane Agirre i Juan Canela)
Bisdixit
Julieta Dentone,
Alexandra Laudo [Heroínas de la Cultura]
Javier Rodrigo
Muntatge de les exposicions:
Oriol Rosset

Sala d'Art Jove
Generalitat de Catalunya
Calàbria, 147
08015 Barcelona
Tel. 93 483 83 61
www.saladartjove.cat
www.gencat.cat/joventut/salartjove
artjove.bsf@gencat.cat

Organitzacions col·laboradores:
Antigua Casa Haiku
Arts Libris
Ateneu Igualadí
Barcelona Cultura
Centre Cívic d’Urgell
Can Felipa Arts Visuals
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