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Disseny catàleg
ÇA VA comunicació gràfica

A tots i totes els i les artistes
participants en la convocatòria 2010.

L’art més nou entra al Museu de Lleida
CREA + Intermèdia Producció és una convocatòria de projectes d’arts visuals promoguda pels Serveis Territorials de
Cultura i Mitjans de Comunicació a Lleida, la Secretaria de Joventut i l’Institut d’Estudis Ilerdencs per tal de donar
suport al desenvolupament de l’art emergent de les comarques de Lleida Després de la bona acollida de la primera
edició, CREA + es va redimensionar amb l’articulació d’un programa expositiu per a joves artistes que, a més a més,
vincula aquests creadors amb la Universitat a través del Màster Europeu ProdArt de l’especialitat Art i Contextos
Intermèdia, de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Es tracta d’una titulació que té com a objectiu
proporcionar sortides professionals dins el món artístic.
Els premis són efímers. CREA + va més enllà: els tres projectes seleccionats, no tan sols reben finançament per tal
de produir una exposició, sinó que permeten als seus autors ampliar la formació amb estudis de postgrau. Enguany,
les propostes escollides entre les vint-i-dues que optaven al guardó han estat les dels lleidatans Estanislao Comella,
Oriol Rossell i Edgar Dos Santos.
També s’han distingit tres propostes d’entre la vintena presentades pels estudiants del Màster ProdArt de la UB. En
aquest cas, dos artistes de Palma de Mallorca: Isabel Servera i Damià Vives; i una de Puigcerdà, Carmen Díaz.
Aquests sis projectes dialogaran ara a la sala d’exposicions temporals del Museu de Lleida, que es convertirà en
un aparador de l’art més nou. Aquest és l’objectiu final de CREA +, obrir les portes dels circuïts artístics als joves
creadors.
Ferran Rella, director dels Serveis Territorials de Cultura i Mitjans de Comunicació a Lleida
Jordi Satorra, coordinador territorial de la Secretaria Joventut a Lleida
Albert Turull, director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs

CREA Intermèdia Producció és el resultat d’un procés de replantejament de la convocatòria d’arts visuals i creació
jove CREA, que en aquesta edició es posiciona com un projecte expositiu d’intercanvi i com una plataforma de
producció artística. El seu objectiu és reforçar, complementar i crear teixit artístic en el territori de qualitat.
Les dinàmiques amb les quals reformulem la convocatòria volen ser més complexes que les que comporta un
espai d’exposicions convencional. El repte principal d’aquesta primera posada en marxa és iniciar i habilitar una
plataforma de producció artística i de formació complementària integral per a l’artista, estructurar un espai de
treball, de diàleg i de formació amb la finalitat de millorar els serveis de suport a la creació contemporània del
territori i dels artistes participants, generar uns blocs de treball que creiem prioritaris per a una bona orientació als
joves creadors com la producció, la difusió, la formació i la professionalització dels artistes, així com la promoció
en relació amb el sector artístic.
A partir d’aquestes premisses, i amb la col·laboració de la Facultat de Belles Arts de la UB —com a única universitat
a Catalunya que ofereix formació reglada a les quatre províncies catalanes, a més d’incloure matriculats d’altres
indrets de tot el món— i el seu màster europeu Producció Artística i Recerca (ProdArt), en l’especialitat Art i
Contextos Intermèdia, ens permet la possibilitat d’implicar artistes amb treballs de final de màster amb projectes
d’artistes que tenen contacte amb el territori local, amb la finalitat de provocar situacions i trobades en què les
possibilitats d’explorar, en la mesura del possible, infiltracions i confrontacions entre els dos models es converteix
en el principal motor d’actuació.
Aquesta situació, en definitiva, no deixa de ser una aplicació per al desenvolupament de la creació emergent en el
nostre context que incentiva debats entre els projectes presentats i l’assessorament de les pràctriques artístiques
de cada participant mitjançant professionals del sector de les arts visuals que actuen com a assessors i tutors.
Tanmateix, la selecció d’artistes respon a un criteri i a una voluntat de produir, en aquesta edició, sis treballs
d’artistes que provenen de diferents indrets i que no estan lligats a cap procés de comissariat, sinó que es prioritza
la permeabilitat dels blocs de treball en què trobem inmersa la convocatòria. Això no obstant, existeixen diàlegs
que podem establir entre els sis projectes, en els quals podem entreveure interessos comuns i proximitats en les
seves pràctiques artístiques.
D’aquesta manera, amb el projecte Crea Intermèdia Producció 2010 realitzem la primera d’un seguit d’accions
que té com a fita desenvolupar en les següents edicions —i amb els mateixos objectius que els que presentem
enguany— un programa de suport a les arts visuals de durada semestral, i destinar esforços a artistes que estan
en processos de formació per generar una programació expositiva d’art jove i un espai de difusió per a les noves
produccions artístiques.
Jordi Antas
Coordinador
Crea Intermèdia Producció

Carmen Díaz
(Puigcerdà, 1984)

És llicenciada en Belles Arts per la
Universitat de Barcelona. Actualment
està cursant el Màster en Produccions
Artístiques i Recerca en aquesta mateixa
universitat.

Patrícia Dauder: Pots explicar els
treballs que presentes?
Carmen Díaz: Presento tres de cinc
petites sèries: The Museum, Escala i
On és la realitat?; que formen part del
projecte Diferencias.
The Museum és un trampa o joc visual
que posa en dubte la nostra percepció
de les coses. La peça presenta
una seqüència d’imatges, en què
s’embullen diversos components: el
color, la paraula museum i una imatge
sintetitzada.
En aquesta peça, m’interessa la relació
de l’espectador amb allò que mira,
així com reflexionar o fer trontollar els
conceptes preconcebuts que tenim
sobre el que veiem.
Escala és un senyal a la pintura, en què
em posiciono de forma objectiva, a
través del trasllat de l’autoria i el sentit
de cada pintura a l’aportació personal
de cada subjecte (factor inesperat pel
desplaçament de l’autoria).
Aquesta peça fa referència a les
classificacions
absurdes
que
l’ésser humà estableix (quelcom
aparentment lògic que més tard es
mostra contradictori) i com aquesta
classificació es mostra com estranya
o desconeguda.
On és la realitat? és un videoflaix que
reflexiona sobre el costat negatiu de
les imatges. Concretament, se centra
en com la realitat ha estat reemplaçada
per la imatge, motiu que provoca, per
exemple, que sigui més important allò
que veiem a la televisió que el que hi
succeeix fora.
Aquesta peça interroga l’espectador
mitjançant una mà que surt d’una
pantalla (i que apunta cap a algun
lloc) i un cable que apareix perdut en
l’espai. On és la realitat?
P.D. Quin ha estat el procés
conceptual i d’elaboració d’aquests
treballs?
C.D. Cada petita sèrie sorgeix de
l’apropiació de les vinyetes dels vuit
errors de la premsa; cadascuna obre
o planteja qüestions o conceptes
que giren entorn de l’art i/o els
seus components. Una selecció
determinada per ideogrames.
En l’elaboració d’aquests treballs,
per exemple, a Escala, he necessitat
la col·laboració de vuit artistes. Cada
col·laborador rep un full amb una
imatge i dos passos que cal seguir:

traslladar el dibuix a escala de la tela
(que li ha estat lliurada) i reproduir
pictòricament de forma lliure la imatge
donada.
El format de la tela oferta a cada autor
s’entrega per grandària “creixent”,
consecutivament per ordre de
col·laboració —1F, 2F, 3F, 4F, 5F,
6F, 8F, 10F—, ja que la 7F i la 9F no
existeixen en el mercat.
A On és la realitat? he necessitat un
programa que em permetés mostrar
una imatge en bucle.
I a The Museum he hagut d’encarregar
diverses peces de mesures i materials
determinats.

El seu treball aborda constants
pictòriques i canvis de sentit entre
les imatges i les paraules mitjançant
encàrrecs a altres artistes perquè
interpretin i pintin una imatge, o utilitzin
vinyetes d’un diari.

paraula perquè la imatge no deixava
d’estar construïda per paraules.
Posteriorment, en un altre treball,
Missatges de Ministeri, treballava a
partir dels missatges del ministeri
extrets de la premsa. Allí vaig voler
anar una mica més enllà, apropiarme de les paraules (conservant-ne la
grandària i la tipografia) i manipularles a través de diverses imatges
obtingudes del diari.
A poc a poc, aquesta relació entre
imatge i paraula cada cop esta més o
menys present en els treballs que vaig
realitzant: The Museum, Escala i On
és la realitat?

P.D. La teva formació i treballs
anteriors són pictòrics. Què ha
provocat que, per dur a terme
aquest treball sobre l’ambivalència
de la percepció i la comunicació,
abandonis la pràctica pictòrica i
utilitzis vinyetes d’un periòdic, d’una
banda, i encarreguis també a altres
artistes que interpretin i pintin una
imatge, de l’altra?

A la peça The Museum, l’espectador
s’enfronta a una vinyeta amb la paraula
museum i una altra vinyeta sense la
paraula. A Escala, la interpretació
de la imatge obre noves lectures. I a
On és la realitat?, el títol de la peça
t’ajuda a indagar en la imatge. Entenc
que la imatge no és més important
que la paraula i que la paraula no és
més important que la imatge. Penso
que si hi ha alguna diferència, aquesta
resideix en l’espectador.

C.D. El medi o els diversos mitjans que
utilitzo per materialitzar els projectes
sempre varien en funció de les idees
que vull expressar, i és que les idees
cada cop són més importants en els
meus treballs.

La paraula determina el que mirem,
ens explica, ens enganya i ens
influeix.
La imatge determina el que mirem,
ens explica, ens enganya i ens
influeix.

D’una banda, utilitzo vinyetes perquè
treballo a partir de diverses imatges
que recopilo dels diaris. Aquestes
imatges m’interessen pel que deixen
intuir i els seus sentits.

P.D. Pots citar algun creador que
t’interessi o sigui una referència per
a tu en l’actualitat?

De l’altra, a la sèrie Escala encarrego
a altres artistes que interpretin i pintin
una imatge, perquè em vaig adonar
que la meva aportació personal,
que consistia a traslladar la imatge
a diferents escales, no podia anar
més enllà perquè no era suficient
i aquesta limitació no m’ajudava a
desplegar nous sentits. De la mateixa
manera, encarregar a altres artistes
que interpretin i pintin una imatge
en aquest cas no ha consistit tant a
sumar autories, sinó que he mirat més
aviat d’ampliar el sentit de la paraula
escala i, alhora, posar en circulació
altres conceptes.
P.D. Quina és la relació entre la
imatge i la paraula en aquests
treballs?
C.D. En projectes anteriors, com ara
Nexes, treballava a partir de diversos
fragments d’imatges extretes de
la premsa. Em resistia a utilitzar la

C.D. Més que citar un creador,
m’interessa el treball o l’obra de
diversos artistes, com ara Hollywood,
2001, de Mauricio Cattelan; Tattoed
Pig Skin (Julianne), 1995, de Wim
Delvoye; Untiled (Jean-Luc Godard),
1993, de Phillipe Parreno; Paradox of
praxi 1, 1997, de Francys Alÿs; The
paraparadise Institute, 2001, de Janet
Cardiff; Treball forçat (blue fabric),
2007, de Liliana Porter; Cloaca,
2000, de Wim Delvoye; Nunatak,
2007, de Mireia Masó (entre altres
treballs que podria citar). Cadascun
m’interessa per la seva capacitat
d’ampliar l’àrea de comprensió de la
pràctica artística.

Escala

The Museum

Escala

Estanislao Comella
(Lleida, 1985)

Cursa actualment la llicenciatura de
Belles Arts a la Universitat del País
Basc. Els seus interessos artístics van
des del dibuix fins a l’experimentació
sonora (ha participat en dues ocasions
al festival de música experimental Zarata

Antoni Jové: Participes a CREA+
Intermèdia Producció amb una
instal·lació de dibuixos. El fet que et
plantegis “instal·lar” els teus dibuixos
es pot considerar un posicionament
envers una concepció oberta del
dibuix. En aquest sentit, m’agradaria
que ens expliquessis com entens
l’acte de dibuixar des del teu punt
de vista i des de la teva manera de
treballar.
Estanislao Comella: Penso
que respon a una atracció cap a
l’essencial, com el fet de poder
treballar amb un llapis i un paper. De
fet, cada cop que m’enfronto a una
eina diferent en cada treball l’abordo
de manera esquemàtica. Realment no
m’importa tant l’eina o el mitjà com
atansar-me a allò que vull.
Un aspecte important dels dibuixos és
la relació i l’ordre que posteriorment
s’hi estableix. Hi ha unes constants
que generen vincles. En aquest sentit,
la instal·lació permet crear una espècie
de mapa, com quan obres el Google
Earth i, al cap d’una estona de navegar,
estàs veient centenars d’imatges i des
de la imatge més popular fins a la més
anodina conformen una idea d’un lloc
en la mateixa mesura. Tanmateix, val a
dir que, en el cas de la instal·lació que
presento, en la relació que es genera
entre els dibuixos hi ha, a més, el desig
utòpic o idealista de conformar un
imaginari.
D’altra banda, hi ha certs aspectes
compositius que poden venir d’altres
disciplines. Moltes vegades em trobo
amb dibuixos que poden compararse amb altres composicions pròpies
d’altres mitjans d’expressió, com ara
la música, el cinema o l’escultura.
Comparacions que no es donen tant
en el referent representat, sinó en la
composició sobre el pla, per exemple,
en cas que hi hagi una determinada
quantitat d’espai buit, en què predomini
una narrativa o seqüencialitat...
Relacions, de vegades atzaroses, que
identifico quan es produeixen.
Al cap i a la fi, els dibuixos són una
fixació que tinc amb les coses que
m’envolten i tenen una resposta en mi.
Es tracta d’una relació de curiositat
cap a l’entorn pròxim i concret, sempre
des d’una manera o una relació
determinada d’entendre l’entorn i la
cultura en la qual opera el treball.
A.J.: Continuant amb la teva
concepció porosa i gens restrictiva del
dibuix, m’agradaria que ens parlessis
de la convivència en els teus treballs
d’altres mitjans artístics com ara
l’escultura, la fotografia i el vídeo.
E.C.: Molts cops tinc la sensació
d’estar anotant plans de càmera
o escenaris, i amb la fotografia em

passa el mateix. En aquest sentit,
trobo moltes semblances en la manera
com es relacionen els dibuixos amb
el muntatge de vídeo, en què es
relacionen una sèrie d’esdeveniments
que per si sols poden tenir un sentit,
però que junts completen una idea
més general. Tanmateix, també és cert
que si estic dibuixant m’agrada ser
conscient del dibuix. M’agrada, entre
altres coses, perquè l’error hi queda
marcat i passa a ser un element que
s’integra una vegada aconsegueixes
el resultat.
Quant a la restricció, penso que sí que
hi és quan ets conscient del mitjà que
utilitzes, és a dir, si estàs dibuixant,
no et trobes utilitzant un procediment
pictòric. En aquest sentit, sí que
hi ha restricció, ja que operes dins
uns límits que t’autoimposes i que
t’imposa el mitjà. No és el mateix la
influència d’altres mitjans que la barreja
de mitjans. Així doncs, la influència
d’altres mitjans sempre es troba
present, però cada mitjà m’interessa
per les seves pròpies qualitats
individuals.
Amb tot, el referent escultòric, o un
ímpetu constructiu, es reitera al llarg de
l’organització dels dibuixos fent al·lusió
al dispositiu, a l’andamiatge que
comporta qualsevol construcció. Sí
que és veritat que hi ha dos vessants
que configuren la base dels dibuixos.
La necessitat d’aprehendre l’entorn i la
de construir es veuen reflectides en un
binomi bàsic: observar/actuar.
A.J.: Quan vaig veure per primera
vegada els teus dibuixos, un dels
aspectes que més em va atreure
va ser la presència de quelcom
inexplicable. La factura dels teus
dibuixos és, en part, inacabada i,
alhora, fragmentària. Elements que
activen la nostra curiositat però
que, al mateix temps, ens plantegen
algunes dificultats d’aprehensió.
Comparteixes aquesta apreciació?
Si és així, d’on sorgeixen aquestes
ruptures i discontinuïtats?
E.C.: Bé, trobo interessant que hi hagi
un conflicte positiu entre l’espectador
i l’obra, que hi hagi una dissonància
entre les dues parts i que fruit d’això
hi hagi un esforç desinteressat per
comprendre, cosa que acostuma a ser
un procés interior, una situació que,
quan es dóna, és més enriquidora que
la comoditat d’apreciar un codi que és
massa explícit.
En els dibuixos és evident que hi ha
una constant, un estat en suspensió
que potser és el que fa que hi hagi
aquesta intriga. És com una acció
que no necessita resoldre’s o una
narració oberta sempre dins d’uns
paràmetres; l’aspecte inacabat pot
partir d’aquí i allò interessant és

Fest de Bilbao), passant per l’escultura,
la fotografia i el vídeo. Per a aquesta
exposició planteja una instal·lació
específica dels seus dibuixos.

que es doni per si mateix, perquè la
construcció ho necessita. Vull dir que
no és un element poètic, sinó més
aviat necessari. En el dibuix hi ha
blanc o buit amb el qual també s’està
component i, a més, també hi ha el
registre del dubte i la reflexió en el
paper. En aquest sentit, hi pot haver
un sentit de fragmentació sempre
que formi part d’una totalitat. Dins de
cada dibuix hi pot haver discontinuïtat
o fragmentació, així com en la relació
general dels dibuixos, ja que al mateix
temps hi ha una suma de referents
i temàtiques diverses que afegeix
complexitat a l’hora d’esbrinar què
està passant. Tot i així, crec que
la suma de tots aquests factors
conformen un micromodel de natura.
A.J.: Centrant-nos en el treball que
presentes a l’exposició, com t’has
plantejat la instal·lació dels dibuixos
i les fotografies? Quines relacions
planteges entre les diferents peces?
E.C.: Es tracta de dibuixos i imatges
que descriuen l’entorn a partir de
fragments d’arquitectures que no
tenen un interès evident, però que
completen o apunten cap a una idea
d’arquitectura més global. Cadascuna
de les peces té la seva autonomia, tot i
que el fet de distribuir-les, relacionar-les
i ordenar-les respon al desig de crear
una experiència unitària. La relació entre
els dibuixos i fotografies no deixa de
ser en part gestàltica, per proximitat
dins d’un mateix contingut. A més,
està estructurant una totalitat i, en
aquest sentit, les imatges són plenes de
referents individuals que es reformulen
en un conjunt. La relació ve donada
per un joc d’equilibris entre les parts: hi
ha una part d’essencial, de salvatge i
d’atzar, dins d’un ordre que en part és
premeditat i respon a una finalitat.
Quant al contingut de les fotografies
prenen com a referència sobretot
parts que descriuen com és un
entorn no només pel que fa a les
seves característiques físiques.
Qualsevol element arquitectònic que
he fotografiat reflecteix també una
ideologia concreta, en la mesura que
pertany a una cultura determinada.
D’aquesta manera, la relació
ve donada mitjançant elements
referencials “perifèrics” de l’entorn
que apareixen en els dibuixos i les
fotografies. Es tracta d’identificar
allò que es manté darrere del que
coneixem. Si tornem a l’essencial, la
fotografia capta i el dibuix projecta.
M’agrada el binomi dibuix/fotografia
perquè cada mitjà funciona amb el
seu propi llenguatge, però tots dos
permeten crear esquemes sobre la
realitat i el desig, subordinats, aquí, a
completar el mapa d’aquest paisatge
idíl·lic.

Damià Vives Infante
(Artà, Mallorca, 1981)

És llicenciat en Belles Arts per la
Universitat de Barcelona. Actualment
està cursant el Màster en Produccions
Artístiques i Recerca en aquesta
mateixa universitat. El seu treball se
centra conceptualment en el registre

Antoni Jové: En el marc de
l’exposició CREA+ Intermèdia
Producció presentes una sèrie de
retrats socials. Com sorgeix la idea
d’aquesta sèrie? Quin és el procés
que has seguit fins a arribar al
resultat final?

l’espectador sobre aquest tema. Hem
de tenir en compte que formalment el
que cobra protagonisme en aquests
retrats són les línies dels codis de
barra amb els seus respectius fons.
Es converteixen en unes pintures
sense pintura.

Damià Vives: Aquesta sèrie és una
derivació de projectes i obres anteriors.
En la majoria ens trobem amb una
experimentació contínua (que amb
el pas del temps sembla esdevenir
una obsessió) amb la línia com a
mitjà d’expressió gràfica, que pot ser
formalitzada de maneres diferents (ja
sigui en forma de vídeo, d’impressió
digital, de fotografia o de dibuix).
Paral·lelament a aquest interès per la
línia, existeix una voluntat d’indagar en
les conductes i els hàbits socials. Per
tant, aquesta sèrie que presento és
una extensió dels meus interessos, en
què s’entrecreua la línia i un rerefons
social concret.

Ocults, rere aquests codis de barres,
hi ha uns hàbits d’alimentació, unes
rutines, unes formes de fer que es
poden intuir i ser contrastats. I d’això,
qui en té una màxima presa de
consciència són els retratats mateixos,
que ho veuen quan van sent retratats.
Jo sols ordeno la informació que em
faciliten. No són més que uns retrats
contemporanis, abstractes i anònims,
realitzats a partir de la forma i del
llenguatge artístics contemporanis.

En els projectes anteriors sempre
creava i experimentava amb un
llenguatge propi a partir de la línia com
a expressió gràfica, per tal de tractar
determinades conductes socials
que considerava que calia posar en
relleu. En el cas d’ara, m’apodero
d’un llenguatge ja creat, el dels codis
de barra, que no són més que la
disposició paral·lela i reglada de línies
procedents d’un sistema consumista
en què ens trobem plenament
immersos i del qual no som del
tot conscients. Faig un seguiment
setmanal a diferents individus d’un
mateix entorn dels productes peribles
codificats (que per regla general tenen
un consum o vida útil inferior a l’any)
que van consumint o fent ús al llarg
de cada dia, seguint-ne l’ordre de
consum o ús, i els represento amb el
codi de barres corresponent. Per tant,
cada retrat és el recompte diari de
tots els productes peribles consumits
o usats aquell mateix dia per cada
individu.
A.J.: Què cerques a través
d’aquests retrats socials?
D.V.: Ja ho diu la mateixa designació:
pretenc crear un reflex actual
d’individus d’un mateix entorn a partir
del seus consums i costums diaris.
Es tracta d’uns retrats consumistes,
però alhora són uns retrats d’hàbits
que es poden establir a través de la
comparació entre els diferents dies i
entre els diferents individus retratats.
L’interès sorgeix sense cap pretensió
crítica, simplement amb la intenció
de despertar una certa reflexió de

A.J.: D’acord amb les teves
respostes es detecta en el teu
treball un interès per recursos
tècnics i formals com la línia i el
color. En quina mesura la pintura,
com a llenguatge artístic, acaba
condicionant la teva aproximació a
la realitat i el teu procés de treball,
malgrat que ja no utilitzis ni teles ni
pigments?
D.V.: Exacte, en part es pot dir que
considero que aquesta sèrie, com
d’altres, són pintures o que, si més no,
es poden percebre com a tal, encara
que no estiguin fetes ni amb pigments
ni sobre teles.
D’altra banda, és una pintura
condicionada per les pautes de
treball que segueixo i, per tant, queda
bastant dirigida (automatitzada). No
obstant això, suposo que és una
aproximació a la realitat per la via
del que es pictòric. A partir d’aquells
aspectes de la realitat sobre els quals
em plantejo diferents qüestions, a
l’hora de formalitzar opto pel seu
vessant físic i més pictòric. Ara bé, és
difícil dir en quina mesura, perquè és
una cosa que no es pot graduar. Es
tracta d’un valor afegit i un tret que
crec que caracteritza el meu treball.
A.J.: Treballes en altres retrats
socials a banda d’aquells
relacionats amb les nostres pautes
de consum?
DV: Sí, encara que no ho he treballat
amb la mateixa formalització ni he
tractat el mateix tema. En aquest cas,
hi ha hagut un seguiment individualitzat
i consentit de les persones retratades.
En els altres casos faig un seguiment
de conductes de diferents individus
sense que en siguin conscients. En

i documentació de pautes o hàbits
dels individus contemporanis, que
posteriorment formalitza des d’una òptica
pictòrica, malgrat que no utilitzi ni teles ni
pigments.

concret, es tracta d’unes cartografies
sonores que registren la intensitat
del trànsit en diferents carrers que
posteriorment són transformades
en imatges. De la mateixa manera,
darrere d’aquestes cartografies també
es reflecteixen uns hàbits de mobilitat i
de comportament de les persones en
funció del dia, la setmana, l’hora i el
lloc de l’enregistrament.
A.J.: Consideres que el teu mètode
de treball és proper al món de la
ciència?
D.V.: Crec que des de sempre l’art
i la ciència han anat molt unides,
encara que no tots els artistes han
begut de la ciència. L’art sempre
s’ha mogut per molts terrenys
apoderant-se o servint-se d’allò que
necessitava. En el meu cas, es pot dir
que sí, que s’hi estableix una relació
en certa manera pel fet d’usar un
sistema de treball proper al món de
la ciència, en el sentit que ells fan ús
d’instruments per tal d’analitzar parts
de la realitat. De la realitat, n’extreuen
i en converteixen dades o d’altres
elements quantificables i comparables
de forma automàtica i racional. És a
dir, es basen en la investigació per
extreure’n unes dades i arribar a unes
conclusions determinades, encara
que en ambdós casos s’interpreti
la realitat i s’hi exerceixi una reflexió.
Jo, en canvi, parteixo de l’observació
i de l’aplicació d’uns determinats
mètodes i de la utilització d’uns
determinats instruments (que sí
que són molt propers al món de la
ciència) per analitzar i posteriorment
interpretar la realitat amb la intenció
d’ensenyar-ho tot d’una manera més
sensitiva, visual i sinestèsica. Cap al
final del meu procés de treball arribo
a unes conclusions evidents, però
aquestes no són presentades mai en
la peça final com a tals. Molts cops
ni presento aquestes conclusions,
ja que m’interessa més que hi arribi
l’espectador ell mateix, en el cas
que aquest ho consideri oportú, o
perquè ho detecti a l’obra. Jo només
proporciono al tema una forma més
intuïtiva i sensorial.
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Edgar dos Santos
(Lleida, 1973)

És llicenciat en Belles Arts per la Universitat
de Barcelona. Ha exercit com a professor
de Fotografia Artística a l’Escola d’Art de
Lleida i actualment compagina la seva tasca
com a fotògraf amb l’elaboració de projectes
personals, els queals reflexionen sobre la
relació de l’home amb la naturalesa i l’espai
que habita. La transformació del territori, el

Estudi sobre el paisatge és un intent
de relacionar el paisatge i la naturalesa
amb els processos de representació.
Utilitzant les eines pròpies d’un estudi
fotogràfic, com els focus, el fons i la
carta de colors, s’intenta assimilar
i controlar el paisatge per a la seva
representació. Davant la impossibilitat
de portar el paisatge a un estudi
fotogràfic, on tots els elements
poden ser controlats, és l’estudi el
que surt fora per mirar de reproduirlo correctament. Diverses són les
estratègies utilitzades per a aquesta
fita. Cadascuna d’elles planteja
nous interrogants sobre la seva
representació i posa en evidència la
impossibilitat d’assimilar aquell espai.
Així, els focus actuen com a mirada i
fan visible un espai que d’altra manera
no existiria. Alhora, la mera observació
altera aquest espai i el transforma.
El fons, que actua generalment per
emfatitzar el que es presenta al seu
davant, es troba desbordat per la
immensitat del que ha d’abraçar i,
en lloc d’actuar de manera neutra,
esdevé el protagonista de la pressa
fotogràfica. Ens amaga el que
pretesament ens havia de mostrar
i, fins i tot, ens suggereix noves
interpretacions.
Finalment, la carta de colors, estri
utilitzat per assegurar una reproducció
fidel dels colors i del contrast, esdevé
inútil per a la permanent transformació
de la naturalesa i la seva llum.

Anna Grifol: En quin moment de
la teva trajectòria personal com a
artista es concep el treball Estudi
sobre el paisatge? Quins elements
han contribuït que tingui lloc i què
representa en el si d’aquesta, és a
dir, si esdevé un nova via de treball
o és el resultat d’una evolució que ja
s’ha manifestat anteriorment?
Edgar dos Santos: És una evolució.
Inicialment, parteix d’un treball anterior
en què fotografiava els elements
humans escampats pel camp com si
fossin escultures. En aquell moment,
vaig pensar que per convertir-les
encara més en escultures les podia
il·luminar amb uns focus. Al Centre d’Art
i Natura de Farrera, dins el programa
Art i Ecologia, vaig tenir l’oportunitat
de portar a terme aquesta idea, tot i
que substituint l’element humà per la
naturalesa. Aquesta sèrie ja constitueix
una obra independent. Durant aquell
treball ja se’m va plantejar com un
repte la decisió d’haver d’escollir un
emplaçament concret. Destaques un
element singular de l’entorn natural?
O ubiques els focus en un espai
pretesament neutre? Hi ha elements
més destacables que d’altres? O tenen

tots la mateixa importància? Suposo
que aquesta reflexió em va portar
a fer evolucionar el projecte i a obrir
altres vies en l’intent de representar el
paisatge, utilitzant, ara, un fons i una
carta de colors.
Quant a si és una nova via de treball,
aquesta mena de posada en escena ja
l’havia practicat en altres realitzacions,
tot i que alterno amb projectes de
plantejament
més
documental.
Tanmateix, també crec que el mateix
enquadrament ja converteix en certa
manera l’espai en una posada en
escena.
A.G.: Un cop plantejats els factors
que han influït en la gestació
d’Estudi sobre el paisatge, quin
ha estat el pla de treball que vas
dissenyar i en quina mesura el
procés de treball que has seguit es
correspon a aquest pla previ? O,
per contra, la conclusió del treball
ha requerit un replantejament
continu del pla de treball?
E.D.S.: La idea la tenia clara, tot i que
sempre descobreixes o apareixen
coses noves que no t’havies plantejat
i les incorpores. No sé encara si es pot
dir substituir millor que evolucionar, ja
que és un procés viu. El plantejament
inicial no ha diferit gaire del resultat
final, tot i que encara no està
tancat. No sé si evolucionarà gaire.
Podria haver presentat una altra tria
d’imatges seguint un altre criteri, però
crec que, a dia d’avui, aquesta és la
que representa millor el que vull dir.
Quant a la manera de treballar, primer
miro d’anar a conèixer el terreny per
fer la localització i després tornar-hi
per realitzar la presa. Això no obstant,
no sempre t’ho pots permetre i, de
vegades, ho has de fer el mateix dia.
Mai no saps si el lloc serà l’adequat
i, a més, has de tenir en compte els
aspectes tècnics i altres condicionants
que de vegades impossibiliten cap
altre enquadrament. A la natura, a
camp obert, mai no tens les facilitats
per dur a terme el que et proposes
i, en aquest sentit, això pot alterar el
pla previst i obliga a improvisar sobre
la marxa. De vegades, el resultat
és positiu, per imprevist, i pot fer
replantejar algun aspecte. Suposo
que fins al final no saps del tot què o
com ho presentaràs.
A.G.: En el resultat final de l’obra,
a les tres sèries fotogràfiques, de
quina concepció del paisatge es
parteix? Quina és la relació que
aquest manté amb l’experiència
de l’observador-espectador i fins
a quin a punt la nostra participació
contribueix a la creació d’una
representació subjectiva?
E.D.S.: En la primera sèrie, la dels
focus, feia evident la transformació

diàleg amb la natura i el seu distanciament, la
representació del paisatge i l’encaix en l’entorn
que ocupa són temes recurrents en la seva
obra.
Utilitzant preferentment la fotografia com
a mitjà, alterna l’elaboració de posades en
escena temporals amb plantejaments d’estil
més documental.

que sofreix el paisatge, la natura.
Amb la nostra mirada, amb la nostra
presència, aquesta apareix, existeix.
Aquella natura esdevé paisatge, la
interpretem, però no la veiem d’una
manera neutra, la nostra experiència
prèvia condiciona la nostra percepció
i, alhora, la nostra presència modifica
l’entorn.
Cadascú interpreta el paisatge en
funció del vincle que té amb la natura.
La podem veure majestuosa, fràgil,
banal, com a objecte per a la seva
explotació, consum o estudi. Fins i tot
podem no veure-la. No és un entorn
en què ens movem habitualment, i
quan ho fem està condicionada pel
que n’esperem.
A partir d’aquí entro en el joc de trobar
la manera de representar el paisatge
i utilitzo els estris que s’utilitzen
habitualment en un estudi fotogràfic
per assegurar una bona representació
i reproducció fidels i fer evident, així,
la impossibilitat d’aquesta missió per
la mateixa naturalesa de l’espai i la
impossibilitat d’objectivar.
A.G.: Quina és la relació que
mantenen el paisatge i la fotografia
en el resultat final d’aquestes tres
sèries fotogràfiques?
E.D.S.: Per la meva formació com
a fotògraf, tasca vinculada a la
representació i reproducció, els
elements de què disposava s’ajustaven
perfectament a la idea plantejada. Si
la meva formació hagués estat la de
pintor o escriptor, possiblement hauria
utilitzat uns altres estris i el plantejament
hauria estat un altre. Aquests estris
intenten controlar la natura, com si es
volgués estudiar i mesurar, utilitzant
metodologies pròpies de la fotografia,
com es fa en l’estudi fotogràfic. La
natura es converteix en un estudi i els
elements fotogràfics esdevenen part
del paisatge.
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Isabel Servera
(Palma de Mallorca, 1986)

És llicenciada en Belles Arts per la
Universtitat de Barcelona. Actualment
està cursant el Màster en Produccions
Artístiques i Recerca en aquesta mateixa
universitat.

Patricia Dauder: Pots explicar els
treballs que presentes?

Isabel Servera: Es tracta d’una
sèrie de peces realitzades durant els
darrers tres anys. Des de 14178 días
en Pepar SL, del 2008, fins a ST,
catorze peces en paper entrellaçades
entre si, realitzades aquests darrers
anys. En aquesta primera peça, la
meva acció ha consistit en l’adquisició
dels papers més deteriorats d’una
botiga de Barcelona. Allà, el material
estava exposat al públic, cosa que em
va permetre el contacte abans de la
compra. M’interessava precisament
aquest aspecte: les empremtes de la
gent i la pols que s’havia anat acumulant
als papers al llarg del temps. A
diferència d’aquesta, a la segona peça
citada ja no és l’acció de l’altre la que
em serveix per construir, sinó la meva
pròpia. En aquest cas, partint d’un
sac de documents triturats, la meva
acció ha consistit a recompondre’ls
de forma pautada i mecànica. L’atzar,
la repetició, l’acumulació i el treball/
temps dialoguen per plantejar petits
discursos i idees a l’entorn de l’art.
P.D.: Quin ha estat el procés
conceptual i d’elaboració d’aquests
treballs?

I.S.: Amb el meu treball plantejo
una reflexió sobre els conceptes
associats a l’art i la seva pràctica.
Preocupacions i qüestions que giren
al voltant de què fer i, en especial, de
com fer-ho. Accions mecàniques una
mica absurdes i disfuncionals.
Actualment, les meves preocupacions
es concentren a dur la producció
artística a l’extrema rutina, a la labor.
Busco provocar una confrontació i un
diàleg entre artesania, mecànica i art.
Busco no pensar. Busco fer. Busco
produir. Busco l’extrema labor.
P.D.: Durant aquest procés
pautat i mecànic de què parles,
presumiblement lent, van sorgint
variacions respecte a la idea inicial del
treball? I si és així, les incorpores al
treball o et mantens fidel al concepte
original?
I.S.: Amb freqüència començo
coses que no acabo, les aparto
indefinidament sense descartar la
possibilitat de reprendre-les en el
futur. A partir d’aquí no hi ha punt i
a part en el treball, sinó que això em
serveix per fer un altre pas, potser
simplement per concretar més una
idea. Hi ha un procés continu i un
diàleg. Van sorgint variacions fins que

arribo a algun resultat que decideixo
dur una mica més enllà. Dit això, no
crec en un concepte original.
P.D.: Pots explicar aquesta recerca
per “no pensar” i aquesta orientació
vers l’execució? Quins objectius tens
en aquest sentit?
I.S.: “No pensar” està relacionat amb
allò mecànic, l’automatisme. Vull
portar les coses a l’extrem de la simple
execució d’una acció determinada.
Ser màquina, produir. Buscar l’absurd
del fer. De vegades em pregunto el
perquè de l’art, per a què serveix, quina
és la seva funció. Aquestes preguntes
sempre em porten a l’inútil, a l’absurd.
L’art no és una cosa directament
necessària, l’artista no salva vides ni
ajuda a millorar la qualitat de vida. Així
doncs, l’artista és un treballador amb
la condició d’inutilitat social.
P.D.: Pots citar algun creador que
t’interessi o que actualment sigui un
referent per tu?

I.S.: En aquest moment, i després de
la reflexió anterior, citaré Carlos Pazos
en la següent afirmació: “Jo sóc
artista per inutilitat de ser altra cosa,
fins i tot de ser un inútil.” M’agrada la
seva actitud.
Un altre artista que citaria, sens
dubte, és l’americà Tom Friedman. Té
algunes peces com ara 1000 Hours
of Staring o Untitled, del 1990 (esfera
de 1.500 xiclets entre dos murs), que
senzillament em fascinen.

Estableix diàlegs entre conceptes
associats a l’art i Ia seva pràctica, i
també planteja accions mecàniques,
de repetició, d’acumulació, processos
de rutina portats a l’extrem mitjançant
diferents processos de producció
artística.
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Oriol Rosell
(Barcelona, 1969)

És tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny
en Fotografia Artística. Actualment resideix
a Lleida, on exerceix la seva professió com
a fotògraf i imparteix classes de fotografia a
l’Escola d’Art Leandre Cristòfol de Lleida. En
els seus projectes fotogràfics hi ocupen un
lloc significatiu la representació dels espais,

Anna Grifol: Tenint en compte els
treballs que has realitzat al llarg de
la teva trajectòria artística, Central
es constitueix com una obra més en
la teva voluntat de buscar i captar
les relacions entre els individus i els
espais en els quals es mouen, és
a dir, té un caràcter de continuïtat
o s’hi presenten aspectes que fins
ara no havies treballat anteriorment i
que s’estableixen com a novetat?
Oriol Rosell: En els treballs artístics
anteriors he fotografiat espais i he
buscat sempre les relacions que hi ha
entre l’home i l’arquitectura; ja a Plural
4 realitats (1997-2008) mostrava
espais canviants d’una ciutat marcada
pel creixement urbanístic; a Distorsions
a 360º (2003), mitjançant la fotografia
fragmentada oferia imatges de llocs
comuns i propers al ciutadà, en una
reinterpretació del nou-lloc; a Living
city-capsule home (2006) plantejava,
mitjançant l’arquitectura i la fotografia,
les influències i les relacions que
s’estableixen entre l’individu i l’espai
on habita; a Ardiaca-platja (2008)
vinculo el territori i l’objet trouvé,
amb fotografies de platges a l’estiu
i fotografies d’objectes personals
extraviats que la mar aboca a l’hivern,
i a L’espai del somiador (2009), treball
en procés, busco la particular relació
dels artistes amb els espais de treball,
espais que moltes vegades acaben
determinant la mateixa obra.
A Central-càmera-fruit (2009),
projecte al qual pertany aquesta
sèrie, mitjançant fotografies d’espais
industrials, descric des de diferents
perspectives els fenòmens i les
activitats de la indústria fructícola a
les terres de Lleida per mitjà d’una
trilogia.
Central és la primera sèrie de la
trilogia. El projecte estudia el fenomen
d’aglomeració de l’activitat industrial
agrícola in situ, és a dir, on es
desenvolupen les tasques industrials
del món de la fructicultura; la majoria
són espais interiors, coberts, privats
de visibilitat. Una visió gràfica de
centrals fructícoles, cooperatives,
empreses privades, ubicades a les
comarques de Lleida, capdavantera
en concentració d’indústries
fructícoles del territori espanyol.
A.G.: En la concepció i realització
de Central, existeix un pla de treball
específic, pensat i ideat de forma
prèvia i plantejat amb la voluntat
expressa de captar els fenòmens
d’aglomeració, tal com manifesta el
resultat final de l’obra?
O.R.: Evidentment, la concepció de
projecte Central-càmera fruit busca
agrupar tres conceptes en un; d’una

banda, els fenòmens d’aglomeració
dels espais industrials amb Central;
de l’altra, els fenòmens de la
conservació d’aliments a Càmera,
i, finalment, els processos de
manipulació de fruita amb Fruit.
En el plantejament del projecte,
parteixo d’una idea inicial, que a
mesura que creix i es desenvolupa
fotogràficament, evoluciona i
s’adapta a formes, processos i
necessitats del treball.
La producció de la idea posa moltes
incògnites sobre la taula. D’una
banda, la necessitat d’accedir a les
centrals, empreses i cooperatives
privades, llocs on cal realitzar una
tasca comercial per tal d’explicar-los
el projecte i que t’hi deixin accedir
una estona per fotografiar-les. D’altra
banda, per aconseguir que les
imatges mostrin l’activitat industrial,
cal desplaçar-s’hi en plena campanya
de la fruita a l’estiu, motiu perquè
algunes indústries et donin l’esquena.
Per sort, la majoria hi accedeixen
d’una manera molt generosa i
interessada.
Més endavant, fins que no s’han
realitzat centenars de captures i
no s’han refet diverses edicions
de fotografies, no t’adones que el
treball demana ramificar-se en sèries.
I partint d’aquesta necessitat neix
Central, la primera sèrie que aquí
presento.
A.G.: Quina és la relació que es
produeix entre els individus i els
processos d’aglomeració de les
indústries fructícoles i de quina
manera aquesta guarda relació amb
l’objectiu final de l’obra?
O.R.: Central, la primera sèrie de
la trilogia, se centra en els espais
industrials —com ja he dit suara— i,
per tant, la relació entre els individus
i els processos d’aglomeració de les
indústries fructícoles no són prioritaris;
altrament, caldria considerar, i potser
hi trobaríem una relació expressa en
la sèrie Fruit, que la figura humana
és presencial en totes les imatges.
Tanmateix, aquestes no pertanyen a
la sèrie que aquí exposo: Central.
Central ofereix una misteriosa relació
entre allò conegut i allò similar a
través
d’imatges
d’arquitectures
que busquen semblances en el punt
de vista, en l’enquadrament i en la
distància, factors que determinen
aquesta misteriosa relació. Espais
industrials seriats, pensats per a ús
humà, i que es mostren buits, solitaris
i profunds. Imatges genèriques i
impersonals.

que busquen les relacions entre l’home,
l’arquitectura i els elements conseqüents
d’aquestes relacions. En el projecte que
presenta, Central, reflexiona precisament
sobre els fenòmens d’aglomeració de les
indústries fructícoles i els espais on es
realitzen els processos industrials.
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