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A principis del mandat 1987-1991, l’alcalde Josep Pujadas va
proposar als responsables del Museu de la ciutat iniciar un programa d’adquisicions d’art contemporani. Un programa ambiciós
i innovador. Un programa que, en essència, enllaçava amb el
premi de pintura que van promoure Josep Verde Aldea i Antoni
Cumella entre el 1959 i el 1964, i molt especialment amb la vitalitat artística de Granollers a la dècada dels setanta.
Es tractava d’incrementar, renovar i actualitzar el fons patrimonial del Museu, i, alhora, d’accentuar la seva especialització
cap a l’art contemporani.
Josep Pujadas va confiar el seu projecte a un granollerí molt
vinculat a la institució i de gran prestigi en el món de l’art contemporani, Manel Clot.
Aquest primer impuls va ser intens i constant, i també breu.
Es va tancar el 1992, fruit d’un canvi de govern. Deu anys després, es va reprendre amb altres formats. Sempre amb la presència de Maria Permanyer, que, des de les seves responsabilitats,
ha coordinat aquesta tasca.
En tots aquests anys, la ciutat ha vist com la seva col·lecció
d’art contemporani creixia en qualitat i quantitat, ha vist com
la trajectòria d’exposicions no es deturava i ampliava els seus
episodis, com la seva línia editorial implementava títols i artistes,
com les activitats i la difusió abastaven més registres i, sobretot, ha vist com el Museu arribava a més interlocutors i obria les
portes a nous públics.
Estem convençuts que l’art, tant en la seva versió més contemporània com en el diàleg amb la tradició, dóna sentit i cohesiona la comunitat. És per això que ens plau presentar-vos un
primer balanç d’aquests anys, una aturada en el camí per mirar
enrere i articular present. Ens plau presentar-vos una exposició
que mostra una part significativa del fons d’art contemporani del
nostre Museu i de la nostra ciutat, i alhora l’edició d’un catàleg
que explica detalladament el seu trajecte.
Aquesta exposició vol ser, també, un reconeixement a les
aportacions de Manel Clot a la ciutat. La seva creativitat, la seva
expertesa i el seu profund coneixement de l’art dels nostres
temps han estat fonamentals.
Us convidem a què vingueu i us deixeu interpel·lar per les
capes de sentit que la mirada de l’art sap i pot aportar-nos.
Josep Mayoral Antigas
Alcalde de Granollers
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L’acció cultural, clau
de volta de la societat
Potser us demanareu el perquè ara d’aquesta exposició i catàleg. La resposta la trobem en la persistència i el convenciment
d’entendre l’art com a creació de comunitat, l’art com a activitat,
no com a producció d’objecte; l’art com a acció rere acció, prova
i fallida, prova i consolidació, creant camí perquè el treball és
constant, i ha de ser valent i amb criteri. Per això, Manel Clot
deia: “[…] Hem d’admetre que l’obra d’art és com una mena
d’assaig: abasta molt més enllà de la vida, l’explica, és una forma
molt potent de construcció de sentit que s’inscriu dins d’una forma d’acció, reconcilia el subjecte amb la seva pròpia experiència
i arriba on la vida no arribarà mai, potser perquè amb la vida no
n’hi hauria prou”.
Començava així, als anys noranta, un projecte ambiciós que,
amb el temps, ha donat identitat al Museu. Arriscat, diguem-ho
tot, i, perquè no, una mica visionari. Innovador i, tanmateix,
creiem que necessari.
Utopies persistents. Col·lecció d’art contemporani del Museu
de Granollers és una exposició que mostra part del fons d’art
contemporani del Museu i ho fa posant l’accent on trobem el
nucli d’un treball crític i rigorós de la política d’adquisicions liderada per Manel Clot en diàleg amb les línies museològiques de la
institució. Són anys de configuració d’una col·lecció pública d’art
actual. Algunes de les obres ja han estat mostrades a les sales
del Museu, en diferents exposicions, amb l’objectiu persistent
d’establir un diàleg entre l’art dels nostres dies i el visitant.
Hem volgut posar de manifest la primera lectura, la tesi de
l’actuació del Museu entorn de la política d’adquisicions d’art
contemporani. Un punt de partida que, inevitablement, ens ha
portat a interrogar-nos si estem preparats per interpel·lar els
llenguatges actuals amb qüestionaments d’avui. Un repte, sí.
Adquirim i conservem per rellegir, per reinterpretar i per poder
reactuar. Qüestionar-nos el present és la clau de volta d’un futur
raonat i amb sentit.
La multiplicitat de l’art i del lector, la fi del canonicisme i la
supremacia de l’experiència en la subjectivitat són el marc on
emergeix l’individu com a centre, l’antropocentrisme de l’art
actual, i és aquí on esdevé la riquesa d’aquest llenguatge.
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El catàleg que teniu a les mans és una revisió i reedició de
posicionaments enfront del fet artístic, de la seva manera de ser
exposat i de formar part d’una col·lecció pública, visions que
ens ajuden a reafirmar línies, a qüestionar-les i a millorar-les.
En paraules de Manel Clot: “No tinguem por, ens hem de treure
de sobre la por a la dissonància, a la dissidència i a la tan estesa
malaltissa afecció al consens, l’obra ens dóna l’experiència del
singular de la seva singularitat”.
Si repassem la història del Museu, la seva programació i configuració del fons, l’art contemporani hi és present des de la seva
gènesi fins a l’actualitat. Hi trobareu diàlegs bidireccionals entre
l’art i la societat, el fet expositiu i el visitant i, al mig, un espai
d’intersecció on se situa el Museu, mediador, comunicador, altaveu i alhora recopilador de significats que són inherents a l’art. El
Museu com a espai de diàleg, de reflexió, d’experimentació i de
crítica, on es generen nous significats i coneixement.

Cal treballar, com ja va veure Ernst Bloch, per mantenir vius
els espais de la utopia. És aquí on el Museu ha de ser capaç
de donar eines a la humanitat, movent-se entre la subversió i
l’absorció, la capacitat contemplativa i la ruptura activa, entre
el coneixement del passat, el qüestionament d’un present i el
posicionament respecte al futur. Hem de ser conscients de la
fragilitat del fet cultural en un món globalitzat i amb un discurs
hegemònic i, per tant, hem de potenciar espais de dissens,
capaços de generar pensament crític i pràctiques evocadores de
sentit per donar espai a la facultat alliberadora de la cultura.
Glòria Fusté Pérez

Hem de treballar en el que podríem anomenar “el nou ús del
patrimoni”, que no deixa de ser la interpel·lació i relació que
establim avui amb la cultura, vista i rellegida des de la contemporaneïtat, i també des de la subjectivitat de l’individu, i és en
aquesta actitud on ens adonarem de l’acció social de l’art.
Si ens preguntem per l’art com ho va fer Tzvetan Todorov respecte a la literatura, ens adonarem de la magnitud de la tragèdia.
Ens hem permès la llicència de substituir el “gènere literari” pel
“gènere artístic” en un fragment del seu text La literatura en
perill, amb el resultat següent: “Si avui dia ens preguntem per
què hem d’estimar l’art, la resposta és: perquè ens ajuda a viure.
[...] L’art ens fa descobrir nous mons que se situen en continuïtat
amb les experiències viscudes i ens permeten entendre-les millor. [...] L’art és més dens i més eloqüent que la vida quotidiana,
però no radicalment diferent, l’art amplia el nostre univers, ens
incita a imaginar altres maneres de concebre’l i organitzar-lo. [...]
Ens proporciona sensacions irreemplaçables que fan que el món
real esdevingui més carregat de sentit i més bell. Lluny de ser un
simple afegit, una distracció reservada a les persones educades,
permet que cadascú respongui millor a la seva vocació d’ésser
humà”.
Treballem, doncs, en l’ús i la normalització del fet artístic i
cultural en la nostra societat, en la nostra quotidianitat. Siguem
valents a l’hora de llegir-lo, per poder utilitzar-lo en el nostre dia
a dia i, per què no, per canviar i evolucionar com a civilització i
societat.
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Part 1
Utopies persistents
Selecció de textos
de Maria Permanyer

El fons d’art del Museu de Granollers
Impulsat per la societat civil, el Museu de Granollers va ser
creat per l’Ajuntament de la ciutat l’any 1932 amb un fons d’una
trentena d’obres d’art i alguns objectes. Dos anys més tard, el
1934, la Comissió Organitzadora del Museu va ser substituïda pel
Patronat Municipal, amb el nom de Museu-Arxiu de Granollers i
del Vallès Oriental, amb seu a l’antiga presó.
Durant la República, hi ha registrades algunes donacions
d’obres d’artistes i algunes compres d’obres d’art, però la necessitat de fornir el fons d’art va fer que se sol·licitessin obres a
Madrid, al llavors Ministerio de Instrucción Pública, i que s’ingressessin algunes pintures, escultures i peces d’arqueologia. El
Nadal del 1934, el Museu de Granollers va organitzar una gran
exposició amb l’objectiu de mostrar el seu fons i sensibilitzar
sobre la necessitat d’augmentar-lo.
Va ser durant els anys de la Guerra Civil quan la Junta de Salvaguarda del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya va establir
el Museu com a seu per dipositar-hi el patrimoni procedent de
col·leccions particulars i eclesiàstiques de la comarca. Un cop
acabada la guerra, i durant més d’una dècada, moltes obres van
ser retornades als seus propietaris. Les peces que no van ser
reclamades, jurídicament, l’Estat les va passar a l’Ajuntament, és
a dir, al Museu de Granollers.
Després de la guerra, el Museu va estar tancat fins l’any 1947,
quan es va reobrir ja amb el nom de Museu de Granollers. Estava
situat a la Casa Molina, on va estar-hi fins l’any 1965, quan va
haver de tancar perquè l’edifici amenaçava ruïna.
A partir dels anys cinquanta, el fons patrimonial del Museu
va anar creixent amb diverses donacions de material etnogràfic i d’arqueologia de prospecció però, sobretot, d’art. La font
d’ingressos eren les pròpies activitats museístiques –les exposicions temporals d’artistes– i els premis dels concursos locals i
comarcals d’escultura i pintura: Concurso de Arte en la Madera
(1952-1958), Concurso Vallesano de Arte (1956-1958) i Concurso
Exposición Comarcal de Arte (1956-1958).
Però va ser el concurs organitzat per Josep Verde Aldea, aleshores director del Museu, amb la complicitat d’Antoni Cumella,
el Premio de Pintura «Granollers», el més significatiu i determi-
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nant pel que fa a l’entrada d’obres d’art i a la seva qualitat, com
també pel ressò que va tenir en el món cultural i artístic. Van ser
sis convocatòries que van abastar des de l’any 1959 al 1964 amb
un jurat de prestigi format per l’artista Antoni Cumella i els crítics
d’art Alexandre Cirici, Joan Ramon Masoliver i Àngel Marsà.
En el context sociopolític i cultural d’aquell moment, i tenint en
compte que va ser en aquells anys en què va prendre més força
la necessitat i la iniciativa de crear un museu d’art contemporani
a Barcelona –moviment encapçalat per Cirici Pellicer–, l’esforç
per convocar un premi de pintura realment compromès amb el
present suposava una presa de consciència sobre la precarietat
patrimonial dels fons museístics d’art contemporani del país. El
Premi de Pintura Granollers va ser, en aquest sentit, fundacional
respecte al fons d’art contemporani del Museu. Quant a obres,
aquest certamen va aportar, entre premis, accèssits i obres no
recollides, unes 39 obres amb noms d’artistes com Josep M. de
Sucre, Jordi Curós, Eduard Alcoy, Teodor Asensio, Ricard M.
Mezquita, Carles Planell, Romà Vallès, Magda Bolumar, Guillem
García Pibernat, Santiago Pericot i Jordi Galí.
Des de l’any 1965 fins al 1975, el Museu va estar tancat. Tot i
així, es van incorporar una quinzena d’obres procedents de concursos organitzats per l’Ajuntament i l’Obra Sindical Comarcal de
Educación y Descanso, com el Premio Granollers de Notas Pictóricas (Pintura Rápida) de 1965-1974 o el Certamen de Arte del
Vallés de 1966-1974, amb obres d’Agustí Penadés, Ferran Icart,
Pere Bech i Joan Cruspinera, entre d’altres.
En aquests moments, a Granollers es van produir un parell
d’esdeveniments de rellevància en la història de l’art a Catalunya.
A la primavera del 1971, es van organitzar dues convocatòries
col·lectives arriscades i innovadores: I Mostra Internacional d’Art.
Homenatge a Joan Miró i el I Concurs d’Art Jove, que van concentrar a la ciutat l’eclosió de l’art conceptual a Catalunya. Cirici
i Cumella recuperaven, amb aquestes manifestacions, l’esperit
obert de la convocatòria del Premi de Pintura Granollers, però
sobretot, la ciutat de Granollers adquiria un compromís amb l’art
contemporani.
L’any 1976 es va inaugurar el nou edifici del Museu de Granollers en un solar situat al centre de la ciutat que havia estat
propietat de la Unió Liberal fins que va ser incautat pel franquisme l’any 1939. L’edifici, de nova planta i concebut específicament com a equipament museístic, va ser projectat pel llavors
jove equip d’arquitectes Bosch, Botey i Cuspinera, en la línia de
construcció racionalista que Marcel Breuer havia fet a Nova York
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feia deu anys amb l’edifici del Whitney Museum of American Art,
especialitzat en art contemporani. El fet d’incorporar el formigó
com a material constructiu va permetre un edifici orgànic d’espais oberts on les diferents plantes estaven connectades.
Ja amb el nou ajuntament democràtic, l’any següent, el 1977,
es va decidir fer una inauguració del Museu amb una exposició
que era tota una declaració d’intencions i una aposta cap a la
modernitat: Miró-Tàpies-Brossa. Miró ja havia donat a la ciutat
un dibuix on es llegia “Granollers” amb lletres mironianes amb
motiu de l’exposició homenatge que es va realitzar l’any 1971. Per
a aquesta exposició, Antoni Tàpies va fer in situ, a la sala 1 del
Museu, l’obra Gran A i Joan Brossa la litografia Poema visual,
peces que des de llavors són un referent del fons d’art del Museu
de Granollers.
Aquesta exposició va marcar un primer període en què es
va començar a programar art contemporani comptant amb les
propostes articulades per col·laboradors externs al Museu com
el crític d’art Manel Clot i l’artista i dissenyador gràfic Vicenç
Viaplana. Entre el 1981 i el 1984, Manel Clot va dur a terme cinc
projectes expositius. Granollers 81. Associació d’artistes moderns
de Granollers va ser un cicle expositiu que anava presentant
parelles d’artistes amb obres de Benito-Viaplana, Franco-March,
Batlles-Mena, Merino-Vilageliu i Diosillo-Saborit-Vidal. El dia de
la inauguració de la primera exposició, el 3 de febrer del 1981,
Jordi Benito va realitzar, a l’Espai Obert del Museu, una de les
seves performances més arriscades: Baiard, jaç, impacient. Opus
II. L’any següent, el 1982, Manel Clot va ser responsable del
projecte 6 pintures, amb Jordi Benito, José Manuel Broto, Xavier
Franquesa, Ferran Garcia Sevilla, Xavier Grau i Vicenç Viaplana,
que van treballar dins l’espai físic del Museu unes teles de grans
dimensions. Les sis obres resultants van passar a formar part del
fons del Museu. El 1983, Manel Clot va presentar l’exposició V. O.
(Versió Original), coproduïda amb la Generalitat de Catalunya,
amb obres de Jordi Benito, Josep Franco, Jaume Guardis, Joan
March, Josep Uclés i Vicenç Viaplana, i que va itinerar a ciutats
com Vic, Lleida, Girona i Tortosa. Finalment, el 1984, Clot va
presentar l’exposició de Jordi Benito, Murmuris del bosc. Assaigs
per a l’Òpera Europa, amb una acció el dia de la inauguració que
va incorporar la presència d’un cavall blanc dins del Museu.
Després dels projectes de Manel Clot, entre el 1986 i el 1989,
va ser Vicenç Viaplana qui va programar gairebé vint exposicions
d’art i de disseny, que tenien una durada curta i es presentaven
a la 4a Planta, amb una acurada edició de fulletons i peces de
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comunicació. Cal destacar les mostres d’art de Francesc Vidal
i Montserrat Cortadellas el 1986, Joan March el 1987 i Diosillo
el 1989; i les mostres de disseny de Pati Núñez el 1987 i Santa &
Cole el 1988.
Durant la dècada dels vuitanta, l’organització del Museu de
Granollers va pivotar sota la direcció de Josep Muntal, que
coordinava les diferents àrees de participació formades per
voluntaris i creades en funció de les temàtiques del fons, com
eren arqueologia, història, art medieval i modern, art contemporani i ciències naturals –l’any 1987 es va obrir l’extensió Museu de
Ciències Naturals de Granollers–; juntament amb els serveis de
pedagogia i d’imatge.
Entre les diferents exposicions d’aquests anys –la memòria
d’activitats és molt àmplia–, es van presentar diferents mostres monogràfiques sobre el fons d’art del Museu, es van acollir
diferents edicions de la Primavera Fotogràfica i altres itineràncies
d’art i de cultura, i es van presentar exposicions de producció
pròpia d’artistes destacats com Josep Grau-Garriga, Moisès
Villèlia i Magda Bolumar.
A part de la programació, el fons d’art del Museu va anar
creixent amb la incorporació d’obres d’artistes de Granollers
procedents de donacions. Cal destacar la donació anual que,
com a resultat de la Fira de Dibuix i durant vint-i-sis anys (19782003), l’Associació d’Amics de l’Art va anar fent a la ciutat, amb
obres que s’incorporaven al fons del Museu d’artistes com Jaume
Genovart, Francesc Anglès, Jaume Muxart, Antoni Vives Fierro,
Rafael Bartolozzi, Josep M. Subirachs, Modest Cuixart i Albert
Ràfols-Casamada, entre molts d’altres.
D’altra banda, també es van incorporar al fons del Museu
obres d’artistes –pintures i dibuixos– generats com a peces de
comunicació gràfica de diversos certàmens de la ciutat, com van
ser el Festival Internacional de Música i els cartells de les diferents edicions de la Festa Major.
L’art contemporani anava tenint un espai propi dins del fons
d’art del Museu, un fons que conviu amb altres àmbits patrimonials (arqueologia, etnografia, numismàtica i ciències naturals) i
que abasta una periodització molt àmplia. Des de retaules, talles,
relleus i altres peces d’art religiós dels segles XVI al XVIII, fins
a pintures del final del segle XIX d’artistes com Eliseu Meifrén,
Raimundo de Madrazo o J. M. Tamburini; pintura de l’Escola del
modernisme català com Bonaventura Puig i Perucho, Antoni de
Ferrater o Vicent Albarranch; representants de les avantguardes catalanes com Manolo Hugué o Joan Sandalines; i artistes
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destacats de Granollers com el ceramista Antoni Cumella. En
aquest marc pluridisciplinari, l’àmbit d’art contemporani va anar
adquirint una presència destacada fins a marcar la identitat del
fons d’art del Museu. Els darrers anys de la dècada dels vuitanta i
també els noranta van ser, en aquest sentit, definitius.

La política d’adquisicions d’art contemporani
1989
L’any 1989, l’Ajuntament de Granollers va iniciar una política
d’adquisicions d’art contemporani per al Museu de Granollers,
una proposta que es va presentar dins del programa cultural
del partit de govern (PSC), en aquells moments encapçalat per
Josep Pujadas. El projecte va prendre forma amb la presència
del crític i curador d’exposicions Manel Clot, vinculat ja amb les
exposicions realitzades entre el 1981 i el 1984 a l’Àrea de Participació d’Art Contemporani del Museu. Tot i que l’acord pres
per la Comissió de Govern era del 12 de desembre del 1988 amb
l’aprovació d’un projecte específic signat per Manel Clot, no va
ser fins l’any següent quan es van iniciar les adquisicions.
Les adquisicions es van articular en dues línies. Una era la més
temàtica i amb un recorregut més ampli i alhora més cohesionat,
que se centrava en la presència, el desenvolupament i la renovació del llenguatge escultòric durant els anys vuitanta a l’escena
artística catalana. I l’altra línia, més puntual, consistia en la presència d’obres d’artistes del territori –Granollers i entorn– amb
una marcada trajectòria inserida en l’art contemporani.
Tot i tractar-se d’un moment en què el país es trobava en
expansió i creixement, un moment en què les noves estructures
de la democràcia començaven a donar els seus fruits i alhora
en reclamaven de noves, la decisió per part de l’Ajuntament de
Granollers respecte a l’art contemporani no era la més habitual
a les ciutats mitjanes del país. Si miràvem a banda i banda, en
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un moment en què el Museu d’Art Contemporani de Barcelona
era encara embrionari i mancava una tasca de pedagogia comunitària per apropar les pràctiques artístiques contemporànies a
la sensibilitat general de la població, es tractava d’una aposta
valenta. Valenta perquè encara no es disposava dels models de
gestió museística de què es disposaria amb els anys, perquè
calia explicar molt bé a la ciutadania què s’estava posant en joc,
i perquè el Museu de Granollers tenia una estructura de gestió
força reduïda. En aquest context, calia entendre l’inici d’una política d’adquisicions d’art contemporani com una aposta política
cultural i museística de ciutat.
Gairebé en paral·lel a aquesta decisió, i en vistes de la voluntat de professionalitzar el Museu, al principi de l’any 1990, es va
incorporar Maria Permanyer amb funcions de direcció tècnica.
Des del 1987 al 1992, la direcció del Museu, entesa de manera
honorífica i amb funcions representatives, anava a càrrec d’Antoni Jonch.
Encara que la decisió d’engegar una política d’adquisicions
d’art contemporani agafava a contrapeu al Museu, que encara no
disposava d’un pla directori ni d’un marc d’actuació concret pel
que suposava a les adquisicions –a l’inici es gestionaven directament des de l’Àrea d’Alcaldia de l’Ajuntament–, va assumir el projecte. Va ser a partir d’aquest fet que va començar a sistematitzar
la seva trajectòria i a redefinir les seves actuacions dins la seva
pròpia funció com a museu. Per dir-ho ras i curt, la nova política
d’adquisicions va suposar un pas de gegant.
Ja des del començament, quedava molt clar que la nova política d’adquisicions requeria professionalitat, fet que es traduïa en
factors com els següents. En primer lloc, es tractava d’una decisió de llarg recorregut. Si bé més endavant –com ja s’explicarà–,
les derives de la política municipal van imposar una aturada en
les adquisicions, es van reprendre així que va ser possible.
Un segon element va ser l’encert de l’encàrrec –Granollers
disposava d’un dels crítics més destacats del país en art contemporani–: es va fer a Manel Clot, coneixedor de l’actualitat de les
pràctiques artístiques contemporànies i dels artistes emergents,
de les darreres tendències, de les galeries, del mercat de l’art i
que, a la vegada, tenia la capacitat per bastir els fonaments del
projecte i marcar-ne els eixos teòrics; sense oblidar que, d’altra
banda, coneixia el fons d’art del Museu i ja hi havia dut a terme
exposicions significatives.
Més enllà d’un assessor extern, Manel Clot va treballar durant
anys per al Museu de Granollers i en estreta col·laboració amb
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Maria Permanyer. Les línies de treball per a la millor contemporaneïtat van quedar ja manifestes en la seva primera intervenció,
l’exposició oberta el juny del 1989: Peces del segle XX. Fons del
Museu 10, en què presentava –com el mateix Clot explicava al
catàleg– una selecció personal sense cap altra línia de contingut
que no fos mostrar la qualitat de les obres que s’hi exposaven.
Però aquesta trentena d’obres, a més de suposar una presa de
postura, denotava ja el nivell del projecte que aquí començava.

C’era una volta uno
1989-1992
La primera peça que es va adquirir era del 1989, un volum,
una estructura de metall d’Antoni Abad que porta per nom C’era
una volta uno. Va ser la primera d’una sèrie d’adquisicions que
es va mostrar molt aviat. Al maig del 1991, probablement per
una necessitat sociopolítica i d’afirmació, ja hi havia una primera exposició: Onze escultures. Adquisicions de l’Ajuntament de
Granollers 1989-1991. Tal com indica el títol, es van presentar les
primeres onze adquisicions, amb noms com Antoni Abad, Francesc Abad, Jordi Canudas, Jordi Colomer, Pep Duran, Gabriel,
Mabel Palacín/Marc Viaplana, Ramon Parramon, Carlos Pazos,
Perejaume i Joan Rom. També es va editar un acurat catàleg amb
textos de crítics destacats com Juan Vicente Aliaga, Glòria Picazo, Luis Francisco Pérez i el mateix Manel Clot, que van refermar
la solidesa conceptual del projecte. El catàleg s’acompanyava de
textos específics sobre cadascuna de les obres. El mateix Clot,
en l’informe de proposta del projecte, va insistir que no solament era un simple catàleg, sinó que volia “esdevenir una ocasió
immillorable per a proporcionar un bon instrument reflexiu”. Una
reflexió que posava l’accent en “les consideracions del fenomen
de l’escultura en el marc dels anys vuitanta –contaminacions
(fotografia i instal·lació), ruptura de codis i límits, inclusió en el
panorama postmodern, vinculació amb l’escena internacional,
recuperació de mites anteriors, postminimalisme i objectualisme, tradició i renovació, etc–.” Clot defensava la repercussió
d’aquesta iniciativa en el Museu, encara que la veia com un fort
impacte que “no té cap altre parangó en els museus d’aquesta
índole i, potser, de cap altra.”
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Uns mesos després, i ja al 1992, aquests primers resultats de la
política d’adquisicions es van exposar al llavors anomenat Museu
Comarcal del Maresme-Mataró. I aquell mateix any, una segona
exposició al Museu de Granollers, Escultures. Adquisicions de
l’Ajuntament de Granollers 1991-1992, mostrava les adquisicions
més recents, les obres de Ramon Guillen-Balmes, Jordi Colomer,
Jordi Benito i Pep Duran. Que no sorprengui a ningú la repetició d’artistes, el mateix Manel Clot parlava d’“ideologies de la
continuïtat” i n’argumentava la conveniència en el text del fulletó
de l’exposició. “Aquesta era una altra de les fites del projecte:
pensar en la necessària representativitat de l’obra dels artistes,
i veure-la en diferents moments del seu transcurs”. Respecte a
la selecció d’artistes d’aquestes adquisicions, insistia: “La seva
presència a la col·lecció s’entén pel paper notori i rellevant en la
situació artística contemporània i per les perspectives indubtables que amb vista al futur es plantegen des de la rotunditat dels
seus treballs.”
Dins la línia d’artistes de proximitat, també es van adquirir
dues obres de Vicenç Viaplana l’any 1989 i el 1991. A partir del
1992, aquesta línia específica d’adquisicions no va ser gestionada per Manel Clot, sinó que van ser els tècnics del Museu amb
assessors diversos qui la van portar a terme.
L’arrencada va ser forta. En només quatre anys, quinze adquisicions, dues exposicions al Museu de Granollers i una fora de
la ciutat, i l’edició d’un catàleg. L’esforç per fer visibles les obres
adquirides era constant: només arribava una obra, ja s’estava
pensant en exposar-la.

Primer eix de treball:
la nova escultura
A part de justificar totes les decisions amb informes detalladíssims i de gran exhaustivitat, es va decidir treballar per línies
i alhora, fet destacable, deixar que fossin les mateixes línies les
que evolucionessin. El primer dels eixos de treball que es va fixar
va ser la renovació del llenguatge escultòric que estava experimentant la pràctica de l’art durant els anys vuitanta. En un segon
moment, ja als anys 2000, la política d’adquisicions va pivotar a
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l’entorn d’un segon eix: repensar les noves formes de visualitat
contemporània. No faríem justícia al projecte, si no deixéssim
que fossin els mateixos textos signats per Manel Clot els que
mostressin la seva potencialitat. A més de l’element justificatiu
de cadascuna de les propostes –no podria ser diferent tractant-se d’adquisicions amb pressupost públic–, suposaven textos
de tesi amb una vertadera presa de postura sobre les pràctiques
artístiques contemporànies i que sovint s’avançaven uns anys al
que seria la pràctica museològica del país.
Un decàleg d’intencions d’aquest primer moment es trobava
en els textos que acompanyaven les dues mostres del fons ja
esmentades. “La constatació de com s’ha produït l’expansió del
camp escultòric –o escultural– en els darrers anys, en un procés complex que implica una doble direcció: com l’escultura,
per una banda, ha anat perdent progressivament els seus límits
ampliant-se cap a d’altres camps disciplinaris, i com, per contagi, altres activitats –tridimensionals o no– han adquirit, també
progressivament i en segon lloc, una qualitat escultòrica que
no només es manifesta en l’àmbit de la percepció física sinó, de
manera potser més fonamental, en l’esfera de les intencions, de
les proposicions i de la configuració conceptual de les obres.” En
concret, s’especificava la línia d’adquisicions que es presentaven.
“Una sèrie de treballs que s’endinsen profundament en la dinàmica del tridimensional, amb més o menys evidència, i que venen a
reflectir quina és la potència de l’estat creatiu a l’escena artística
catalana pel que fa a l’escultura provinent del segment dels anys
vuitanta.”
Tant en la primera com en la segona presentació de les adquisicions –Onze escultures i Escultures, el 1991 i el 1992 respectivament–, el públic hi va aprendre que la nova escultura abastava
processos tan diversos com la desconstrucció dels volums, la
incorporació de materials poc habituals, la construcció conceptual per damunt de l’aposta formalista, la reflexió sobre la
pròpia condició de l’artista com a productor i el volum entès com
un entramat o dispositiu ideològic i discursiu. Més que la seva
condició formal i material, allò que constituïa el llenguatge del
volum tenia més a veure amb elements intangibles i subtils com
la intenció i la dinàmica interior de les peces. Tornant als textos
del catàleg, la intenció era “acabar de constituir unes col·leccions prou específiques i suficientment notòries com per figurar
en qualsevol intent de comprensió de l’escultura catalana a partir
dels anys vuitanta, després d’haver assumit com aquests dispositius poden revestir-se d’aparences no sempre tridimensionals.”
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Parèntesi en la política d’adquisicions
1993-2001

guera va fer una donació d’un tríptic de la sèrie sobre el temps
per al fons del Museu. D’altra banda, des dels anys 1996 al 2000,
les obres guanyadores del Premi d’Escultura de Granollers convocat per l’Ajuntament també van ingressar al fons d’art del Museu.
Eren obres dels artistes Xavier Roure, Manuel Mosquera, Mònica
Serra, Verònica Aguilera i Mercè Iglesias.

El maig del 1992, els esdeveniments que es van viure a la ciutat –una moció de censura i un canvi de govern municipal– van
suposar una sobtada interrupció de la política d’adquisicions.
Tanmateix, Maria Permanyer i Manel Clot van lliurar diversos
documents a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament per aconseguir una programació estable d’art contemporani. Quin sentit
tindria –s’argumentava– disposar d’un fons d’art contemporani
si es desatenia la seva visibilització i l’esforç per posar-lo en context amb les noves pràctiques artístiques que s’estaven donant al
país? Es defensava la necessitat d’una programació continuada i
suficientment compactada d’art contemporani, es descrivien els
objectius i el paper social i cultural del Museu, es dibuixaven les
línies d’actuació i es demanava pressupost anual i concret per
a una programació. S’insistia alhora que no es desatengués la
partida d’adquisicions.

Les exposicions de
tesi

Com a resultat d’aquestes gestions, l’any 1993, el Museu de
Granollers va passar a gestionar directament la partida pública d’adquisicions, fet que va generar una certa confiança en el
futur. Tot i que no es podia utilitzar únicament per a art contemporani, va permetre adquirir, entre el 1993 i el 1994, la magnífica
Biblioteca Frederic Travé, especialitzada en ciències naturals.
Més endavant, entre el 1995 i el 1999, va permetre incorporar
obra d’artistes propers com Jordi Benito –entre d’altres, les tres
grans lones de la performance de Can Brustenga del 1983–; una
obra de Josep Uclés en una adquisició assessorada per la crítica
d’art Glòria Bosch; i l’obra de Pep Duran dipositada al Museu,
Construir els dies, que s’havia d’haver adquirit el 1992. També es
van incorporar dues col·leccions de dibuixos d’Ermengol Vinaixa
i d’Amador Garrell.
Altres incorporacions d’aquests anys van ser el resultat d’exposicions que acollia el Museu i de certàmens d’art de la ciutat.
En aquest context, l’any 1996, en la vuitena edició de la Primavera Fotogràfica, el Museu va presentar l’exposició Tal com som.
Pere Formiguera, comissariada per Toni Cumella i amb l’edició
d’un acurat catàleg amb un text de Manel Clot. El mateix Formi-
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Encara que la política d’adquisicions no es va reprendre fins
l’any 2002, la programació de contemporani no es va aturar mai.
L’any 1993 es va presentar la primera de les exposicions anomenades de “tesi”, Trasbals. Es tractava d’un treball curatorial de
Manel Clot que va marcar un inici: al llarg de la dècada dels anys
noranta, es van portar a terme projectes expositius temàticament
tramats amb una tesi teòrica i un element significatiu de “posada
en escena”. Destacava la participació activa dels artistes que,
interpel·lats pel curador, dialogaven amb l’espai específic del
Museu. Val a dir que en cap d’aquests projectes es va deixar de
banda la reflexió encaminada cap a la col·lecció i que aquestes
exposicions van actuar com un camp experimental que va donar
lloc a futures incorporacions quan es va reprendre la política
d’adquisicions.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la sèrie d’exposicions de tesi que va presentar el Museu, el van posicionar en un
lloc capdavanter en la visibilització de les pràctiques artístiques
contemporànies de la dècada dels anys noranta. Any rere any, es
van programar les exposicions següents.
L’any 1993 es va presentar Trasbals, amb Tonet Amorós,
Carles Guerra, Begoña Montalbán, Mabel Palacín/Marc Viaplana, Ramon Roig i Idroj Sanicne, i que després va itinerar a Vic.
La va seguir, ja al 1996, En el rastre de la llum, amb Ignasi Aballí,
Susy Gómez, Ramon Guillen-Balmes, Javier Peñafiel, Marcel Pey
i Vacca. L’any següent, el 1997, es va presentar Dies Irae, amb
Joana Cera, Jordi Colomer, Carles Congost, Susy Gómez, Mabel
Palacín, Alberto Peral i Montserrat Soto. El dia de la inauguració,
Vacca va presentar, a l’entrada del Museu, una instal·lació sonora,
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com recollia el díptic encartat en el catàleg. L’exposició va itinerar a Valladolid i a Lleida.
Al 1999, es va presentar Club (Arts & Lounge), que va ampliar
el concepte d’espai mostratiu més enllà de les sales del Museu incorporant el catàleg, amb una llarga sèrie d’artistes: Roger Adam,
Bene Bergado, Biel Capllonch, Carles Congost, Ricardo Echevarría, Jon Mikel Euba, Susy Gómez, Abraham Hurtado, Oriol Jané,
Carles de Javier, JM≠NB, Joan Manel Jubany. Disco 2000, DJ
Kosmos. Vanguard, José Maldonado, Joan Morey, Paco y Manolo, Ester Partegàs, Javier Peñafiel, Daniel Riera, Spastor, Sala
Hab, Vacca, Vasava i We!! El dia de la inauguració va intervenir
també el DJ Kosmos/Vanguard. Fent honor al títol i en una picada d’ullet a la idea i la cultura del “club”, el catàleg va incorporar
petites peces de comunicació semblants als flyers dissenyades
per alguns dels participants.
Juntament a aquestes exposicions temàtiques, Manel Clot
va treballar de manera monogràfica artistes d’art contemporani. El 1995 es van presentar les exposicions d’Antoni Cumella,
amb l’edició d’un catàleg, i de Carme Saumell i de Vacca, que
es van recollir en un sol catàleg: 2 Idees. Al 1997, es va presentar
Pep Duran i al 1998, Black Japan. Marcel Pey, a cura de Maria
Permanyer i amb un text de Manel Clot, exposició produïda en
el marc del certamen Visions de futur, que difonia l’art contemporani a diferents municipis catalans de la mà de les curadores
Maia Creus i Rosa Ferré. Es tenia cura també que artistes propers
poguessin visualitzar l’evolució del seu treball, com és el cas de
Vicenç Viaplana, de qui l’any 1999 es va presentar una exposició i
es va editar un catàleg.
En paral·lel a les exposicions de la 4a Planta –gairebé tots
aquests projectes curatorials es van presentar en aquest espai–,
es va mantenir una línia editorial amb catàlegs de disseny arriscat que contenien textos d’assaig, a més de Manel Clot, també
de crítics com Frederic Montornès i Arnau Pons, i catàlegs que
s’apropaven al llibre d’artista. Cal destacar la intervenció de Susy
Gómez arrencant dues pàgines del catàleg En el rastre de la llum,
que es van guardar i l’any següent es van inserir en el catàleg Dies
Irae. També cal destacar la inserció per part de Susy Gómez d’un
pètal de rosa entre les pàgines del catàleg Club. Aquesta aposta
editorial es va aconseguir amb la complicitat de la Generalitat de
Catalunya, que en va finançar bona part. En aquest sentit, el recolzament de Josep Miquel García, coordinador del Servei d’Arts
Plàstiques, va resultar bàsic. La sèrie editorial que va quedar
d’aquells anys seguia mostrant la força d’una aposta.
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La col·lecció com a
nord
Juntament a les exposicions curatorials, i tot i que les adquisicions de contemporani en aquell moment no eren possibles, des del
Museu es va vetllar per anar alimentant la idea de “col·lecció”, que
va passar a ser un dels temes recurrents de reflexió i de debat durant aquells anys. “La política d’adquisicions és, doncs, l’eina bàsica
per poder cohesionar el fons, ordenar o formar col·leccions, traçar i
prioritzar els objectius i les línies vertebradores per tal de construir
discurs”, es podia llegir en la presentació del catàleg Fragments.
Fotògrafes. Nova generació de l’any 2000. Va ser amb aquest nord
que es van generar diferents iniciatives i col·laboracions amb altres
col·leccions d’art contemporani.
A proposta de Manel Clot, al final de l’any 1993 es va establir
una col·laboració amb el FRAC Midi-Pyrénées, un projecte artístic
innovador ubicat a la ciutat de Toulouse, que conjugava les funcions de museu, de centre d’art contemporani i de fons regional
d’art contemporani. El projecte permetia que, des del Museu de
Granollers, es pogués fer una selecció –la van dur a terme Manel
Clot i Maria Permanyer– d’entre les gairebé mil obres que en aquell
moment configuraven el Fonds Régional d’Art Contemporain de
la Région Midi-Pyrénées i presentar-la a Granollers. Així, i després
d’una visita tècnica a Toulouse, l’any 1994 es va presentar a Granollers l’exposició Imatges & Idees. Una selecció d’obres del FRAC Midi-Pyrénées. Es van presentar obres d’artistes significatius com Art
& Language, Alighiero Boetti, Marcel Broodthaers, Sophie Calle,
Robert Filliou, Jean-Louis Garnell, Ludger Gerdes, Léa Lublin, Gina
Pane, Anne i Patrick Poirier, i Georges Rousse. De Toulouse es va
incorporar també una manera específica de treballar la difusió de
la col·lecció, que es concretava en una sèrie de fitxes didàctiques
d’obra que s’editaven per acompanyar la mostra i que, en aquell
moment, resultaven innovadores. Si bé hi havia projectada una
exposició de tornada a Toulouse amb el fons d’escultura catalana
contemporània del Museu de Granollers, finalment no es va portar
a terme.
En aquesta línia de treball entorn la idea de col·lecció, el Museu
va portar a la ciutat altres col·leccions destacades d’art contemporani, tant privades com públiques, que van acollir les exposicions:
Essències, el 1997, amb obres de la col·lecció Ernesto Ventós Ome-
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des; Col·lecció de fotografies de l’Ajuntament d’Alcobendas, el 1998; El
MACBA a… Granollers, l’any 1998-1999 i Fragments. Fotògrafes. Nova
generació. Col·lecció Rafael Tous, l’any 2000, una mostra d’una de les
primeres col·lecciones d’art específicament contemporani del país.
A mitjan de l’any 1997 es va incorporar a la direcció del Museu
Joan Garriga, que hi va ser fins al 2000. En aquells anys, a més de
portar a la ciutat altres col·leccions destacades, es van programar
exposicions col·lectives d’artistes contemporanis de proximitat.
L’Ateneu de Granollers i el Museu van organitzar tres edicions d’artistes de Granollers i el Vallès que portaven per títol ArTENEU I, II i III
(1995, 1996 i 1997), amb obres de Ramon Aumedes, Manel Batlle, Lluís
Estopiñan, Paco Merino, Josep Navarro, Glòria Ortega, Xavier Vilageliu i Carles Vives. L’Ajuntament va organitzar l’intercanvi d’artistes
Berlin in Katalonien el 1995-1996 i, juntament amb el Museu, va iniciar
el projecte municipal d’art emergent INcívics. Una iniciativa que va
generar les mostres d’INcívics (1998), Música per a camaleons incívics
(1999) i Massart (2002), a cura de Jaume Casacuberta, Lluís Noguera
i Ester Prat, respectivament.

Lloc d’avantguarda
Si bé el relat del passat sovint es focalitza en els fets i les dades, en
les adquisicions i exposicions, cal també desplaçar el focus cap als intersticis que s’obren entre unes i altres, cap a allò que no queda dit als
catàlegs, cap a allò que acostuma a quedar a l’ombra. Que una ciutat
de poc més de 50.000 habitants, al final dels anys vuitanta apostés
amb diner públic per un patrimoni tan incert com era l’art contemporani emergent, portava implícit un element de risc. Cal recordar, a tall
de context, que l’únic museu d’art específicament contemporani del
país, és a dir el MACBA, no va obrir les portes fins l’any 1995.
Només cal fer una ullada al debat de ciutat que les exposicions de
tesi van generar. La premsa va ser, en aquest sentit, prou significativa,
sobretot a la meitat dels anys noranta. En un article de la Revista del
Vallès –és clar que es tractava de la premsa més conservadora– l’1 de
juny del 1996, a la secció de cartes al director, secció sense signar, hi
va aparèixer un llarg article amb el títol: “El Museu juega a ser ‘contemporáneo’”. S’hi llegia: “El criterio no escrito de La Casa es hacer de
la cuarta planta, allí está el signo de identidad del edificio de la calle
Anselmo Clavé, una especie de museo de arte contemporáneo, cuyo
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ejemplo delirante podemos ‘disfrutarlo’ en estos días. Me permito
aconsejarles a que suban a la cuarta planta para que degusten la
exposición En el rastre de la llum.”
En efecte, Granollers no era una metròpoli, ni el museu de la
ciutat era un centre d’art contemporani, les exposicions eren transgressores, les adquisicions arriscades i no tothom podia entendre
els catàlegs. Els dubtes hi eren. Però també l’aposta, que va néixer
d’un supòsit molt clar: la institució del Museu havia de ser capaç
d’incorporar-se al seu temps. I en aquesta línia es va treballar, com
es va fer evident en els mateixos textos generats des de l’Ajuntament que obrien alguns dels catàlegs d’exposicions. “Per als responsables polítics, encara avui suposa un camí difícil sense massa
models en el nostre entorn immediat i que ens obliga, sense cap
dubte, a donar respostes més cohesionades i, encara que sigui des
de la reconeixença de la nostra inseguretat, apostar perquè l’art
contemporani esdevingui una oportunitat per a tots”, escrivia l’any
1994 Rosa Ribas, tinent d’alcalde i regidora de Cultura en el catàleg
Imatges & Idees. I en un dels textos interns del museu de l’any 1998,
Maria Permanyer escrivia: “Museu ha de ser lloc de trobada, lloc
de contrapunt, lloc d’avantguarda… Ha de saber mirar el patrimoni
des de la contemporaneïtat, amb la mirada de la transgressió que
ens permet transformar i incorporar allò que és cultural a les nostres
vides, a la nostra personalitat, que ens permet reflectir-nos… És clar
que parteixo de la idea que la cultura no es dóna. Un l’ha de prendre. Nosaltres l’hem de posar a l’abast de tots.”

Convulsions... que
esdevenen construccions
2002-2007
Després de nou anys de programació gairebé anual d’exposicions de contemporani, l’any 2002 es va reprendre la política d’adquisicions en un segon moment que es va allargar cinc anys, fins
al 2007. L’alcaldia va tornar a estar a mans de Josep Pujadas, que
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ja havia iniciat les adquisicions el 1989. L’any 2004, va agafar el
relleu Josep Mayoral, que va mantenir la política d’adquisicions.

i Susy Gómez, i el 2007, de Francesc Ruiz, David Bestué-Marc
Vives i Marcel Pey.

Manel Clot, amb una comissió assessora formada pels crítics d’art Montse Badia i David G. Torres i un tècnic del Museu,
va seguir coordinant les adquisicions d’una col·lecció pública
d’art contemporani convertida pràcticament en referent. Amb
Josep Font com a nou director del Museu –des del 2001 fins al
2007–, es va articular un segon eix temàtic que havia d’estructurar les noves adquisicions. Si en un primer moment, entre el
1989 i el 1992 i amb quinze obres adquirides, va ser la renovació
del llenguatge escultòric dels anys vuitanta la que va pautar les
adquisicions, ara era la noció de nova visualitat la que aglutinava
les obres que entrarien al fons. Com insistia Manel Clot en el full
de mà de l’exposició del 2004 presentant les noves adquisicions:
“L’etapa encetada el 2002 vol enllaçar de forma natural i lògica
amb els criteris essencials que marcarien el treball anterior.”

Com ja havia passat en les adquisicions anteriors, una tossuda voluntat expositiva acompanyava les adquisicions. Va ser
així com l’any 2004 es va inaugurar l’exposició Darreres construccions. Adquisicions d’art contemporani 2002-2003, que en
els esborranys del projecte, i en un significatiu desplaçament
semàntic, es presentava amb el nom de Convulsions. La mostra
no contenia un recorregut temàtic concret, el full de mà signat
per Manel Clot concretava: “Des de propostes visuals i narratives
de complexitat cinematogràfica reomplertes de significacions,
fins a subtileses de tradició pictoricista amb pols i ombres, passant per impostures de gènere violentament sexualitzades i per
treballs que, reescrivint imatges i dibuixant paraules, poetitzen
relacions personals i estats d’ànim”. Insistia, al final del text que
presentava l’exposició: “les pràctiques artístiques com a sistemes
relacionals complexos que ens reiteren que l’art és allò que fa
que la vida sigui més interessant que l’art.”

Per a nova visualitat, s’entenien les pràctiques expandides de
la imatge que, als anys noranta i dos mil, estaven configurant una
nova cultura visual. Fotografia, vídeo, sonoritat, grafisme i textualitat hibridien formats i temes de recerca. Anant als textos de
Manel Clot, “L’actual línia posa l’èmfasi en la reformulació dels
estatuts de la imatge contemporània i en l’important assumpció
de la visualitat –cultura visual, pràctiques del reconeixement–
com a privilegiats elements de relació amb la realitat; presta
especial atenció als treballs en suport fotogràfic i videogràfic
com a registres de reescriptura de les subjectivitats; ressalta la
presència en les pràctiques artístiques de nombrosos dispositius i recursos procedents d’àmbits de les subcultures i cultures
populars/de masses (instàncies sonores, expansió de la imatge,
comportaments gràfics, reconsideració dels gèneres, noves comunitats d’ús, identitats culturals); segueix les línies de recerca
de la renovació, expansió i crisi del propi escenari artístic; i reestableix i enforteix vincles i enllaços amb alguns dels propòsits
inaugurals que centraven l’anterior projecte, incorporant artistes als quals no es va accedir en el seu moment o actualitzant
treballs concrets per reforçar i completar aspectes de creadors
presents a la col·lecció.” (Full de mà Darreres construccions. Adquisicions d’art contemporani 2002-2003, de l’any 2004).
Amb aquest nord conceptual, van ingressar al Museu vint-icinc obres. L’any 2002, eren obres d’Ignasi Aballí, Joan Morey,
Mabel Palacín i Javier Peñafiel. El 2003, de Martí Anson i Carles
Congost. El 2004, d’Ester Partegàs, Pep Agut, Juan Pablo Ballester, Francesc Abad i Pep Duran. El 2006, d’Eulàlia Valldosera
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En tot aquest procés, es va vetllar també per la recuperació
del fons d’artistes propers com Jordi Benito i Josep Uclés, i
alhora es va treballar en xarxa més enllà de l’àmbit estricte de la
ciutat. De Benito, el 2003 es va presentar una proposta tan arriscada com espectacular, que amb el títol [Antwort] Jordi Benito,
va convertir l’espai del Museu en un llac. En lloc de catàleg, es
va editar una capsa de plom amb textos d’Oriol Bohigas, Antoni
Marí i Jorge Wagensberg.

Noves revisions del
passat
Les properes exposicions van recollir un gir que la pràctica de
l’art va viure en el tombant del segle XX. Partint de l’esgotament
del paradigma que havia suposat l’anomenada postmodernitat,
es va experimentar un retorn al relat històric. Allunyat de cap
voluntat historicista –fet que no seria possible després de l’enfonsament de la idea de relat unidireccional que havia imposat el
moment postmodern–, alguns crítics com Manel Clot es proposaven la revisió de moments puntuals del passat. Es van recu-
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perar autors que, ja en el seu moment, havien treballat la idea
d’arxiu i de gestió del passat, com van ser Aby Warburg, Walter
Benjamin i André Malraux. Va ser així com l’apropiacionisme, el
revisionisme i la idea de col·lecció van centrar cada vegada més
l’atenció de l’art.
Una de les primeres exposicions que van focalitzar aquests
interessos va ser Cumella. Processos escultòrics, del 2005, amb
una innovadora posada en escena que posicionava el gerro de
torn com una “escultura de revolució”: l’objecte d’ús es convertia
així en peça d’art. Es tractava d’una nova lectura que tenia l’efecte
de posar en valor la producció de Cumella dins del circuit de l’art
contemporani. Després d’aquesta exposició, les peces de Cumella
ja no es podien mirar com s’havia fet fins aleshores. No va ser a
l’atzar que el MACBA les va incorporar en les seves exposicions
de col·lecció i que l’any 2012 es van mostrar a la documenta 13 de
Kassel, a Alemanya.
El segon episodi d’aquesta línia de treball es va centrar en el
diàleg que Francesc Abad ja feia anys estava duent a terme amb
l’obra de Walter Benjamin. Partint de l’adquisició que es va fer de
l’obra d’Abad Spuren (1988), Manel Clot i Maria Permanyer van
iniciar un projecte amb aquest artista que va abastar un any. Enllaçant amb els interessos de l’artista entorn a la filosofia i la història,
Francesc Abad va presentar l’exposició-instal·lació Francesc Abad,
block W. B. l’any 2005-2006, acompanyada de l’edició d’un catàleg-capsa que contenia part del treball textual i visual de l’artista
sobre l’obra de Benjamin.
Amb la complicitat de l’Institut Ramon Llull i l’Instituto Cervantes, i aprofitant les sinergies que la presència de la cultura catalana va generar a diferents ciutats d’Alemanya al llarg del 2007 arran
del fet de ser la convidada a la Fira del Llibre de Frankfurt, l’any
següent, el 2008, l’exposició d’Abad es va presentar a la seu de
l’Instituto Cervantes de Berlín. El catàleg-capsa editat amb motiu
de l’exposició a Granollers es va tornar a editar ampliat i convertit
en un llibre d’assaig. Amb el títol Francesc Abad, block W. B. La
idea d’un pensament que crea imatges, Manel Clot va dur a terme
una precisa selecció de fragments de pensadors del segle XX que,
a la manera benjaminiana, va anar associant a les diferents tesis
formulades per Walter Benjamin i als diferents treballs realitzats
per Francesc Abad. Una constel·lació teòrica i visual molt afí al
mètode d’assaig inaugurat pel pensador alemany als anys vint i
trenta del segle XX. El projecte incloïa també un lloc web específic
–www.blockwb.net– que ampliava l’entramat de relats.
Finalment, va ser l’informalisme pictòric generat en els anys
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del franquisme el que va centrar l’atenció de Manel Clot. L’exposició del 2007, In/formes. Producció artística en temps de resistència, va recuperar les obres del Premi de Pintura Granollers
celebrat des de 1959 al 1964 aportant una nova hermenèutica
crítica.

Hibriditzant llenguatges
2008-2017
L’any 2008 va agafar el relleu en la direcció del Museu Carme
Clusellas, que hi va ser fins a mitjan 2012. A partir del 2008, Manel Clot no va rebre més encàrrecs d’assessorament per part del
Museu. Des de les seves primeres exposicions –la primera havia
estat el 1981–, la complicitat amb el personal del Museu també
va generar vincles personals, com les cartes, missatges i correus
creuats durant més de vint anys van recollir. Durant aquests
anys, hi va haver més d’un moment de crisi, com reflectia la
correspondència. Tot i que no corresponia al moment de comiat,
l’any 2008, en una carta del 17 de setembre del 1999, Manel Clot
es va avançar a un possible final quan va escriure a Maria Permanyer: “Els comiats sempre em suposen un trasbals horrorós, un
neguit insuperable, una tristesa exagerada. […] Com que, com bé
saps, sóc un sentimental –no pas l’únic, però–, em sembla que ni
tan sols ens podem permetre el luxe de contemplar aquesta possibilitat de la sentimentalitat en un comiat. […] Sigui com sigui,
la feina queda feta, i els magnífics testimonis editorials, també,
circulant per tot arreu i mostrant el treball fet a moltes bandes i
amb tota mena d’implicacions i esforços compartits. I això deu
ser el que finalment ha de comptar.”
Mentrestant, el Museu va recuperar l’episodi del 1971, quan
Granollers va esdevenir el lloc d’eclosió de l’art conceptual a Catalunya amb l’exposició Meridià Granollers anys 70. Art de concepte i acció, que es va presentar el 2010-2011, comissariada per
la crítica d’art Pilar Parcerisas, i que va ser resultat d’un treball
de documentació per recuperar aquell moment. Es va presentar
també, al 2010, l’exposició i el catàleg de l’artista Vicens Vacca
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Entre la destresa i el desastre, i l’any següent, en una producció
conjunta amb la Nau Côclea de Camallera, a l’Alt Empordà, es va
presentar el llibre Accions paraparèmicament ictòpiques de Jordi
Benito i Carles Hac Mor. La voluntat de mostrar art contemporani
va fer que s’incorporessin exposicions produïdes per altres institucions com la Generalitat de Catalunya (Més enllà de l’objecte,
el 2009, amb obres de la col·lecció MACBA, i Passant pàgina. El
llibre com a territori d’art, el 2012), la Fundació “la Caixa” (Imatges
a contratemps, 2011, amb obres de la seva col·lecció d’art contemporani) o la Diputació de Barcelona (Aurèlia Múñoz. Recerques infinites. Fibres, textures i espai, el 2014).
L’any 2012, la plaça de direcció del Museu va quedar vacant i
els tècnics del Museu en van assumir la direcció i programació.
Tot i les retallades pressupostàries, tot i que la política d’adquisicions va tornar a estar congelada, Maria Permanyer i Glòria Fusté,
que s’havia incorporat com a tècnica al Museu de Granollers l’any
2002, no van renunciar a la programació i difusió d’art contemporani, que van posar en diàleg amb altres moments de la història
de l’art i amb altres disciplines creatives com l’escriptura. Es va
generar una programació que, molt atenta a les noves tendències del panorama visual d’aquell moment, hibridava llenguatges i
gèneres sense perdre com a referent la creació contemporània i
la seva identitat en el fons d’art de Granollers. L’encreuament de
disciplines i el compromís amb la col·lecció del Museu van marcar una nova etapa.
En un dels primers projectes es va materialitzar un vell desig
del Museu: l’obertura d’una planta d’exposició permanent del
seu fons d’art on convivien art antic i modern amb la més estricta
contemporaneïtat. Algunes de les obres de la política d’adquisicions duta a terme des del 1989 al 2007 s’hi van veure reflectides.
Mirades i diàlegs. Fons del Museu de Granollers ocupa la Sala
1 des del 2013 i fins a dia d’avui. Tot i tractar-se d’una mostra
permanent de la col·lecció, és una exposició oberta on les obres
exposades es van canviant i que convida a visitants i crítics a interactuar-hi textualment. Mirades i diàlegs fa evident la centralitat
de l’art i de la contemporaneïtat en les col·leccions del Museu.
En aquesta mateixa línia, també es va presentar el Projecte
d’intervenció a l’entorn del patrimoni, que, com el nom indica,
convidava a un artista contemporani a interactuar amb peces
patrimonials de la col·lecció del Museu. S’iniciava amb el diàleg
que l’artista Ana D Matos i el poeta Biel Mesquida establien amb
peces del fons d’art –en concret, amb una obra anònima del
segle XVII, Maria Magdalena– el 2016, amb l’edició d’una singular
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capsa-llibre d’artista i la presentació al Museu de l’obra intervinguda. L’any següent, va ser l’artista Ricard Geladó i el poeta Jordi
Julià qui van treballar amb una peça del fons del Museu –dos
gravats del segle XVII de Schelte Adams Bolswert– en el projecte
Rèplica perpètua, que va donar lloc a l’edició d’una capsa-cartera i
a la presentació de l’obra al Museu.
A la Sala 2, es va obrir un projecte d’exposicions de llarga durada centrat en artistes propers amb una primera mostra, comissariada per Glòria Serra i Jordi Riobó i per iniciativa del Grup ProArt
Paco Merino, Paco Merino. Art i compromís, el 2013. També aquell
any, i amb motiu del centenari del naixement de l’artista, es va
presentar Antoni Cumella. De la formulació a l’obra (2013-2014),
comissariada per Glòria Fusté, amb un plantejament molt didàctic. El 2014, es va presentar Uclés. Art+poesia+sexe+política. 19781985. Si bé s’havia començat a treballar en aquesta exposició l’any
2013, la mort de l’artista al cap d’uns mesos va obligar a replantejar el projecte, incorporant Vicenç Altaió com a curador. Bon amic
de l’artista, sobretot en els anys setanta i vuitanta, va reorientar
la mostra cap als primers anys de producció de l’artista, amb una
exposició coproduïda amb el Museu de Badalona i l’edició d’un
acurat catàleg. El següent projecte de la Sala 2 va presentar l’obra
de Jordi Benito. Des de la seva mort l’any 2008, des del Museu,
es va vetllar per la incorporació del fons de l’artista, que es va fer
efectiva amb la donació per part de la família l’any 2012. Tres anys
després, el 2015, i després d’un exhaustiu treball de documentació d’aquest fons, es va presentar l’exposició Jordi Benito. Idees
com a imatges/Documents com a obres d’art, comissariada per
Vicenç Altaió i el Museu de Granollers, amb l’edició d’un inventari
del fons en dos volums elaborat amb mirada contemporània.
Va ser en aquell moment quan també es va iniciar una línia
expositiva i editorial arriscada que creuava registres creatius
diferents com l’art contemporani i l’escriptura creativa. En van ser
bones mostres Fracassart: de la no-mort de l’art. Carles Hac Mor/
Vicenç Viaplana, del 2015, que va invertir els codis dels gèneres
expositius: mentre els textos de Carles Hac Mor ocupaven l’espai
de les obres d’art a la paret, les imatges de Vicenç Viaplana
prenien el lloc habitual dels textos expositius com les cartel·les
d’obres. La mostra va incloure també un vídeo d’Ester Xargay i
Carles Hac Mor. Un segon projecte va ser Sota la paraula. Pere
Salinas / Jordi Marrugat, del 2016. Mentre Salinas va presentar
els treballs Postscriptum i Naufragi, Marrugat va elaborar un text
de catàleg amb dos discursos paral·lels entorn les obres de Salinas i entorn la matèria artística en un sentit més ampli.
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En paral·lel, es va seguir programant art contemporani posant
l’atenció en artistes de l’entorn proper amb exposicions com la que
es va dedicar a Enric Maurí, Mecanismes del ser, comissariada per
la professora i crítica d’art Teresa Blanch el 2015 amb l’edició d’un
catàleg; i també d’artistes històrics com la mostra monogràfica i el
catàleg Amador Garrell i Soto. El món a través de Granollers el 2017,
comissariada per Carme Arenas. El mateix any, es va presentar Flor
de cotó. Lluís Peñaranda, coproduïda amb el Museu de l’Empordà
de Figueres i que va posar en valor un dels artistes que va ser presents en l’eclosió de l’art conceptual a Granollers l’any 1971, en una
mostra comissariada per Cristina Masanés i Juliette Murphy.
Durant aquells anys, el Museu de Granollers va rebre diferents
donacions d’obres que es van incorporar a la col·lecció d’artistes
com Francesc Abad, Jordi Benito, Lluís Peñaranda, Lluís Estopiñán,
Amador Garrell, Joan Batlles i Pi, Humberto Rivas i Manel Batlle.

El dret públic de construcció de sentit
En tot aquest procés, des del 1989 fins al 2017, el Museu ha
constituït un fons d’art contemporani que, si bé en número no pot
competir amb les grans col·leccions d’art, qualitativament no té
res a envejar a d’altres fons destacats d’art contemporani. Durant
tot aquest temps, tant en les adquisicions com en la decisió de
mantenir una programació constant molt atenta a les noves pràctiques artístiques generades al país i també a la ciutat, s’ha partit del
supòsit que el patrimoni públic s’ha d’utilitzar més que preservar,
s’ha d’interlocutar més que observar i se li ha d’exigir un compromís
amb el dret públic de construcció de sentit. En tots aquests anys,
tot i les reculades i embranzides –que n’hi ha hagut–, el Museu de
Granollers ha deixat que l’aposta per la contemporaneïtat artística
fos allò que articulés la seva professionalització. I tal vegada també
la seva identitat, com aquesta crònica ha volgut fer visible.

Cristina Masanés Casaponsa
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Selecció de textos
de Maria Permanyer

A l’entorn del fet expositiu

Com a resultat del treball vinculat al Museu de Granollers
durant més de vint-i-cinc anys, realitzat en bona part en
col·laboració i amb la complicitat de Manel Clot, disposem
d’un conjunt de textos de Maria Permanyer editats en motiu
de les diferents exposicions i d’informes generats en el marc
intern del Museu. Sabem que qualsevol tria en mostrarà només
una part i que aquesta mai no serà representativa del conjunt.
Assumint la parcialitat, hem seleccionat tres fragments que
considerem significatius d’una manera d’entendre i desplegar
la pràctica museística, i d’un posicionament molt clar entorn
d’allò que és específic de l’art contemporani i de com aquest
ha obligat a repensar nocions de sempre com l’espai o el relat
expositiu, i també el lloc de l’espectador.

Maria Permanyer Bastardas
En el rastre de la llum, catàleg de l’exposició homònima.
Granollers: Museu de Granollers, 1996, p. 7-8.

La mostra és, doncs, per damunt de tot, un fet de relacions i
conflictes, tant per la seva especificitat interna com per la seva
realitat envers el seu entorn.
Enric Franch
No sabemos separar el pasado del porvenir, ni debemos hacerlo:
ambos nos acompañan en el presente.
Carlos Fuentes

L’espai buit, l’espai blanc, com a espai intermedi, neutre però
potent, va ser descobert pels impressionistes com una eina
bàsica per a la comunicació expositiva. Des d’aleshores, el fet
expositiu ha anat evolucionant i, una vegada i una altra, s’ha modificat, ampliat i també especificat; s’ha adquirit metodologia i
sabem molt més sobre estructures i sistemes, sobre llenguatges i
construcció, sobre espais i organització. Avui les exposicions són
una de les més interessants manifestacions culturals, són llocs
de gran singularitat, lugar del paradigma sobre el cual se organiza el mundo en cada momento, y del modo de ser de los propios
objetos.1

A l’entorn del fet expositiu
Sobre adquisicions
Reflexos

1.
Franch, Enric:
“Ferias, actos o
exposiciones, o el
maremágnum de las
formas de representación”, Monografía:
Arquitectura Efímera,
ARDI, núm. 29, Barcelona, 1992, p. 50.
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L’exposició és el mitja de comunicació per excel·lència d’un
museu. Cada vegada que ens encarem al fet expositiu pressuposa fer tabula rasa, s’ha de començar des del principi; cal tornar
a construir un discurs, al fet de presentar/representar, a obrir un
diàleg, a argumentar. El fet expositiu és ineludiblement una acció
valorativa i ideològica, una acció intencional que li ve donada
per la pròpia naturalesa de l’acció de mostrar: fer veure, indicar,
ensenyar, proposar, explicar, informar, significar, singularitzar...
i per això s’haurà de respondre a moltes preguntes, s’hauran de
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construirà i articularà discurs, desenrotllarà noves metodologies
i tècniques d’aproximació, recollirà i marcarà pautes, i sistematitzarà la pròpia posició i el caràcter de l’obra. Ho farà –moltes
vegades mitjançant la col·laboració o la complicitat de l’artista– perquè es descobreixi i perquè sigui possible aquest procés
d’expansió de la creació artística. S’ha dit moltes vegades que
el lloc idoni de l’obra d’art és l’espai expositiu, és el millor lloc
per mirar-la, sentir-la i, en definitiva, establir-hi una relació. Però
davant la creació actual, davant l’art dels nostres dies, aquesta
relació té un espectador desconcertat i, moltes vegades, sol i
perdut. Les ruptures –formals i conceptuals– han anat deixant
l’espectador sense cap referència, sense els convencionalismes
d’ahir. I és per això que cal insistir en la necessitat de reforçar la
recerca i la reflexió. Una reflexió que, potser, haurà de començar
per assenyalar i significar que no hi ha una altra referència que
la que el mateix receptor construeix i que els convencionalismes
no serveixen per a res –ni tan sols per viure–, haurà d’evidenciar
obvietats com que l’obra d’art està feta per artistes i que aquests
treballen l’àmbit del sensible.6

determinar tots i cadascun dels factors que hi intervenen i articular-los en funció d’un “sistema” que, en darrera instància, ha de
permetre la comunicació volguda.
Això no obstant, en les exposicions d’art la comunicació és
més complexa, però sobretot, funciona diferent. L’art com a obra
oberta té una autonomia pròpia i la seva acció-resposta és imprevisible. El caràcter globalitzador i unitari del fet expositiu no
existeix com a tal, és dual o desdoblat, i de fet, es constitueix en
un sistema obert en què l’espectador podrà participar en un acte
de pura experiència vital.
Si parlem d’art contemporani i, en concret, d’aquells treballs
artístics que es situen dins el procés d’experimentació –iniciat
per les avantguardes històriques–, constatem que la formalització del discurs expositiu exigeix paràmetres nous. La dialèctica
oberta entre la materialització i la desmaterialització de la peça,
o la necessitat i l’exigència d’implicació de l’obra en l’espai de
presentació, o bé el nou estatus d’acció de comportament i de
participació de l’obra d’art... són alguns dels factors que han estat decisius en la particularització i l’especificitat del fet expositiu
en la producció artística contemporània. Es tracta de treballs en
què l’actitud, les intencions i la conceptualització són bases fonamentals de la representació: la exposición deviene en si misma
una parte constitutiva de la obra de arte.2
En aquest procés, i enfront a l’esquema de discurs tradicional i centrats en el marc del dirigisme cultural, els museus i els
centres culturals han de prendre una posició molt clara, i que no
podrà ser altra que una posición independiente abierta, amplia y
crítica respecto a la sociedad contemporánea.3 Una posició que
faci possible la reflexió sobre la cultura actual i sobre la creació
artística; que contribueixi al trànsit i al mestissatge de les idees,
és a dir, que permeti el diàleg entre diàlegs distints; que contribueixi al debat teòric actual i, sobretot, que ofereixi a l’espectador un espai de debat que li faciliti la seva pròpia aproximació i
relació amb l’art. En aquest sentit, probablement els nous reptes
passen perquè aquestes institucions es converteixin en un espacio de riesgo, de goce estético y de conocimiento de la creación
contemporánea.4
El discurs expositiu, que sempre estarà tensat entre la part i
les parts, entre les parts i la totalitat, entre el genèric i el particular, exigeix al curador un treball seriós de recerca i de reflexió de
la creació. Una reflexió en veu alta i des de la seva pròpia posició
experiencial i existencial com a agent de creació5 i, tal vegada
també, com a primer espectador. Des d’una situació fronterera,
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2.
Op. cit, p. 53.
3.
Picazo, Glòria: “El
Museo de Arte
Contemporáneo en
la década de los 90”,
Zehar, núm. 21, Arteleku, San Sebastián,
1993, p. 17.
4.
Ibídem.
5.
Franch, Enric: “La
mostra: de la imatge
al discurs...”, Programa Exhi-visions,
Barcelona, 1989,
p. 44.

6.
“Sí: sed sensibles,
infinitamente
sensibles. Que cada
día os arranque interminables lágrimas
dulces, de alegría, de
perfecta tristeza, de
soledad, de amor, de
lo que sea. Nulla dies
sine lacrima. Sí: sed
sensibles. Actuad
de tal forma que
cada uno de vuestros
actos quiera eterna
repetición. Y sí:
entonces la tendrá, e
infinita. Que la gente
no pueda nunca
decirnos que no somos sensibles. Serlo
es nuestro trabajo,
amigos”, a Brea, José
Luis: “La gente no
es sensible”, L’escola
invisible. Tallers de
la QUAM 1988-1994,
Barcelona:
QUAM, 1995, p. 29.
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Sobre adquisicions
Maria Permanyer Bastardas
Catàleg citat, p. 11.

Durant aquestes darreres dècades han estat moltes les iniciatives que, com flors d’estiu, naixien i morien en cada acte; algunes
tornaven a renàixer per a escenografiar la desesperança mateixa
però, també, probablement, per a meravellar-nos.
Anònim, desembre de 1999

La política d’adquisicions ha estat, de totes les pràctiques de
la museologia, la més ignorada i fins i tot se l’ha relegat a ser
només una possibilitat de lluïment i no estructural.
És cert que en la museologia moderna sembla que tot giri
a l’entorn de la difusió, però la difusió té com a eix el discurs
i aquest, malgrat les possibilitats enriquidores de desviació, complementàries o paral·leles –i traduïdes en exposicions temporals–, es fonamenta i s’ha d’articular a partir de les col·leccions
del fons.

lacions en el territori. El Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya ha estat pioner a portar a terme una acció d’aquest tipus
i altres, com el Museu Nacional d’Art de Catalunya, també han
formulat intencions en aquest sentit. Però, pel que fa al patrimoni
d’art contemporani, durant massa anys, lamentablement, no hi
ha hagut cap referent institucional. Ens trobem en una situació molt crítica, agreujada per la falta d’una més gran incidència
social i també d’una política marc per al sector que permetin
solucionar les mancances i els dèficits acumulats, alguns a conseqüència del franquisme però d’altres fruit de la poca atenció,
decisió i compromís que hi ha hagut per part de les polítiques
culturals.
La creació d’un Museu d’Art Contemporani ha estat important però no és suficient. En el catàleg de l’exposició Fragments.
Proposta per a una col·lecció d’art actual III, del 1994, Manel Clot
escrivia: “Moltes de les coses que hem vist en l’escena catalana
no haurien tingut raó de ser perquè hauríem conegut de primera
mà els originals, la història de l’art català contemporani no tindria
les llacunes brutals que encara té ni les hipervaloracions absurdes que ha de suportar, i el procés dinàmic de la història hauria
seguit el seu curs lògic”.
Si es vol entrar de ple en la normalització, cal construir (reconstruir) la història de l’art català recent i per això és necessari
trobar la manera de fer possible que algunes de les iniciatives patrimonials, més enllà del reconeixement, es vinculin a un discurs.

La política d’adquisicions és doncs, l’eina bàsica per poder cohesionar els fons, ordenar o formar col·leccions, i traçar i prioritzar els objectius i les línies vertebradores per tal de construir discurs. Parlar d’adquisicions –que per als museus inclou compres,
donacions i dipòsits– requereix haver fet una sistematització del
fons i valorar-lo des de moltes perspectives diferents, tal vegada
perquè els fons de molts museus són el resultat d’acumulacions,
sovint sense estructura i sense criteri. De fet, per a molts museus, la possibilitat de redefinir i adreçar els objectius i les finalitats pròpies i singulars passa, evidentment, per activar la política
d’adquisicions. Un aspecte important que pot emfasitzar-la és la
interrelació patrimonial en el territori i això comporta que, entre
institucions de temàtica comuna, s’estableixin relacions efectives
que permetin que els discursos es connectin, s’articulin, es reforcin i es complementin.
No hi ha ajudat gens, evidentment, la lentitud cap a la normalització de les grans institucions del nostre país, perquè, sense
aquestes institucions, és molt difícil trobar les estratègies i vincu-
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Reflexos
Maria Permanyer Bastardas
Fragments. Fotògrafes. Nova generació. Col·lecció Rafel Tous,
catàleg de l’exposició homònima. Granollers: Museu de Granollers, 2000, p. 13-14.

Parlar sobre las pròpies sensacions és començar a reconèixer-les.
Començar a viure amb naturalitat la seva presència. Començar a
tenir un nom per a cadascuna. Començar a reconèixer el nostre
propi nom en el seu. Donar nom a emocions fugaces és l’única
possibilitat de permetre’ls existir.
Eulàlia Bosch

Són obres que han estat creades com a producció de sentit i,
per tant, plenes de significances i que, com a objectes de desig,
de necessitat, permeten que el darrer sentit sigui el que nosaltres
els donem. No hi ha res de transcendent però sí d’imprevisible.
Davant de l’obra, entre el distànciament i la vinculació imminent,
s’activa la ment, les àrees sensibles, perceptives, emocionals,
intel·lectuals..., s’inicia el pensament que desencadenarà associacions i dissociacions múltiples i diverses, situades en la memòria, en la nostra pròpia experiència. Més conscient o menys,
l’espectador es torna subjecte actiu i, per tant, l’obra, objecte
d’ús. No hi ha espais neutres on discernir el sentit; l’obra, com a
reflex, s’instal·la en la ment i en el seu context, s’incorpora en la
nostra realitat mateixa. I és en l’experiència vital de cadascú –en
els extrems, en el rerefons, en els marges o en el centre mateix–
on podem trobar sentit. Es produeix un procés, un desplaçament
complex i subjectiu que, poderosament vinculat a l’obra, opera
sobre la nostra capacitat de transformar, de recrear, d’emmirallar-nos. Incideix sobre zones sensibles, fràgils i callades, sobre
àrees agitades i convulses, les mateixes des d’on l’artista inicia
l’acte creatiu.

neutralitzen afirmacions, incerteses que confonen o una emoció
amb la qual, de moment, no sé sap què fer. Les dificultats són
inherents als llenguatges de l’art, a la formalització d’una comunicació que és producció de sentit, però hi ha altres factors, com
la complexitat que suposa la no-linealitat de la representació o
el fet que el sentit s’ha de construir sense un llenguatge reglat.
Està preparada, la societat, per a llegir uns llenguatges que
qüestionen precisament la immediatesa del present? No obstant
això, cal la incorporació a la nostra quotidianitat del sentit intuït
davant l’obra, perquè és la manera d’anar més enllà d’interrogacions estèrils i de vèncer prejudicis que perduren de convencions
tradicionals de l’art. Cal deixar que aquest sentit intuït avanci
al mateix temps que la nostra vida i la nostra experiència i, així,
donar-li la possibilitat real de constatació i transformació, d’ús.
Potser si tenim la necessitat de lliurar-nos a l’art i al desig de
descobrir-lo, de reflectir-nos-hi, és perquè sabem que ens portarà a prendre posicions, a fer més conscient i àmplia la nostra
experiència. Tal com escrivia Manel Clot, tot reprenent una idea
de José Luis Brea, “L’art en definitiva, ha de servir per trastornar
la concepció de les coses i l’estabilitat lineal de les percepcions,
ha de ser capaç de trastornar la vida i la consciència que posseïm d’ella d’una manera tal que, en darrera instància, serveixi a
l’emancipació del ciutadà i a la reconciliació del subjecte amb la
seva experiència”.

L’acció de l’espectador, per tant, no és tan sols receptiva,
requereix també que la receptivitat pugui establir-ne l’ús. Però
no tot es produeix d’una manera ràpida i directa; moltes vegades, de la receptivitat només en resten ambivalències que

44

45

Part 2
Obres de les adquisicions d’art contemporani (1989-2007)
a cura de Manel Clot

Antoni Abad
C’era una volta uno, 1989

Francesc Abad
Dämmerung, 1989

Escultura
113 x 146 x 128 cm / 57 x 76 x 65 cm

Instal·lació
260 x 360 cm

MDG R.6926

MDG R.6932

Francesc Abad
Spuren, 1988

Francesc Abad
Blockaus (Marsella), 1988

Instal·lació
154 x 103 cm / 2 (60 x 42 x 20 cm c/u)

12 fotografies i documents
50 x 70 c/u

MDG R.12576

MDG R.12577

Francesc Abad
Welfare State, 1987

Ignasi Aballí
No Movie, 1997-1998

Fotografia
85 x 233 cm

Vídeo 100’, ed. 1/3
MDG R.12538

MDG R.12742
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Ignasi Aballí
Bufades, 1998

Ignasi Aballí
Reflexes, 2000

Juan Pablo Ballester
S/T, 1999-2002 (De la sèrie En ninguna parte)

Jordi Benito
Acció reacció, 1972

3 dibuixos de pols
130 x 105 cm c/u

Fotografia
100 x 200 cm

3 fotografies
148 x 122 cm c/u

Fotografia
89 x 186 cm

MDG R.12537

MDG R.12539

MDG R.12573/74/75

MDG R.7059

Pep Agut
S/T, 1989

Pep Agut
S/T, 1989

David Bestué / Marc Vives
Acciones en el cuerpo, 2006

David Bestué / Marc Vives
Acciones en casa, 2005

Escultura
49 x 180 x 4,50 cm

Escultura
100 x 194 cm

Vídeo 48’, ed. 3/10
56 accions per a un vídeo, 101 fotografies i 58 dibuixos

Vídeo 33’, ed. 6/10

MDG R.12571

MDG R.12572

MDG R.12618

Martí Anson
Walt & Travis, 2003

Jordi Canudas
Desde un lugar I, 1988

Jordi Colomer
This side up, 1989

Vídeo 22’, ed. 1/3

Martí Anson
5 Desembre 2000 a les 10:10 del matí
i a les 10:10 de la nit, 2000

MDG R.12557

Fotografia, ed. 1/3. 128 X 155 cm

Escultura
187 x 242 x 40 cm / 39 x 107 x 37 cm

Escultura
210 x 122 x 51 cm

MDG R.7008

MDG R.6928

MDG R.12558
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MDG R.12617
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Jordi Colomer
120 Goldfish, 1992

Carles Congost
Teenager, 1997

Gabriel
Lapsus, 1989

Susy Gómez
S/T, 1995

Escultura
300 x 300 x 27 cm

20 fotografies, ed. 1/3
125 x 390 cm

Escultura
82 Ø x 6 cm

4 dibuixos
46 x 33 cm c/u

MDG R.7073

MDG R.12560

MDG R.6934

MDG R.12611/12/13/14

Carles Congost
Historia de los cereales, 2000

Pep Duran Esteva
Un altre bosc, 1987

Ramon Guillen-Balmes
Arqueologia d’artista, objets trouvés, 1991

Joan Morey
STP_La joie de vivre, 1999

4 fotografies ed. 1/3
119 x 150 cm c/u

Escultura
176 x 115 x 90 cm

Instal·lació
2 (101 x 174 x 22 cm c/u)

MDG R.12540

MDG R.12559

MDG R.6929

MDG R.7071

Pep Duran Esteva
Bosc personal, mapes del cos, 1990-1991

Pep Duran Esteva
Construir els dies (l’objecte), 1990

Joan Morey
STP_Sideration Soft, 2000

Mabel Palacín
Sur l’autoroute, 2000

Instal·lació-escultura
Mides variables (7 unitats)

Instal·lació
Mides variables

Vídeo document 5’ 23’’

Vídeo-instal·lació 11’ ed. 2/3

MDG R.7072

MDG R.7256

MDG R.12541

Vídeo 19’’

MDG R.12542
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Mabel Palacín / Marc Viaplana
S/T, 1990

Ester Partegàs
Barricades, 2005

Marcel Pey
Shooting Motel, 1996

Joan Rom
Cascada, 1988-89

Instal·lació (4 unitats)
275 x 600 x 175 cm

Fotografia-pintura (díptic)
258 x 302 cm

Fotografia (tríptic)
150 x 515 cm

Escultura
200 x 250 x 70 cm

MDG R.7009

MDG R.12570

MDG R.12620

MDG R.6927

Ramon Parramon
Contra la metàfora, 1989

Carlos Pazos
De pared a pared, 1987

Francesc Ruiz
Checkpoint, 2007

Eulàlia Valldosera
Meetings (Relationships # 4), 2001

Escultura
360 x 73 x 5 cm

Escultura (tríptic)
115 x 240 cm

365 dibuixos (calendari de bloc)
29,7 x 21 x 4 cm

Instal·lació, ed. 2/3
500 x 700 cm

MDG R.7007

MDG R.6931

MDG R.12619

MDG R.12610

Javier Peñafiel
Escribir de pie sabe a tinta, 2000-2002

Perejaume
Un món rera les paraules, 1989

Vicenç Viaplana
Exterior, 1988

Vicenç Viaplana
Andy’s Bar, 1990

30 fulls de contactes amb dibuixos,
textos i fotografies. 31 x 24,5 c/u (93 x 245 cm)

Fotografia
153 x 122 cm

Pintura
100 x 200 cm

Pintura
100 x 81 cm

MDG R.12543

MDG R.7006

MDG R.6922

MDG R.7014
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Part 3
Selecció de textos
de Manel Clot

Experiències del real
(l’escena de l’escriptura)
Cura Sui
(una idea de la privacitat)
Els plaers ficticis
(impuls narratiu i estratègies de la representació)
Sampler
La mania de pensar (II)
(lebenswelt i catàstrofe)
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“Sigui com sigui, la feina queda feta”, va escriure Manel Clot
l’any 1999. La tasca duta a terme al Museu de Granollers va ser
àmplia i generosa. Durant més de tres dècades, Manel Clot va
articular una part significativa del fons d’art contemporani del
Museu, hi va programar múltiples exposicions i hi va generar
nombrosos textos. Les obres del fons queden com un llegat de
futur a l’espera de tenir rèplica amb la seva continuïtat i visibilitat pública. De les exposicions, se’n conserven testimonis
gràfics. I dels textos en queden les edicions en catàlegs publicats pel Museu, tot i que alguns ja estan esgotats. En aquest
balanç de trajecte, ens ha semblat que el gest més ajustat era
recuperar una selecció significativa d’escrits signats per Manel
Clot, perquè puguin ser llegits i escoltats en un tot discursiu
que desgrana una mirada de gran precisió sobre les pràctiques
de l’art en el tombant del segle XX al XXI.
Hem seleccionat cinc textos d’entre molts de produïts en
el marc de treball del Museu de Granollers. En lloc de mantenir un ordre cronològic segons el moment en què van ser
redactats, els hem ordenat atenent el seu contingut i provant
d’articular una lectura temàtica que va del general al particular. El primer text –que forma part del catàleg En el rastre de la
llum del 1996– suposa una presa de postura sobre l’experiència
estètica i la relació entre experiència, realitat i representació.
El segon –del catàleg Trasbals del 1993– se centra en el retorn
a la subjectivitat en la producció artística dels anys vuitanta i
l’inici dels noranta. El tercer –del catàleg Dies Irae del 1998–
presenta un estat de la qüestió de la renovació experimentada
per la fotografia en els anys noranta. El quart –del catàleg
Club (Arts & Lounge) del 1999– ressegueix els nous llenguatges
híbrids en les pràctiques artístiques contemporànies. I finalment, el darrer text, de 2006, assumeix el gir que la textualitat
i una renovada historicitat han aportat a l’art contemporani en
l’estela de la petja deixada pel pensament de Walter Benjamin.
Si bé, com en tots els textos, la seva lectura demana la
corresponent contextualització temporal, també és cert que,
en aquest cas, la claredat epistemològica sembla que els hagi
blindat al pas del temps. Tornant a les paraules de Manel Clot
del 1999 amb què encapçalàvem aquesta presentació: “I això
deu ser el que finalment ha de comptar.”
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Experiències
del real
(l’escena de l’escriptura)

Si ens decidíssim a donar unes quantes voltes més a la qüestió
de la complexitat d’allò que habitualment entenem per art –és a
dir, i per extensió, també d’allò que, habitualment, entenem per
vida–, probablement en podríem concloure, com en una mena
de peculiar paràfrasi al caire d’una certa teoria de la interpretació de Paul Ricoeur,1 que l’obra d’art consisteix en aquell ús del
discurs en què diverses coses són especificades al mateix temps,
i en què l’espectador no ha d’escollir entre cap d’elles: es tracta,
en algun sentit, i tal i com de fet en dedueix el propi Ricoeur, de
l’ús positiu, ampliat i productiu de la idea de l’ambigüitat. Però,
a la vegada, aquesta breu afirmació –subjecta, probablement,
a tota una altra sèrie de discussions tant d’índole hermenèutica
com funcional que ara no venen al cas,– i això és el més important, comporta una admissió força evident de bona part dels elements fonamentals que configuren el territori complex i canviant
de l’art en els nostres temps, i no només de l’obra en particular
i específica, aïllada i singular, auràtica, sinó sobretot, del discurs en general, referint-nos a allò que gairebé podríem dir que
conforma el seu sentit més expandit, ampliat i estès: hi trobem,
doncs, l’obra, és clar, l’artista, l’espectador, el sentit, el referent
exterior i també el lloc –una coordenada doble i inseparable d’espai i de temps, una estructura que configura la percepció i, fins
i tot, la noció de la realitat, l’indret en què es desencadena– en
què es produeix el fet específic que anomenem i coneixem com
a art, com a producció artística, producció de sentit.

Manel Clot
En el rastre de la llum, catàleg de l’exposició homònima.
Granollers: Museu de Granollers, 1996, p. 18-23.
Per a L.F., que em sent
Tout ceci doit être considéré comme dit par un
personnage de roman.
Roland Barthes
...l’affirmation d’une terrible et d’ailleurs inéluctable nécessité.
Antonin Artaud

1.
Ricoeur, Paul: Teoría
de la interpretación.
Discurso y excedente
de sentido. México:
siglo XXI, 1996.
2.
Derrida, Jacques: “Le
théâtre de la cruauté
et la clôture de la représentation”, L’écriture et la différence.
París: Seuil, 1994.
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Parlem, doncs, de discurs i d’ús del discurs: la necessària inserció de l’obra d’art en el seu context originari significa
fonamentalment que manté i mostra els vincles del seu lloc de
procedència però que mai no arriba a ser-ne un mer testimoni.
La complexitat –l’ambigüitat, la plurivalència, l’hermetisme, el
mutisme, el silenci, la significació– inherent a tota obra d’art es
fonamenta en aquesta escassa premissa: l’obra existeix a partir
dels seus vincles amb el món però mai no n’és el seu exemple,
necessita tots els elements que formen el món per tal de poder
subsistir i existir però mai no els mostra obertament, estructura
els actes de pensaments del món com una manifestació entrecreuada i complexa constructora de sentit però mai no n’ensenya
els seus registres ni els seus mecanismes operacionals d’una
manera immediata. És ús i no instrument. En una idea molt pròpia de Derrida, en suma, ho podríem resumir pensant que davant
de l’obra d’art ens trobem davant de “la vida mateixa en tot allò
que té d’irrepresentable. La vida és l’origen no representable
de la representació”2: però no la vida individual, aquest aspecte
de la vida individual on tan sols triomfen els caràcters, sinó, en
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qualitats extretes com d’una nova brillantor crepuscular de la
idea primordial que circula per la metàfora cranial de la creació,
per la testa i el pensament de l’artista. Potser el vestigi funciona
encara com a idea, reclama una atenció, provoca un desig infinit
de saber, exigeix l’aparell de la producció de sentit, demana
esbrinar quin és el sentit i on es troba –i com es troba– la presentació d’aquest sentit. És una idea del món, potser no de l’art,
encara.

paraules d’Artaud, “una mena de vida alliberada que escombra la
individualitat humana i en què l’home no és més que un reflex.”3
Lògicament i necessària, però, la complexitat de la definició
d’art es troba, de fet, estretament relacionada amb la complexitat de la pròpia definició d’home i de les seves extensions, és
a dir, de món, de coses, de vida i de fets, relacionada també,
doncs, amb una pètria i irrenunciable idea de present: una nova
idea de la subjectivitat i de la reflexió provinent dels àmbits
d’una privacitat estranya, obscura, que se’ns mostra només en
el seu vestigi, en el seu rastre, en el seu efecte, quan ja no és i
només és passat, quan n’és el pas, quan es mostra com a il·luminació que prové de l’obscuritat precedent, com a relació amb
una certa opacitat diferida de l’altre. Un món de vida en què processos de fusió i d’interacció fan que la dinàmica de l’art s’acabi
constituint com una mena de teixit profund d’intersubjectivitat,
poderós i complex, un indeturable mecanisme de construcció de sentit, vinculat tant a les opcions existencials com a les
merament contextuals, és a dir, socials, polítiques, i genèriques,
prenent així la forma d’una mena de procés tendent a tenir cura
d’un mateix, entès això com un innegociable dispositiu dedicat
al self, com un dispositiu en què l’interès conceptual, i també el
formal, va i ve del subjecte cap a l’objecte ininterrompudament,
establint alguns dels trets direccionals de la introspecció i de la
transindividualitat, entre d’altres, com a símptomes i com a sistemes destinats a posar de manifest les qualitats primordials i, fins
i tot, hermenèutiques de la representació i de tota la complexa
problemàtica derridiana4 a ella afegida, i que ens acostarà, entre
algunes altres idees, a la qüestió dels llindars i dels límits, tan
característics, per altra banda, dels nostres temps.
La representació, per tant, erigint-se com a sistema i com a
desplegament de significacions que es posa ell mateix en qüestió
en haver-se d’encarar durament als límits que separen la realitat
–o potser allò real?– de la pròpia representació, en conseqüència, les dades objectives de les impressions subjectives i, al
capdavall, els elements extrets del context immediat per tal de
ser incorporats als dispositius creatius i artístics, d’allò que són
els propis sistemes ficcionals en circulació, sense que de tot en
resulti una crònica o una mera documentació, o una simple apreciació subjectivista submergida en la miopia del més immediat.
L’art es fixa damunt del darrer esclat de la idea, damunt del seu
residiu pur i ombrívol, fosc per resplendent, opac per cristal·lí,
que aclareix i que il·lumina, que revela però que es presenta
replegat sobre si mateix per tal de dotar el residu, el vestigi, de
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3.
Artaud, Antonin:
“Le Théâtre et son
Double”, citat per J.
Derrida, op.cit.

5.
Barthes, Roland: “De
l’oeuvre au texte”,
Le bruissement de la
langue. París : Seuil,
1984.

4.
Derrida, Jacques:
Dos ensayos. Barcelona: Anagrama,
1972.

6.
Barthes, Roland: “La
mort de l’auteur”,
op.cit.

Si l’art resta definit com a imatge que remet a la idea, com a
referència de la imatge a la idea, quan es retira la imatge resta
el fantasma de la idea, la seva ombra, un rastre en la llum, en el
rastre de la llum. I és aleshores quan la seva ombra fantasmàtica,
doncs, ens porta el vestigi, és aleshores quan des de la seva ombra fantasmàtica se’ns apareix la possibilitat del desxiframent, la
possibilitat de la reconstrucció del sentit, la definitiva assumpció
del fet que l’obra dóna pas al text,5 és a dir, al teixit de significats
i d’influències que es desplega en la seva exterioritat i que farà
que el nucli passi a l’extraradi, que l’interior de l’obra necessiti
l’exterior i els referents, que el paper de l’espectador sigui exactament el del receptor i que la idea d’autor passi pel seu propi
extermini6 o qüestionament, i que el lloc de l’obra d’art inclogui
el seu temps i l’espai determinat per al qual l’obra es fa o l’espai
concret en el que l’obra acabarà per desaparèixer o per incloure’s, una heterotopia que parla tant de dissolució extrema com
de configuració última de l’espai. Però en tots aquests poderosos
processos de fusió, allò que realment es posa de manifest és
com la construcció de mons i d’estructures imaginàries, com el
rigor, la sensibilitat, la consciència i la contundència d’aquestes
construccions permeten també que l’espectador pugui establir
un vincle més profund entre els estímuls del món exterior i l’ideari artístic, i activar un rol molt de temps aturat o, com a mínim,
esmorteït pel desús o per la prohibició tradicional en favor de la
sempre omnipresent mitologografia inherent a la figura històrica
de l’autor, figura que, per altra banda, sempre ha constat com a
masculina, blanca, occidental i heterosexual, és a dir, el poder
i la ideologia en tot el seu desplegament majestuós, terrible i
unidireccional.
La interrelació d’ambdós factors estableix potents equivalents
substitutoris i metafòrics d’una estructura originària del pensament, potents derivacions cap al fet tridimensional de plantejaments teòrics i d’ànsies plausiblement emancipatòries que en
el cas dels artistes, a més, els permet d’establir-se sovint en les
esferes del doble i del reflex com a possibles sistemes operaci-
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ampliades i interrelacionades fins s formar un tot heterogeni i
multiforme de variades afectacions i múltiples interferències.
També per això deixa de fixar-se només en la temàtica de la
representació. Tot lloc artístic implica, així, l’obertura d’un món
en què l’individu pugui fer l’experiència del singular, de la seva
singularitat, experimentant les noves constitucions del subjecte
modern i fent que aquesta formulació expressa es difongui de
manera que acabi per fer-se extensible als altres subjectes, validant d’alguna manera l’experiència única i ampliant la formulació
inicial. Lloc, doncs, de vida i de presència. L’art com un lloc de
pas, un passatge de fragments que menen sempre cap a una sola
resolució inesperada, situada sovint als extrems.

onals productors de significança que enllacen una obra amb una
altra i que les sotmeten a les regles d’una única raó i d’una única
motivació que circula d’unes a les altres abastant-les en una sola,
probablement, totalitat significant, i que en el cas de l’espectador, i sense voler entrar ara en les lògiques possibilitats d’una certa estètica de la recepció, fan que la seva articulació significant,
importantíssima, com un altre element del mecanisme de producció, o construcció, de sentit, es revesteixi de tots els seus atributs
de complexitat i de funcionalitat a l’hora de considerar els factors
nodals de la idea d’art. De què parlem, doncs, quan parlem d’art?,
podria ser la pregunta; l’enumeració simultània desjerarquitzada,
de nou, dels elements que havíem fet amb anterioritat en podria
ser l’evident, tot i que potser momentània, resposta, a la qual
cosa sumariem el fet de pensar que l’autor, i també l’espectador,
contemplen les creixents i innegables possibilitats de la producció de sentit des d’òptiques feministes, no occidentals, homosexuals i interracials. Com a mínim com a possibilitat operativa
d’alta rendibilitat.
Ja no hi ha artistes observadors del món sinó subjectes desencarnats i polimorfs mostrant-se com a incessants reaparicions en
l’espai de la repetició i del desdoblament del jo, en l’espai darrer
del suplement. I la possibilitat última, doncs, d’assistir a l’esdeveniment de l’obra d’art com un acte de visió o com un acte de
mirada: com franquejar els límits improbables de la representació
i els seus codis. L’obra d’art s’instal·la en l’espai sense interrupció
del present com a potent efecte del real, i com una insubornable experiència del real, ofereix els seus mecanismes primigenis
només com a cara oculta i anestesiada, i intenta preservar-se de
qualsevol temptació d’índole estrictament interpretativa, mecànicament desxifradora. La percepció de la realitat, l’efecte del real
i dels seus dispositius –ficcionals o representatius, tant se val–
sembla sotmesa, però, a la marca de l’alteritat i d’una certa relativitat, en què una idea de transitorietat –i de trànsit–, d’enllaç,
de mutabilitat i de nomadisme importen igual que la seva pròpia
definició, és a dir, parlem de la realitat i de l’efecte del real, i si seguíssim en aquesta elaboració hauríem d’acabar recalant necessàriament en la potència de la percepció i dels seus mecanismes
de significació i d’aparició, en la teoria i la pràctica, en l’aparició
de la il·lusió i de la idea de doble i, en suma, en el fenomen que
Clément Rosset qualificava com “la percepció inútil”.7
L’art es constitueix en experiència del real en virtut dels seus
progressius contactes amb tota mena de pràctiques i de tradicions espirituals, culturals, socials i intel·lectuals, contextuals,
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Cura Sui
(una idea de la privacitat)
Manel Clot
Trasbals, catàleg de l’exposició homònima.
Granollers: Museu de Granollers, 1993, p. 10-14.
Per a Pepe Espaliú
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Dins l’ampli marc de les darreres convulsions estètiques i socials que l’escena artística ha anat experimentant amb una més
notòria intensitat en aquests darrers temps (tan crítics i, alhora,
encara, potser tan postmoderns),1 tal vegada tots aquells dispositius visuals que se’ns presenten relacionats d’una manera directa o indirecta amb el cos i amb les seves accepcions mentals
i formals siguin els que hagin agafat una més gran consistència
en una dimensió ja plenament internacional des de fa uns quants
anys, alhora que això mateix també estaria palesant una més que
considerable –i perillosa– tendència a la repetició i a la mostració d’una evidència formal i conceptual de totes totes negativa
i reductora, essencialment empobridora de la potencialitat
dels recursos humans que participen del fenomen de la creació
artística contemporània. Cal no oblidar que qualsevol temptativa
fonamentada en un cert sentit del risc i de la innovació inicials
acaba per esdevenir, amb el temps i amb la difusió, una fórmula
buida a la qual tothom recorre en base a una necessària –per
suposada– actualització respecte al que podríem dir els corrents
internacionals: acaba per esdevenir, doncs, una nova fórmula del
banal, esdevé i constitueix, de fet, un nou estadi d’una mena d’indeturable estratègia de la banalització genèrica de la producció
artística actual,2 per així poder desproveir-la de tota significació
autènticament operacional, simbòlica i transformativa. Sembla
ser que costa, encara, treure’s de sobre l’afecció a l’international style, és a dir, treure’s de sobre la por a la dissonància, a la
dissidència, a la discrepància i, en suma, treure’s de sobre la tan
estesa malaltissa afecció al consens. Però, tanmateix, i a aquest
respecte, recordem com Deleuze ja assenyalava la diferència
entre repetició i generalitat: “si l’intercanvi és el criteri de la
generalitat, el robatori i la donació són els de la repetició. Hi ha,
doncs, una diferència econòmica entre ambdues”.3 El món, ens
ha dit recentment Baudrillard, és com un llibre: “El secret d’un
llibre està contingut sempre en una sola pàgina. La resta no és
altra cosa que glossa i repetició”.4
Però sigui com sigui, aquesta evidència d’una necessitat considerablement aclaparadora de la recurrència als mecanismes de
la subjectivitat també posa de manifest com n’és, d’important,
en el treball de la creació artística actual, la presència de tota
una sèrie d’elements relacionats amb la pròpia configuració de
la personalitat, de la persona mateixa, del subjecte: una nova
subjectivitat –o només una nova sensibilitat?–, una proposta
de subjectivació que malda per mostrar els mecanismes de la
seva posta en escena i de la seva eficàcia representacional, lluny
del registres formals habituals i de les apel·lacions tradicionals
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a l’autonomia de l’art –i les seves inevitables, per conseqüents,
derivacions de caire formalista–, i notablement encarada a expressar no solament situacions estètiques, sinó també vitals, no
solament artístiques, sinó també humanes, situacions que, d’una
manera o altra, han estat més o menys presents en l’horitzó del
pensament (artístic) contemporani.5
De totes maneres, i per parlar amb una mica més de propietat, potser hauríem d’especificar d’entrada que la idea central
d’aquesta subjectivitat no se’ns presenta tant nova com represa,
en el sentit que es tracta d’una postura respecte a la creació
artística que ja havia conegut alguns exemples en creadors prou
significatius al llarg del transcórrer de les darreres estètiques. La
nostra idea, però, és que ens trobem davant de plantejaments
que han estat un tant marginals en els darrers anys i que ara
han anat ressorgint amb una força i una empenta considerables,
com si es tractés, en el fons, d’una mena de necessitat d’índole
epocal, i l’explicació actual de la qual es du a terme d’una manera
molt més àmplia, desacomplexada i plural. Tal vegada acabi per
presentar-se com una especial assumpció d’aquella idea posada
en circulació per Franco Rella: “la fascinació auràtica del silenci i
del no-res que acompanya i es contraposa als primers i fatigosos
intents per travessar la crisi del saber, i de construir un saber de
la crisi, un saber que sàpiga donar raó de la crisi”.6 També, en
aquest sentit, i clarificant de manera molt precisa l’ús d’alguns
dels termes i d’alguns dels seus significats reals, Javier Muguerza ha dit respecte al que ell anomena retorn de l’individu: “No
está muy claro en qué sentido se pueda hablar (...) del retorno de
un individuo cuyo protagonismo parece estar asegurado desde
su instauración con la modernidad. (...) El individuo, el sujeto o
el hombre no tendrían en rigor necesidad de retornar, dado que
nunca nos abandonaron del todo. Y el retorno del individuo apenas sería más que una frase acuñada en tal contexto para designar equívocamente otros fenómenos, como el auge aparente de
la privacidad o el aparente declive de lo público”.7 Però si una de
les línies operatives mantingudes al llarg de les darreres dècades
i exemplificades fins, per exemple, a Beckett, es manifesta ben
palesament com l’atròfia de la personalitat,8 per què no pensar
potser en el seu contrari, per què no pensar en una hipertròfia
del subjecte, tot i que problemàtica, en un ascens compulsiu
de la subjectivitat, en un desig de la necessitat, en una inversió
de la catàstrofe de manera que pugui constituir, en definitiva,
i utilitzant la paraula mítica, fonamental, de Maurice Blanchot,
aquell desastre obscur que porta la claror?9 I en relació a l‘experiència estètica, és com si tractés de “narrar tot allò visible que ha
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esdevingut alienat”, per la qual cosa la seva forma ha de ser la del
fragment: el fragmentari, més que la inestabilitat (la no-fixació),
promet el desconcert, el desordre.10 Diu Deleuze: “L’esgotat és
molt més que el fatigat (...) El fatigat ja no disposa de cap possibilitat (subjectiva): no pot realitzar, doncs, la menor possibilitat
(objectiva)”.11
Potser en l’origen d’aquest desplegament genèric de la subjectivitat es troba la idea central d’experiència. En uns fragments
biogràfics escrits cap al 1818 o el 1819, quan ja tenia uns cinquanta anys, Jean-Paul recordava: “Un matí, encara un infant, em
trobava al llindar de casa nostra mirant cap a una pila de llenya a
la meva esquerra, quan la idea jo sóc un jo va sorgir de sobte en
mi talment un llamp caigut del cel, i restà lluminosament present
en la meva consciència: el meu jo havia estat vist per primera vegada i per sempre”.12 Ens trobem amb una imatge d’un reconeixement del jo de manera que permet la constitució en subjecte, a
la qual cosa, però, s’haurà d’afegir amb posterioritat l’experiència
de la vida tota, que potser el mutilarà d’alguna manera i que
l’acabarà, és clar, amb la mort. Una hipòtesi tal vegada primerenca sobre la pertinença d’un llenguatge de la privacitat en temps
de crisi se’ns revela progressivament aplicable a molts àmbits i,
per desplaçament, se’ns revela, igualment, més i més eficaç perquè, al mateix temps, es constata la seva aplicació en la mesura
que la seva interpretació també obeeix a paràmetres similars o
a punts de partida amb notables concomitàncies, que gairebé
podríem pensar com una mena de particulars afinitats selectives,
sense perdre de vista les implicacions entre la producció de Text
i el discurs d’autor, la mostra palesa de la identitat i les formes
d’interacció, entre d’altres possibilitats dels “relats del jo”, 13
sense oblidar, per tant, la construcció del relat a la psicoanàlisi
(tant el del pacient –relat autobiogràfic?– com el de l’analista),14
i recordant també, i en aquest sentit, com Julia Kristeva presentava Histoires d’amour. “Ser psicoanalista és saber que totes les
històries acaben parlant d’amor. El plany que em confien aquells
que balbuciten al meu costat té sempre com a causa una manca
d’amor present o passat, real o imaginari. Només ho puc sentir si
jo mateixa em situo en aquest punt d’infinit, de dolor o d’encís.
És amb el meu defalliment que l’altre compon el sentit de la seva
aventura”.15
Tal vegada les circumstàncies existencials que es produeixen al
nostre temps siguin idònies per a aquesta persistent recurrència
als mecanismes del subjecte i les seves ocultacions, igualment
que per als dispositius de la memòria i de la privacitat com a
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llenguatge de crisi i d’inestabilitat: és en aquest espai contemporani problemàtic i plurisignificatiu, conflictiu i al·legòric –on la
incertesa de si mateix i la precarietat del món16 ens poden semblar fins i tot una malaltia o una ferida mostradora d’una mena
de perpètua metàstasi revestida d’una considerable dificultat
comunicativa o interpretativa– on contemplem la producció de
nous models d’anàlisis crítiques del fenomen artístic que evidencien la mutació dels quadres conceptuals i de les imatges del
pensament proliferants fins ara, al mateix temps que evidencien
la diferència de les pròpies posades en escena artística, que són
les que, al cap i a la fi, acaben per originar-los.
En tot aquest conjunt d’elements, complex i polièdric, i referint-nos ben directament a la problemàtica de la constitució de
la subjectivitat, és on hem de situar l’artista el discurs del qual
opera essencialment a partir de la seva pròpia i directa referencialitat experiencial, un material molt valuós sobre el qual convé
reflexionar i sobre el qual convé intentar establir un entramat
complex de sistemes i de mecanismes actius per tal d’aproximar-se al món i al seu contagi immediat, a la comprensió més o
menys organitzada dels seus múltiples elements, a l’organització
de les seves diferents configuracions i, al final, fins i tot, a les
seves possibilitats emancipatòries. Hem d’admetre que l’obra
d’art és com una mena d’assaig: abasta molt més enllà de la vida,
l’explica, és una forma molt potent de construcció de sentit que
s’inscriu dins d’una forma d’acció, reconcilia el subjecte amb la
seva pròpia experiència i arriba on la vida no arribarà mai potser
perquè amb la vida no n’hi hauria prou.
Aquest transcurs existencial, aquesta sèrie d’episodis experiencials, totes aquestes configuracions canviants de la subjectivitat
són una bona part dels elements que defineixen aquest retorn al
subjecte produït en moments en què està destacant la necessitat
per edificar nous llenguatges i construir noves i potents estructures simbòliques i relacionals, i no solament en l’escena artística
de la contemporaneïtat. És, en el fons, de bell nou aquella formulació de Michel Foucault de les tecnologies del jo que apareix tan
íntimament relacionada amb la idea d’un antic cura sui, un tenir
cura de si, un tenir cura d’un mateix, problematitzant plaers,
construint instruments de resistència, creant les hipòtesis del jo,
recreant les arts de l’existència, estudiant, en suma, la constitució del subjecte com a objecte per a ell mateix.17
Però malgrat tot això, ens trobem plantejant l’existència o la
necessitat d’una pràctica artística, d’un discurs artístic, d’una
producció artística que tota vegada que sigui una forma de
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coneixement participi igualment de la recerca d’una subjectivitat
no transcendental constructora d’un terreny metadiscursiu en
perpètua evolució i transformació, en una mena de rotació trasllatòria, i on les ficcions artístiques, més que no pas les imatges
pròpiament dites, siguin “la transformació, el desplaçament,
l’interval neutre, l’interstici de les imatges”.18 L’experiència artística és una experiència del Text: és un poderós dispositiu de la
producció que enllaça tots els aspectes de la vida significant, és
un moment de tot Text –una autobiografia, una carta d’amor, un
text íntim, la lletra del suïcida, la nota de l’abandonament–, és un
element relacional de tots els dispositius, la nuclearitat dels quals
conforma una massa no-definida contenedora dels aspectes
participants en l’experiència intel·lectual de l’home, del subjecte,
construint el món experiencial primer a partir del món verbal. El
discurs de l’art, en l’actualitat, ens mostra la progressiva deconstrucció dels llenguatges establerts amb anterioritat, la qual cosa
s’entén com a refundació d’un lloc on es pugui desplegar de nou
l’experiència del món, com si constituís una crida indeturable a
formar part de les circumstàncies històriques. I és per això que
l’obra d’art ja no es podrà definir més com un simple sistema de
la representació –havent mort l’espai mateix de la representació–
perquè a causa de tota mena de contactes amb d’altres terrenys
del coneixement de l’home, la seva experiència esdevindrà una
espècie d’experiència del real, pensant que l’art acaba per significar també fora de si mateix, que desplega els seus continguts
més enllà de la seva estricta esfera o, més ben dit, desplega la
seva esfera més enllà de les fronteres de l’estètica. I és aquí on
cal pensar en la creació d’un espai artificial on les estratègies
de la subjectivació resultin ser realment eficaces. Dins d’aquest
domini caldrà assumir, doncs, “la progressiva obertura d’un món
on l’individu pugui fer-hi l’experiència del singular, de la seva
singularitat”.19
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Els plaers ficticis
(impuls narratiu i estratègies de la representació)
Manel Clot
Dies Irae, catàleg de l’exposició homònima.
Granollers: Museu de Granollers, 1998, p. 9-20.
Innombrables sont les récites du monde.
Roland Barthes
Things don’t have to really exist, or to have existed,
to appear in the picture.
Jeff Wall
Comment voulez-vous parler de photographie
sans parler de désir?
Hervé Guibert

De la mateixa manera que cap a finals dels anys setanta es va
propiciar la consolidació en l’àmbit dels dispositius tridimensionals d’allò que poc després seria formulat i qualificat des del terreny de la crítica i l’assaig com l’escultura en el camp expandit, un
terme i una idea que amb el temps han anat configurant-se com
a simptomàtics –i gairebé d’una manera clàssica– de molts altres
comportaments i de diverses situacions artístiques que arriben
fins avui mateix, i no solament en el camp esmentat de les tres
dimensions, també des d’aquells mateixos anys l’ús i el significat de la fotografia ha anat experimentant una sèrie de canvis
i, sobretot, una sèrie d’ampliacions i expansions de formes i de
continguts, d’idees i de conceptes, de suports i de registres, de
processos i de mecanismes, que han contribuït a modificar substancialment tant allò que avui en dia entenem per una fotografia
com la utilització que d’ella en fan fotògrafs i artistes en general.
Ha estat aquesta una utilització que en els darrers anys s’ha mostrat massiva, com una mena de particular descobriment –força
tardà al nostre país, per altra banda– d’un terreny molt verge,
nou i inexplorat en totes les seves àmplies possibilitats, en què
pràcticament tot és factible i en què una certa facilitat i immediatesa del mitjà proporciona una mena de democratització –també
popularització, vulgarització, massificació, domestificació– del
seu ús, sobretot si pensem en les innovacions tècniques i en l’assistència inestimable i progressivament creixent de les tecnologies digitals. Aquest terreny també haurà de ser el vehicle idoni
per a reflexions de caire més intimista, properes a una mena de
peculiar subjectivitat corporal, corpòria i contextual, que sembla
assumir en una sola acció alguns dels elements que han caracteritzat la pràctica artística al llarg d’aquests darrers anys, en què
les convulsions formals, disciplinars i conceptuals auspiciades
pel que podríem qualificar com a comportaments postmoderns
han permès una més que notable ampliació dels terrenys i fins i
tot de les pròpies perspectives artístiques generals.
Però aquesta sèrie de canvis arrencava de força més lluny,
quan en determinats episodis de les avantguardes històriques
l’ús de la fotografia venia a recalcar, desmentir o ampliar l’ús i la
funció d’altres mirades artístiques més hegemòniques, com ara
la pictòrica, essencialment, amb la qual, a més, sempre ha anat
mantenint al llarg del desenvolupament dels llenguatges artístics
relacions un poc especials, no sempre cordials ni equitatives, a
mig camí entre l’ànsia de l’emancipació, una mena de vestigis
edípics difícilment qualificables i superables, els residus i les
despulles del cadàver del pare, el respecte al Nom del Pare, la
transposició entestada d’alguns dels seus esquemes compositius
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i formals –en alguns artistes, sobretot–, una mena de fantasia
paranoica de la imitació1 i un sentit una mica especial com d’una
mena d’etern retorn a un hipotètic, i no menys discutible, origen:
“El ‘pictorialisme’ no és més que una exageració d’allò que la
Foto pensa d’ella mateixa.”2
Fins i tot en els darrers anys, una cosa ben paradoxal, per altra
banda, quan la fotografia més havia aconseguit erigir-se no
solament en una disciplina autònoma i plenament inserida en els
processos de producció artístics, sinó considerada ja amb uns
mecanismes que l’allunyaven del seu tradicional caràcter instrumental o simplement descriptiu, algunes iniciatives recents han
intentat establir insistents paral·lelismes formals entre els gèneres pictòrics més tradicionals –retrat, paisatge, natura morta– i
el comportament fotogràfic recent, gairebé com volent recuperar la noció de la pintura de gènere aplicada a d’altres mecanismes de la representació, i com si, en els fons romangués encara
una mena de resistència notable a renunciar a l’hegemonia de la
pintura en la configuració de la història de l’art occidental, fins
i tot en els temps més actuals, quan ja fa més de seixanta anys
dels primers escrits fundacionals de Walter Benjamin al respecte –tot deixant de banda ara la problemàtica derivada de les
seves posicions sobre l’aura–, en què la idea d’art, de progrés,
d’avenços tècnics, de context polític i de la consegüent producció –ara també hi afegiríem reproducció– d’ideologia3 es presentaven força interrelacionats i gairebé interdependents, a més de
contemplar com la progressiva tecnificació en les arts ha afectat
diverses disciplines emblemàtiques de la modernitat, interrelacionades igualment al llar de les dècades, un fet que comporta una
discussió directa sobre les conseqüències ideològiques derivades de l’ús dels mitjans tècnics i dels avenços, i de la subsegüent
producció i reproducció de discurs, i generació i fonamentació
d’actituds. Però tot i amb això, sí que potser caldria tenir en
compte que, per les seves pròpies característiques, la imatge fotogràfica sol ser, en general i en molts dels seus casos, figurativa
i està, per tant, molt vinculada a les tradicions figuratives occidentals i als problemes essencials derivats de la representació:
per tant, “sembla que ens trobem en relació permanent amb una
forma artística figurativa, un mode de representació figurativa
de les coses.”4
A part d’alguns altres episodis de característiques una mica
diferents, l’ús de la fotografia a finals dels anys setanta, en els
moments més àlgids de les estratègies i dels comportaments
conceptuals, fa no solament que la seva incorporació al dis-
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curs artístic del moment es produeixi d’una manera plenament
normalitzada quant a mitjà, és a dir, sense massa diferenciacions
qualitatives ni prejudicis pel que fa a la seva suposada categoria
“menor” respecte a d’altres disciplines artístiques coetànies –tal
vegada, paradoxalment, per les mateixes condicions tècniques
d’execució–, sinó que també contribueix a la difuminació –lenta
però eficaç i gairebé inexorable– dels esquemes que tradicionalment han servit per diferenciar una disciplina d’una altra, de
manera que la progressiva interrelació entre diferents tècniques
i maneres s’ha anat fent palesa fins ara d’una forma gairebé
indiscutible.5 Evidentment, aquesta era també una de les aspiracions de l’art conceptual, una aspiració portada fins als extrems
d’intentar finalment difuminar o diluir la diferència entre una
obra d’art, la projectualització d’una obra d’art i la documentació d’una obra d’art. Juntament amb aquests factors, els anys
setanta propicien que la distinció tradicional entre fotògrafs
i artistes que utilitzen la fotografia –distinció que ens alguns
casos encara perviu fins avui amb no gaire convicció en el mitjà
artístic– vagi desapareixent en benefici d’una consideració molt
més àmplia i més directament artística del mitjà fotogràfic, més
enllà de peculiaritats tècniques o d’especificitats propiciades per
la seva consideració com una mena de mitjà concret: els artistes
utilitzen la fotografia tot assumint-la com a mitjà però adoptant
–i adaptant-li– posicions pròpies de les arts plàstiques, a la qual
cosa s’afegeix la progressiva importància de les anàlisis i discursos de la crítica, del text crític, per la tal de situar-la molt més
enllà de les seves aparences formals o més enllà de les seves
condicions estètiques.
L’eixamplament dels límits conceptuals, temàtics, processals
i tècnics inherents al desenvolupament de la fotografia al llarg
dels darrers anys ha significat, igualment, una nova i valuosa
aportació a les idees generals adscrites a la crisi de la representació, o d’una certa idea de la representació, a la qual cosa s’han
anat afegint totes les mirades que tradicionalment han constat
com a secundàries o poc considerades en el terreny de les arts
visuals occidentals.6 La fotografia ha estat –i de fet encara ho
és– un territori múltiple i complex, obert a tota mena de contaminacions, travessat pels reflexos, les mirades, les densitats i les
pol·lucions que tots els factors no hegemònics hi han projectat
des dels primers intents per sobreposar-se a una certa noció
falologocèntrica de la creació contemporània i en la creació
contemporània,7 i des de la superació dels elements tecnicodocumentals habituals en ella, uns factors que van des dels primers posicionaments provinents de la crítica feminista fins a les
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posteriors embranzides de la postmodernitat i la deconstrucció,
tot passant per l’encreuament propiciat per la teoria gay i la crisi
de la sida, les pulsions categoritzades per la psicoanàlisi, la contaminació provinent de la implicació amb els mitjans de comunicació, els media, la cultura de masses i d’altres subcultures –high
& low–, l’escenografia fotoperiodística, les virtuts de l’activisme
de diferents menes –el cultural activism formulat i defensat per
Douglas Crimp, per exemple–,8 així com les recents discussions
propiciades pels avenços tecnològics, i sense oblidar mai, és
clar, la possible dimensió fantasmàtica9 –o tal vegada vampírica–, el qüestionament del seu tradicional estatut d’analogia del
real, i la proximitat amb la teoria cinematogràfica, més i més
important en el panorama que es va construint als nostres dies,
en què s’han eixamplat encara més els territoris i on, juntament
amb la imatge estàtica, la imatge en moviment permet un desenvolupament cada vegada més complex i entrecreuat de la idea
de la mirada i dels plaers de la ficció, anant i venint de la idea de
la escopofília redefinida i reubicada com ho va fer Laura Mulvey
al seu clàssic article de 1975.10 Una teoria general de la imatge,
en aquest sentit, presenta i es presenta en un escenari del tot
contemporani: la situació espacial i temporal de les imatges
transcorre en un present reconeixible i permet establir una mena
de teoria general del relat, permet instal·lar-se en la idea de la
construcció d’aquest relat com a mode de construcció de ficció i
treballar havent sobrepassat la idea primera de realitat o de versemblança, de fidelitat o de reproducció: ens trobem, de fet, i en
general, una vegada més, simplement davant d’una idea global
de la representació, de la seva crisi possible, de la seva expansió
a tots aquests terrenys que participen de la seva discussió i de
la seva crítica, i de les seves repercussions darreres en tant que
fenomen crític que es projecta cap endavant.
Aquest eixamplament dels límits que anem esmentant s’ha
fonamentat, d’alguna manera, en els postulats de la crisi general
de la representació, tot qüestionant l’estatut del seu espai i tot
redefinint els components de la seva formulació, a la vegada que
ha mostrat una progressiva interrelació entre diferents llenguatges artístics de manera que les seves fronteres i els seus límits
tradicionals s’han vist considerablement esborrats o diluïts: la
fotografia, doncs, té tant a veure amb la imatge com amb la
idea, conjuga la versemblança amb la ficció, el sentit amb el
desig, i la realitat amb la manipulació, es val de recursos tècnics
–alguns indefugibles– de manera descoberta o com a sistema
convencional ocult al seu interior com una mena de vuitè passatger bategant, cosa que li permet presentar com a reals fets i
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fenòmens creats per aquests mateixos avenços tècnics i, en tots
els casos, el codis de la seva representació es formulen i s’elaboren cada vegada perquè cada vegada s’assisteix a una mena de
procés específic de construcció de món, d’elaboració sistemàtica
de l’experiència xifrada, com sucumbint a una mena d’impuls
narratiu prolífic i agosarat, una seqüència de narrativitat –tal
vegada un residu darrer i prolífic de la narratologia barthesiana–
que reordena les relacions entre l’obra d’art, allò que conté i que
projecta, les mirades que igualment s’hi projecten, s’hi dirigeixen,
s’hi mostren, en procedeixen i s’hi instal·len,11 la deconstrucció
complexa dels dispositius de la seva escenificació –o escenarització– i la funció darrera de l’espectador: “... el arte de lo
narrativo tiene que ver con la transmisión de la experiencia, no
de la información. Nunca alguna ‘ética de la comunicación’ nos
salvaría de la tremenda nueva pobreza de un mundo vaciado de
experiencia”.12 Per això contemplem la construcció de sentit i les
escenes de la producció artística contemporània com a àmbits
en què s’instal·la el relat, dominant gairebé completament el desplegament de les tecnologies del jo, un relat de món esdevingut
ja gairebé innumerable.
La representació, per tant, s’erigeix com un sistema de mecanismes i de dispositius i com un desplegament de significacions
que es posa a si mateix en qüestió en veure’s obligat a enfrontar-se amb el límits que separen la realitat, o tal vegada allò real,
de la pròpia representació i, en conseqüència, a relacionar-se
amb els elements extrets del context immediat per tal de (poder)
ser incorporats als dispositius creadors i artístics, que separen la
realitat d’allò de què estan formats els propis sistemes ficcionals
en circulació, i sense que de tot plegat n’hagi de resultar una
simple crònica o una mera apreciació que confongui erròniament
allò subjectiu amb allò biogràfic: “... representar es, en parte,
una actividad necesaria para la especie: organizar la recepción
de los fenómenos, su flujo múltiple, discontinuo y disperso, para
vestirla en esquemas sensibles e inteligibles, que permitan entrar
en relación con ellos. Pero, en lo que atañe al territorio ignoto e
insumiso del otro y de uno mismo, supone una necesidad de otro
orden: la representación, entonces, es el recurso de una impotencia inapelable: nunca daremos con el meollo vivo de nuestra
propia intimidad –ni hablar de la ajena– más que por intermedio
de alguna re/presentación encargada de presentárnoslo.”13
A mitjan dels anys noranta, l’ús cada vegada més massificat del
suport fotogràfic –ja no parlem, doncs, estrictament de fotografia
en el sentit tradicional– sembla equivaler o correspondre’s bas-
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se’n fa, de la imatge, disposada sempre a ubicar, contextualitzar i
escenaritzar qualsevol situació. Una mena de renovellada energia ha contribuït a revitalitzar el panorama de l’ús de les imatges
propiciant alhora una pèrdua progressiva de prejudicis en aquest
ús: canvien les intencions, els processos, els resultats i, lògicament les conseqüències, i es comença a treballar en uns territoris
fonamentats sobre la idea genèrica de la ficció i del relat, de la
narració i, en algun sentit, també de l’escriptura, uns territoris
amplis i prolífics que s’estenen des de les escenaritzacions i els
storytellers de Jeff Wall fins a les espectaculars –i de vegades
polèmiques, per agosarades o políticament no massa correctes–
postes en escena de les campanyes de Diesel, passant per les
gramàtiques i els mons que crea el propi relat cinematogràfic,
d’on s’extreuen dispositius fantasmàtics de tota mena destinats
fonamentalment a consolidar i establir algunes de les pautes
de l’imaginari contemporani, i a considerar la funció imaginària
directament vinculada amb la construcció de la subjectivitat tal i
com se’n desprenia de les observacions lacanianes que detectaven la relació existent entre la formació de la identitat i la formació de les imatges en el seu assaig capital sobre la formació del jo
i l’”estadi del mirall” en el nen.15 És aquesta zona de construcció
de relat, d’assumpció de la ficció inherent a les imatges i de la
seva plausible connexió amb el teixit del real i amb les condicions
mediambientals en què es desenvolupen alguns dels processos
que mostra Dies Irae.

tant amb l’esmentada situació de camp expandit de què parlava
Rosalind Krauss al seu famós article de 1979 respecte a les tres
dimensions.14 Parafrasejant-lo, “...als últims anys, s’ha utilitzat el
terme ‘fotografia’ per a referir-se a coses força sorprenents...”:
si bé és cert que l’actual sobreabundància del recurs fotogràfic
sembla moltes vegades estar exempta de tota postura crítica, és
a dir, desprovista d’algunes de les propietats que les successives
expansions del propi terreny li han proporcionat –canvi en la
mirada, desplaçament de l’hegemonia masculina, alteracions de
la idea de l’autoria, relectura del propi concepte d’imatge, funció
ideològica de la tècnica, reproductibilitat inacabable, facilitat
en l’accés processal, immediatesa dels resultats, reflex crític del
món, disjunció entre fantasia i realitat, sistemes d’experiències
xifrades–, no ho és menys el fet que l’aparició massiva de treballs
en suport fotogràfic ha permès una molt més gran participació
dels artistes –sobretot els nouvinguts, els emergents i tota la
parafernàlia desplegada entorn del que fins no fa gaire es qualificava com a art jove– en el discurs i en l’escena artística actual, tot propiciant una incorporació força més ràpida. El cas de
l’escena catalana ens sembla, a aquest respecte, paradigmàtica,
quasi terriblement paradigmàtica: més enllà dels fotògrafs i dels
artistes-que-també-utilitzen-la-fotografia, una autèntica gernació de creadors –molt joves– han recorregut a les demostrades
habilitats i virtuosismes de les tecnologies i dels laboratoris per
a construir i presentar tothora un repertori d’imatges molt sovint
associades a nocions molt estretes i massa curtes de la pròpia
experiència, per acabar donant sortida a una munió de productes tancats i encerclats en la trampa de la seva pròpia estètica,
sense cap altra finalitat que l’assumpció directa de les delícies
d’allò real i dels plaers d’allò visual.
L’eclosió de noves mirades en el terreny fotogràfic ha vingut
acompanyada de la progressiva i molt remarcable pol·lució provinent de l’àmbit del llenguatge cinematogràfic, per una banda,
i per la progressiva desculpabilització de les influències generades pels ambients més propers als subllenguatges de la publicitat, de la moda, del nightclubbing i de tota una sèrie d’elements
simptomàtics dels canvis experimentats en allò que, de vegades,
s’està anomenant de forma genèrica el nou planeta juvenil. Des
dels seus principis, sembla com si el cinema s’hagi interessat més
per allò que constitueix el món animat per l’home que no pas per
l’home en tant que subjecte: en alguns artistes, aquesta mena
d’obsessió els duu a fixar tot allò mòbil per mitjà de l’immòbil,
com ara la fotografia, tot creant un univers complex en què la
narració juga un paper important que convergeix amb l’ús que
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Algunes de les darreres, força recents, especulacions i hipòtesis a l’entorn dels límits i els marges tant de la realitat com de
la ficció, i també de la versemblança i de la impostura dels seus
reflexos, passen, en el terreny de les arts plàstiques contemporànies, pels múltiples treballs presentats sota el format i l’aspecte
d’allò que hom genèricament anomena “suports fotogràfics”, uns
dispositius força escènics destinats, però, a posar de manifest
tot allò que constitueix la seva estricta materialitat significant.
No és un simple ús pervers de la fotografia –perquè, de fet, no es
pot dir pas que tracti de fotografia en el seu sentit convencional
i històric: en tot cas, seria un treball que s’articula a l’entorn de
les possibilitats enormes de la imatge–, sinó que actua com una
potent recurrència expressiva, material i formal de plena actualitat, d’indubtable contundència i vigència, i que posa de manifest,
això sí, una necessitat específica i uns nous comportaments a
l’hora d’afrontar la utilització d’uns determinats procediments
que estan exclusivament al servei de l’artista i que en si mateixos
ben poca informació poden donar perquè no tenen encara la projecció temporal històrica que els ho permetria.
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l’amour c’était une maladie–: mai no se sap de què estarà fet el
minut següent, copsar la urgència del present és retrobar-lo en
la capacitat i en el sentit d’imaginació de l’espectador, del lector
o del que escola la història. De fet, a l’escolta o a la lectura d’una
narració s’hi associa molt sovint la identificació i l’evocació de
l’escenarització que cadascú duu a terme, com un altre mecanisme d’assumpció i de subjecció al fenomen del real, sense que ara
hàgim definit encara què és en realitat aquest real i com ens hi
relacionem.17

La reflexió engegada des de mitjan dels anys vuitanta en l’àmbit de la teoria i la reflexió artística i cultural ha establert algunes
pautes comunes, a bastament demostrades, respecte a l’ús del
suport fotogràfic: l’ampliació dels marges del propi territori, la
inclusió massiva del treball de les dones en l’escena artística,
la davallada de l’hegemonia de la mirada masculina, l’aparició
de registres emparentats amb les autobiografies, el refús d’una
mena d’heterosexualitat coercitiva i sexista, els canvis revulsius
experimentats en l’escena de l’escopofília, el treball conceptual i
experiencial amb la narració, amb la representació, amb la posta
en escena, amb l’escenarització i amb la mirada no verge respecte a l’entorn, els dispositius crítics amb el context, el qüestionament dels mitjans de producció i de distribució de l’obra d’art, el
qüestionament i neutralització del concepte d’autoria, la considerable caiguda d’un cert fetitxisme de l’obra única i de l’originalitat, la presència de la tecnologia, les pol·lucions provinents
de la imatge en moviment, sobretot la que habita el discurs
cinematogràfic, i la presumpció que el fragment esdevé un dels
sistemes actuals de coneixement del món, tot plegat ajudat pel
qüestionament també, en bona part, dels mitjans materials de la
pròpia obra d’art.
Dins d’aquest escenari situat plenament al capdavall del postmodern, l’ús dels suports fotogràfics suposa una incursió fonamental en els terrenys de la ficció: allò que no mostra la realitat,
ho mostra l’art, tant si d’alguna manera prové d’aquesta mateixa
realitat com si n’és una total impostura o una ficció narrativa,
com si qüestiona l’estatus mateix de la realitat, canviant, múltiple
i mutant, i plenament inserida en els registres de la subjectivitat,
en què el subjecte no es mostra, però, com a ens transcendental
sinó configurat per l’estructura de l’ordre simbòlic i vinculat, d’alguna manera, a les possibilitats performatives del llenguatge.16
I és en aquest punt on voldríem situar l’esperit d’una mostra
com Dies Irae, els dies d’ira: la hipòtesi que els artistes utilitzen
tota mena de procediments i de suports fotogràfics per tal de
construir uns mons de ficció i uns territoris imaginaris impossibles de crear d’altra manera, profundament vinculats al relat
i terriblement arrelats en la idea última de narració. El retorn
de l’explicador de contes, de fabulador, la reconsideració, des
del pla tecnològic, d’una mena de recuperació de la tradició de
transmissió oral de les històries culturals, el retorn de la narració,
és a dir, gairebé el retorn de l’escriptura. Allò que la dimensió
narrativa aporta a l’obra és el resultat sintètic del procés escènic
de la instantaneïtat de la interpretació del que gairebé podríem
qualificar com una mena d’història d’amor –je ne savais pas que
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Dies Irae: un territori allunyat, específic, paral·lel i convuls en
què es desenvolupen de manera continuada qüestions relatives
a la investigació sobre espais i arquitectures virtuals, espais
autobiogràfics o biogràfics, autoretrats, confusió dels límits,
memòria futura, difuminació de la separació i de les aparences,
treball amb el gènere i la identitat, presències fantasmàtiques,
manipulacions de les formes, encreuaments amb els llenguatges
de la publicitat, de la moda i de les darreres tendències musicals:
tot plegat dut a terme per uns artistes la dedicació dels quals no
contempla un ús exclusiu de la fotografia en el seu treball, emfatitzant, doncs, la mera instrumentalització dels procediments; artistes la trajectòria dels quals és, en alguns casos, d’importància
cabdal en el desenvolupament del debat i l’activitat artística en
l’escena catalana recent. Parlarem del suport fotogràfic, doncs,
com un instrument per a construir relats, ficcions, impostures,
altres mons, tot desplegant, d’aquesta manera, un immens repertori de dispositius visuals, nous i poderosos, crítics i polèmics,
desitjants i desitjats. Com passant de Xemáa el Fná a l’storyteller.

16.
“… aquest subjecte
no és l’entitat fixa i
innata que assumeix
la semiòtica clàssica
sinó un funció d’operacions textuals, un
procés interminable de conversió.
Aquesta versió
del subjecte, en el
mateix moviment
en què rebutja qualsevol discontinuïtat
absoluta entre el
parlant i els codis,
també nega la figura
familiar de l’artista
com a jo autònom,
transcendint la seva
pròpia historia i el
seu inconscient”, a
Burgin, Victor: “Mirar
fotografies”, op. cit.

17.
“¿Hasta qué punto
podemos decir, con
cierto fundamento,
que conocemos
el mundo real? La
respuesta escéptica
adopta como punto
de partida la constatación de que no
existe ninguna forma
de establecer una
correspondencia
fiable entre nuestras
representaciones y
las supuestas propiedades objetivas del
mundo.”, a Moraza,
Juan Luis: “Templo
portátil, tiempo,
fuego”, Journal de
l’Institut Français,
núm. 7. Bilbao, juny
1997.
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Sampler
Manel Clot
Club (Arts & Lounge), catàleg de l’exposició homònima.
Granollers: Museu de Granollers, 1999, p. 19-23.

Una mena d’indeturables processos d’hibridació més i més presents en la configuració de l’escena artística contemporània fan
que la progressiva dissolució –o confusió– de les fronteres estètiques, formals i visuals entre les diverses disciplines i categories,
incloses, és clar, les estrictament artístiques (que solen constituir
el punt de partida de les nostres reflexions, d’una manera de
vegades massa incèntrica, per contraposició a d’altres mirades
més excèntriques o menys etnocèntriques quant a l’ús de les
disciplines), propiciï una forta interrelació, interacció i intercanvi
de continguts entre múltiples esferes d’aquesta producció cultural
actual –la moda, la publicitat, els llenguatges dels media, la gràfica, les arts visuals, els fenòmens musicals i les seves múltiples
derivacions, els suports creatius: de fet, una idea força generalista
i potser un pèl consumista d’allò considerable com una escena
tradicionalment circumscrita als àmbits de les subcultures–,
esferes totes elles molt properes entre si i situades en una mena
de circumval·lacions perifèriques del nucli artístic més o menys
habitual però sotmeses a uns processos i hàbits de consum que
s’han mostrat tradicionalment reacis a aquesta mena de contagis
o de traspassos interns, potser per seguir preservant la cultura, o
allò que tradicionalment s’ha qualificat com a tal, com una mena
de reducte exquisit i elitista, destinat només a produir obres mestres o a magnificar les maniobres excloents no tant dels productors sinó dels propis consumidors, del clients d’aquesta mena de
productes, dits altrament obres, obres mestres, doncs, i –seguint
un fil provocador i lúcid engegat ja per Artaud als anys trenta– immòbils, provocadores d’una especial idolatria de la cultura, com si
les arts anessin per una banda i la vida per una altra, com si la tan
anomenada i rescatada experiència estètica, de prolongació tan
tardorromàntica, pogués eliminar tot vestigi banal o vulgar de la
suposadament elevada creació artística.
La persistència i creixement dels processos d’hibridació interdisciplinar fa que el transvasament continu i fluid d’interessos entre
els diversos àmbits que configuren l’escena cultural contemporània permeti que moltes de les categories estètiques pròpiament
dites es vegin igualment difoses i (con)foses, tot donant pas a una
mena de llenguatges més o menys innovadors (intencionalment
més despreocupats i relaxats, sobretot per una qüestió de proximitat i d’assumpció directa, i formalment més contaminats) que,
recolzant-se en postures provinents d’altres moments, intenten
establir uns nous corrents o, fonamentalment, unes noves maneres d’entendre la pràctica artística o, si més no, de relacionar-s’hi
i, fins i tot, d’enfrontar-s’hi, tot propiciant la discussió de formes i
de continguts en l’encreuament de la potència visible del present
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amb el pres de l’ombra de la tradició, qüestió aquesta no pas nova
(tot el contrari: sol ser una eterna disjuntiva) però sí reformulada
ara amb uns nous ingredients, unes noves pretensions i uns nous
horitzons, potser menys ambiciosos conceptualment respecte al
que havien estat en temps anteriors –i molt menys monolítics–
però més profundament arrelats a la idea i a la consciència del
present, del real i, en definitiva, dels mecanismes de la configuració del subjecte: uns nous sentits, en suma, de la responsabilitat i
la consciència. Una mena de reconsideració d’un lloc al món.

de la indeturable desaparició o difuminació de les dues o tres categories tradicionals en l’àmbit de la representació visual per tal
de donar pas a tota una concepció molt més híbrida i fusionada
i, a la vegada, personalitzada, de la qüestió relacionada amb la
figura representada de manera central per l’autoria i, en conseqüència, el propi espectador i el seu rol i possible activitat, i de
molts altres afers relacionats amb qüestions de caire potser més
vivencial o, fins i tot, d’incidència social, tant dels productes com
de les pròpies persones.

Un poderós teixit de nombrosos i canviants elements –d’índole mutant gairebé per pròpia naturalesa– conforma una part del
món actual i la seva recepció en l’espectacle, en el seu sentit més
ampli, el que s’ha anomenat el real world, la real life: relació amb
la imatge estàtica i en moviment –fotografia, cinema, vídeo–, amb
les noves tendències musicals (videoclips, estètica “postMTV”) i
els comportaments afegits (nightclubbing), amb els llenguatges
de la publicitat i del grafisme (fanzines, flyers) i amb les noves
propostes sorgides de l’escena artística contemporània (inclosa la
dansa i els llenguatges del cos), per tal d’arribar a oferir una imatge
el més complexa, múltiple i barrejada possible, simptomàtica de
nous comportaments vitals i de noves experiències davant de les
produccions culturals que caracteritzen allò que als darrers anys
s’ha vingut anomenant, fonamentalment des d’àmbits musicals, el
nou planeta juvenil, una zona d’encontres i col·lisions fonamentada
en l’assumpció sense prejudicis que els ingredients de l’experiència
i dels hàbits de consum conformen també un sentit important dels
discursos de la cultura com a símptoma i com a producció.

Ha estat en un encreuament lògicament polèmic i encara poc
precisat en els marges on una idea difosa de la subjectivitat i de
l’experiència de la pròpia existència –inicis de socialització de
l’experiència, esllavissaments de la idea convencional de sexualitat cap als gèneres com a espai redefinit i terriblement actualitzat, un espai de confluència històrica, política, social, econòmica– ha anat conformant un discurs no gens homogeni ni unitari
–sobretot no gens monolític ni unidireccional– però sí molt
representatiu d’un temps determinat, d’un territori més o menys
concret i d’un espai de realitat també força concret. Ens trobem, en suma, davant d’un seguit de pràctiques artístiques que
recuperen una certa idea d’allò real, o de la seva consciència (pot
ser reformulada), un cert principi de realitat com a manifestació
múltiple i complexa del present, és a dir, unes pràctiques profundament connectades amb el seu temps, amb el seu present, del
qual es constitueixen sovint com a indicis, com a indicadors, rics
i potents, significants i inevitables. Present i realitat, doncs, com
dues de les coordenades fonamentals a l’hora d’encarar-nos i de
relacionar-nos amb la producció que ofereix l’escena artística actual: defugint la disjuntiva que tradicionalment s’ha associat a la
doble via de relacions, sovint turbulentes, entre allò que podríem
anomenar art i allò que podríem anomenar vida, defugint, doncs,
haver de triar entre la politització directa de l’art i l’heroica artistificació de la política, algunes pràctiques contemporànies ofereixen una producció artística complexa vinculada amb múltiples
factors que conformen en la seva totalitat el sentit de l’experiència de les persones: els discursos de la creació se situen més
enllà dels intents engegats per les avantguardes històriques de
desplegar els mecanismes de l’art damunt del teixit social o d’una
mena de resistència polititzada que incorpora els fets de l’experiència com a instrument redemptor i simplista per tal de defugir
vel·leïtats excessivament incomprensibles per a les masses populars, aspectes aquests que Jean Clair, per exemple, havia tractat
amb inusitada vehemència en un text polèmic entorn al concepte
de la responsabilitat –social i política, és clar– de l’artista.

En les múltiples manifestacions de la producció cultural contemporània –tendències– hem pogut adonar-nos, per exemple, de la
progressiva presència i importància dels suports fotogràfics en la
creació recent i de l’impuls narratiu que sovint hi va associat, de
l’interès progressiu pel cinema, pel vídeo i per la idea de la imatge
en moviment utilitzada per transcendir el llindar del domèstic –o
justament per fer-lo més visible i reconfigurat–, de la presència
aclaparadora de tota una “estètica” provinent d’àmbits culturals
marginals (i no sempre marginats) o de subgrups culturals i de
determinats tipus de vida una mica paral·lels, de l’empenta donada
des dels territoris associats a les noves configuracions de la música
(amb el consegüent qüestionament de les idees clàssiques en el
món de les arts visuals relacionades amb l’autoria, la unicitat de
l’obra, la reproductibilitat, la pertinença, la manufactura, la recepció, l’espectador, la distribució, l’indret, la ubicació social), de la
importància concedida a la posta en escena de les produccions,
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Com subscrivint plenament aquell posicionament de T. W.
Adorno respecte a l’assaig com a forma, com una “experiència
intel·lectual oberta”1 en un camp en què se sol haver d’optar
entre la ciència i l’art, també l’immens diari de treball que és
l’obra de Francesc Abad al llarg de quaranta anys –fent ben palès
allò que Jacques Rancière denomina le partage du sensible–2 es
nodreix fonamentalment dels eixos que articulen un territori de
creació poc definit, i encara menys explorat, en què les múltiples
tensions interdisciplinàries aporten elements importantíssims
a noves reconsideracions de la idea i el concepte, del mètode
de treball, de la conjectura i l’experimentació, del compromís
epocal, de la funció del coneixement, de l’aforisme incandescent,
del contingut de veritat i de la presència del procés, la cita i el
fragment com a grans instruments que encarrilen la cultura dels
fets, els fets de la història i la història dels homes. “Citar es testimoniar en ausencia de todo testigo”.3 Si citar és sempre mirar de
conjurar un oblit, si citar és invocar un fragment de la memòria,
si tota cita fa de la seva inestabilitat, errància i fragilitat els seus
dispositius d’anclatge en el present, aleshores la cita i l’aparell citacional no tan sols són el centre d’una poderosa maquinària sinó
que es constitueixen com l’aglutinador definitiu de les línies de
la història convocades, en una mena d’operació de re/col·lecció
perpètua. Tal com féu Walter Benjamin en la monumental i inacabada Passagenwerk,4 i com visibilitza Jean-Luc Godard construint les Histoire(s) du cinéma, també Francesc Abad proposa
ara des de block W. B. la plausibilitat d’una enorme constel·lació
teòrica i visual –en la línia d’aquella xarxa de relats5 constitutiva
de la cultura com a horitzó que formen les accions i les interaccions humanes, segons imatge d’Hannah Arendt– en què una
aclaparadora diversitat de materials, veus, imatges, pensaments,
autories, territoris i procedències no fa altra cosa que provar de
configurar una vegada i una altra els processos essencials d’una
cartografia cultural europea terrible i històrica –i, per això mateix, indefugible–, tota vegada que assumeix la tasca del creador
com un parti pris evolutiu, i es situa simultàniament en els marcs
perimetrals que invoquen la presència d’un ideari crític amb el
qual poder analitzar i saber llegir la canviant imatge dialèctica
que simptomatitza el nostre temps, defugint tota temptació
historicista que faci del temps una seqüència homogènia,6 en el
rastre d’un altre Angelus Novus, l’àngel de la història que veu com
se li enreden les ales en la tempesta del progrés: Nadie / atestigua a favor del / testigo.7
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Part 4
Selecció d’imatges
d’exposicions
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En el rastre de la llum, 1996
Ignasi Aballí, Susy Gómez, Ramon Guillen-Balmes,
Javier Peñafiel, Marcel Pey i Vacca
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Dies Irae, 1997
Joana Cera, Jordi Colomer, Carles Congost, Susy Gómez,
Mabel Palacín, Alberto Peral, Montserrat Soto i Vacca
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Club (Arts & Lounge), 1999
Roger Adam, Ana Laura Aláez, Bene Bergado, Albert Cano, Biel Capllonch,
Manel Clot, Carles Congost, Ricardo Echevarría, Jon Mikel Euba, Susy
Gómez, Abraham Hurtado, Oriol Jané, Carles de Javier, JM≠NB, Joan
Manel Jubany. Disco 2000, DJ Kosmos.Vanguard, José Maldonado, Frederic
Montornés, Joan Morey, Paco y Manolo, Ester Partegàs, Javier Peñafiel,
Daniel Riera. Spastor, Sala Hab, Vacca, Vasava i We!!
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Francesc Abad, block W. B, 2005-2006
Francesc Abad
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