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CONVERSA

A l’obertura dels catàlegs, hi figura normalment una presentació de la iniciativa per 
part del responsable polític de la institució que l’impulsa. En aquest cas, l’equip de 
la Sala d’Art Jove hem demanat a Eugeni Villalbí, secretari de Joventut, la possi-
bilitat d’utilitzar aquest espai per mantenir amb ell una conversa i procedir, així, a 
realitzar una valoració més deliberada del projecte. El nostre agraïment d’entrada 
per la seva col·laboració. 
Per al llibre de la Sala d’Art Jove corresponent a l’any 2008 hem seleccionat les 
parts de la conversa que tracten sobre el passat de la sala, des del seu canvi de 
model de funcionament l’any 2005 fins al moment actual. 

Oriol Fontdevila, membre de l’equip gestor de la Sala d’Art Jove
Txuma Sánchez, membre de l’equip gestor de la Sala d’Art Jove
Marta Vilardell, tècnica de cultura de la Secretaria de Joventut
Eugeni Villalbí, secretari de Joventut

oriol fontdevila: El primer aspecte que ens agradaria valorar és el treball que 
hem realitzat a la Sala d’Art Jove en relació amb els objectius que proposàvem en 
el pla estratègic de l’any 2005. Al llarg d’aquest temps hem treballat en la direcció 
de transformar la sala en un context de producció de coneixement, el qual tingués 
incidència tant en la formació dels artistes i productors culturals com també de 
públics, especialment joves. Així mateix, hem optat per un desenvolupament en 
xarxa del projecte i també per articular dinàmiques de treball d’àmbit territorial. 
Ens agradaria conèixer la teva valoració sobre aquests aspectes. 

eugeni villalbí: La Sala d’Art Jove ha acabat per esdevenir un aparador per als 
joves, però també un aparador de la mateixa Secretaria de Joventut. En certa ma-
nera, n’ha acabat sent un emblema, o la punta de llança en l’àmbit de programes 
i la seva actuació cultural. Possiblement, al seu inici el treball era més intern i des-
vinculat de tot el que era l’activitat política de la casa. Però el projecte ha acabat 
tenint tanta força que ha ultrapassat la seva ubicació dins l’àmbit de cultura i ens ha 

servit també per canalitzar altres projectes. Moltes polítiques de la casa han acabat 
pivotant sobre el projecte de la sala. Probablement ha canviat el paradigma: si en 
el seu inici tenia una activitat pròpia i es nodria de la casa, actualment és la sala que 
nodreix també la Secretaria de Joventut i l’Agència Catalana de la Joventut. Quan 
vam arribar al novembre de 2006, vam apostar pel programa de cultura i, tot i que 
en moments difícils pressupostàriament et replanteges moltes coses i entre elles 
també la sala, hem mantingut el suport i, a més, n’hem tingut d’extern, cosa que ha 
fet que puguem continuar endavant amb el projecte. 

txuma sánchez: Penso que hi ha una qüestió que és implícita a tot això, a aquest 
redescobriment del programa. Són els aspectes que diem de tractar en aquesta pri-
mera part, sobre la formació, la difusió, el treball que realitzem els artistes. Nosaltres 
també som conscients del reconeixement extern que té el projecte, si bé ens adre-
cem a tu per saber la consideració que en teniu des de Secretaria, per saber si creieu 
que el treball formatiu que es realitza amb els artistes és positiu, per exemple. 

ev: Segurament respostes tan concretes no te les podré donar. Voldria que us situés-
siu aquí on som ara, és a dir, al despatx del secretari. En aquest despatx moltes coses 
no arriben en detall i no tinc suficients dades fins al punt de valorar el vostre treball 
dia a dia. Però el que sí que rebo són inputs externs. És a dir, el Premi de l’Associació 
Catalana de Crítics d’Art que hem rebut per la programació de 2009 segurament 
no s’hagués donat sense un bon funcionament, així com tampoc tindríem un núme-
ro tan important d’inscripcions d’artistes per exposar a la sala cada any, o Arts Santa 
Mònica no hagués vingut a demanar-nos col·laboració, o el Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts no hagués vingut a oferir-nos la incorporació a la xarxa d’espais 
que estan articulant i a aportar-nos ajuda econòmica. Que, vaja, tota la meva vida 
recordaré la reunió amb el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts...

of: Com va anar?

ev: Mai no m’havia passat que algú vingui i digui “Ostres, que bé que ho fas, aquí 
tens uns recursos econòmics per tirar endavant”. Generalment és al revés, o ets 

[23.6.10, 11:00 h.]

CoNvErsa amb EugENi villalbÍ, 
sECrEtari DE JovENtut (i)
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CONVERSACONVERSA

tu que en treus d’on pots o que vénen a demanar-te’ls. I, efectivament, tot això 
no es donaria si un aspecte de la sala com el formatiu no funcionés. Aleshores no 
hi hauria les col·laboracions amb les universitats, no vindrien estudiants de secun-
dària, ni s’haguessin implicat en el projecte els centres de producció, ni Hangar ni 
Can Xalant, ni, per descomptat, tampoc no hi hauria ni una aportació econòmica 
ni un reconeixement públic en premis. Per tant, per l’ input que jo en rebo és que 
la feina no només es fa bé, sinó que es fa molt bé i que acabem sent un espai de 
referència tot i les mancances que tenim. Els inputs externs que rebo crec que 
parlen per si sols. 

of: De fet, és curiós, perquè has començat utilitzant el terme “aparador”, que pre-
cisament és la paraula que nosaltres vam intentar negar quan vam començar a 
treballar aquí. En el projecte estratègic de 2005 apuntàvem que la Sala d’Art Jove 
havia d’anar més enllà de ser un aparador, pel qual enteníem un espai que acompli-
ria estrictament la funció de mostrar obres d’art. Nosaltres partíem de considerar el 
fet expositiu com a quelcom més complex, com un dispositiu de producció de co-
neixement, i així mateix l’espai de la sala com un equipament amb possibilitats per 
incidir sobre altres aspectes igualment fonamentals des del punt de vista de donar 
suport a l’art emergent, com ara la producció i la formació. Es tractava, per tant, 
de poder incidir en aspectes que no es troben immediatament a l’aparador i que 
normalment tendeixen a ser invisibles. Tot i que precisament, i amb certa paradoxa, 
és aquest aspecte diferencial que finalment ens ha fet ser més visibles encara.

ev: Altres programes i propostes d’àmbit cultural on col·laborem tenen una fun-
ció estrictament d’aparador i, efectivament, el plus de qualitat de la sala és tota 
aquesta part prèvia, d’incidència en la formació, la preparació, l’assessorament, les 
dinàmiques de treball amb els joves artistes. Aquest projecte té un plus de qualitat 
per tot el treball pedagògic i d’acompanyament que es realitza, és la part extra que 
pot oferir la Sala d’Art Jove, sempre que no es renunciï, però, a la part d’aparador. 
Ja que aquest aspecte també ens encaixa en les polítiques d’emancipació des d’on 
entenem la sala; l’aparador també és necessari com a punt d’arribada del treball que 
es realitza i per tal d’incidir en la promoció dels artistes. 

marta vilardell: Jo crec que aquesta qüestió és clau, el fet que la Sala d’Art Jove 
i l’àrea de cultura s’ubiquin en el marc de programes d’emancipació de la Secreta-
ria de Joventut, i no en els de participació ciutadana. Participació té més visibili-
tat, però crec que és una gran aposta de la casa entendre la cultura com una eina 
d’emancipació dels joves. 

ev: D’altra banda, jo crec que un espai així és important perquè es promocionen 
diferents formes d’expressió entre els joves. Crec que a la sala es trenquen bastants 
motlles pel que fa a les formes tradicionals d’expressió. De vegades entres a les 
exposicions i no hi ha quadres enlloc, pintura enlloc, tot són vídeos, i t’has d’asseure, 
estar escoltant, de vegades es pretén una metàfora amb el que hi ha directament 
allí... Recordo aquella vegada que hi havia tot de totxanes amb una gravació a dins 
i que em sembla que simbolitzava l’opressió del poble de Palestina. És una nova 
forma d’expressió cultural i això moltes vegades no està previst en els canals de co-
municació establerts. Sincerament crec que en aquest espai estem realitzant una 
tasca important, tant en l’aspecte formatiu, com en el d’aparador, com també a 
l’hora de canalitzar noves formes d’expressió. 

mv: En aquest sentit, un altre aspecte clau del nostre treball és que no procurem 
establir models, sinó que persistentment procurem adaptar-nos a allò que els joves, 
els artistes, els usuaris de la sala en general ens diuen que hem de fer. 

ts: Sí, i d’aquí que amb els pocs anys que portem d’implementació del projecte ja 
haguem redefinit la convocatòria anual en com a mínim tres ocasions. És un intent 
d’adaptar-nos a allò que passa i de generar dinàmiques adequades per atendre el 
desenvolupament de noves pràctiques artístiques. La sala ha d’estar permanent-
ment oberta a això. De fet, Domènec, artista visual i responsable de la tutoria 
d’una exposició l’any 2009, deia a la taula de valoració d’aquest any que la sala 
està marcant un model en tant que s’està convertint en un espai de legitimació del 
treball d’artistes joves. Això creiem que pot ser positiu també, sempre que estigui 
en consonància amb la necessitat de desenvolupar-se com un espai d’experimen-
tació i de risc. 
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[12.4.10, 11:00 h.]

CoNvErsa amb martÍ aNsoN i mErY CuEsta

De cara a revisar la temporada 2008, convoquem a dues de les persones que varen 
ser membres del jurat i que posteriorment vam implicar com a tutors, Martí Anson 
i Mery Cuesta. Amb ells hem discutit sobre diferents aspectes del model de la Sala 
d’Art Jove i també hem debatut canvis que ara l’equip gestor ens hem estat plan-
tejant de cara a a convocatòria de l’any 2011. A part de valorar el model de la sala, 
hem discutit sobre altres possibles models, així com les relacions que s’estableixen 
amb altres espais de Barcelona, com ara el Centre Cívic Can Felipa i Sant Andreu 
Contemporani. 

Martí anson, artista, jurat i tutor de la temporada 2008
Mery Cuesta, crítica d’art, jurat i tutora de la temporada 2008
Oriol Fontdevila, equip gestor de la Sala d’Art Jove
Txuma Sánchez, equip gestor de la Sala d’Art Jove

oriol fontdevila: Ens agradaria que ens expliquéssiu com vau viure el procés de 
selecció del jurat de la Sala d’Art Jove en el qual vau participar. Era a finals de 
l’any 2007 i la nostra missió era seleccionar els projectes artístics que es portarien 
a terme l’any següent.

martí anson: Com que havíem d’acceptar molta gent, vam discutir molt. Triar set-
ze artistes és més difícil que triar-ne cinc, perquè costa establir un tall entre els que 
poden entrar i els que no. Hi havia uns artistes amb els quals de seguida vam estar 
d’acord, però les discussions van venir provocades per aquells treballs que estaven 
al mateix nivell, ja que no podien entrar tots. 

mery cuesta: Alhora, en triar artistes amb un treball encara poc desenvolupat, saps 
que durant el procés de tutoria necessitaran un seguiment més acurat. En el jurat ja 
ets conscient que hauràs de fer un treball més personalitzat posteriorment. 

txuma sánchez: Creieu que seria més interessant, doncs, que se seleccionessin 
menys artistes per temporada?

ma: No. D’entrada, no sabia com funcionava el jurat i que hauríem de seleccionar tanta 
gent, però tenint en compte que durant l’any tens quatre grups de quatre artistes per a la 
preparació de les diferents exposicions i que després hi ha el procés de tutoria, funciona.  

mc: El que es demana al jurat és que tinguem un perfil híbrid i que siguem capaços 
d’avaluar precisament això. No és com a Can Felipa, on només triem un màxim 
de 9 persones aproximadament. Aquí hem de comptar que existirà el procés de 
tutoria. Després, cada tutor s’haurà de responsabilitzar de fer el seguiment neces-
sari d’aquests artistes, encara que això comporti més feina. A Can Felipa, en can-
vi, tenim un model més canviant, som més experimentals que vosaltres, cada any 
plantegem una manera de treballar diferent amb els artistes i prenem més riscos. 
Però es tracta de funcionaments diferents. 

ma: De fet, el procés funciona perquè els membres del jurat també som els tutors 
i, d’alguna manera, haurem de mantenir allò que hem afirmat en la nostra selecció. 
Alhora, com que es presenta gent molt jove, sempre hi ha l’efecte sorpresa: d’en-
trada no coneixes a ningú, i això és fantàstic. 

ts: El jurat que vam convocar per a la selecció de la temporada 2009 inicialment 
volia seleccionar menys artistes, ja que progressivament es posaven més exigents 
amb les propostes que llegien. La nostra tasca des de l’equip gestor va ser incenti-
var-los a seleccionar més gent, sobretot pel fet de poder rendibilitzar els recursos 
de què disposàvem.

ma: Hi ha gent que es va presentar amb dossiers fluixos i després, en canvi, van so-
breviure molt bé a la situació. I en el nivell que estem, que encara no és professional, 
les tutories poden ajudar bastants artistes joves a acabar de formar-se.

mc: La funció que realitzeu entre la sortida de la universitat i la professionalització 
és primordial. Ara comencen a aparèixer sales com la vostra a altres indrets de 
l’Estat, fora de Catalunya. La feina que feu és imprescindible, ja que doneu opor-
tunitats de treballar en un entorn professional. 

CONVERSA
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CONVERSACONVERSA

ma: I més ara que han desaparegut moltes sales. Ara només quedeu vosaltres, Can 
Felipa i Sant Andreu Contemporani. 

of: Aquests espais, menys articulats en comparació a altres centres d’art, hem 
aguantat. I tenint en compte el context dramàtic que hem viscut els darrers dos 
anys... en realitat tampoc ens devem poder queixar.

ma: El to educatiu que té el projecte, que no és habitual, amb una estructura clara 
i una figura nova, la dels tutors, que tenen total llibertat, és excel·lent. Encara que 
aquesta llibertat també és un risc, ja que també us podeu trobar amb un tutor que 
no funcioni. 

mc: D’alguna manera, la figura del tutor és molt semblant a la d’un comissari, però 
el procés és a la inversa. No tries uns artistes a partir d’una idea de projecte, sinó 
que has d’unir el treball d’uns artistes que potser no tenen res a veure entre ells. Has 
de trobar un equilibri entre ells i un discurs que els uneixi. 

ma: Per a mi, en tant que artista, és més còmode realitzar aquest treball que per a 
un comissari. Jo el que faig es baixar al seu nivell. És la mateixa estratègia que vaig 
veure a les escoles de Los Angeles, en les quals el professor no diu res: jo no els vaig 
dirigir en cap direcció. Jo els dono consells, mentre que tu, en tant que comissària, 
treballes amb arguments. 

ts: Les vostres tutories van ser totalment oposades pel que fa a plantejament, però 
ambdues van tenir molt bons resultats. 

of: Tots els artistes que vau tenir han seguit la seva carrera, pel que hem anat veient. 
Nosaltres, des de la sala, sempre ens qüestionem els processos de treball que provem 
d’articular. Actualment, un dels punts que ens incomoda i que ens agradaria treba-
llar millor és el pas entre el jurat i les tutories: tot i que el jurat tria tots els projectes i 
després una bona part dels seus membres passen a ser tutors, entremig som nosal-
tres, l’equip gestor, els qui formem els grups de treball i posem els tutors en relació. 

Pensem que en aquest esglaó del procés també s’hi haurien de poder implicar els 
mateixos tutors per no haver de donar lloc a programacions tan homogènies pel que 
fa al format. De fet, actualment, estem pensant en una reformulació de la convocatò-
ria que implicaria també seleccionar els tutors per convocatòria, els quals entrarien a 
treballar al mateix moment que els artistes i uns i altres s’haurien de posar d’acord per 
donar forma a la programació. El jurat, per tant, quedaria a part de les tutories. No sé 
si us semblaria adequat o realment més encertat un procediment així. 
 
mc: Un dels punt forts que té la sala es l’espontaneïtat. Potser entrar en un procés 
de concursos, amb els problemes que hi ha en aquest país, seria burocratitzar el 
funcionament obert i àgil que ara teniu. 

ma: Crec que heu aconseguit una identitat pròpia. Heu de reforçar-vos amb el que 
teniu ara, no us cal fer una convocatòria per als tutors. Amb pocs anys, la sala ha 
agafat molta importància i potser no cal canviar una de les marques de la casa. 

of: Potser no ens hem explicat bé. Amb la convocatòria de tutors la idea seria po-
der formar una espècie de grup de comissaris residents, que treballessin al llarg de 
l’any amb els artistes i que poguessin incidir en el mateix format que pren la progra-
mació i el perfil de les activitats, sense haver d’anar reproduint el mateix model com 
hem fet fins ara. Igualment, no tots els perfils dels tutors han de ser comissaris. Des 
del principi hem volgut introduir educadors, artistes, gent interessada a treballar en 
grup... i aquests residents podrien venir de tots aquests camps.

mc: Depenent del que us interessi: si voleu fer coses més experimentals o si voleu 
obtenir uns resultats amb més bons acabats. No sé si heu de pagar rèdits als polí-
tics, que normalment volen resultats més vistosos. 

ts: La idea era seguir creixent, obrir el projecte a comissaris joves... De comissariat 
vam obrir una convocatòria l’any 2008, però no ha tingut continuïtat. Volíem arris-
car més. Respecte als polítics, no tenim traves en aquest sentit, només hem tingut 
algun problema amb els títols, com amb la teva exposició, Mery.
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mc: És un cas que explico a classe. L’exposició es titulava Download Records. Tenia 
sentit, perquè parlàvem d’una generació que es descarrega dades a través d’Inter-
net i la idea era treballar amb la idea de fer una discogràfica de material descar-
regat. No va agradar pel fet de tractar-se d’un títol en anglès. Vam provar altres 
noms, i al final va quedar el nom de La descàrrega discogràfica, en català, que crec 
que no era la millor opció. 

of: No hem tingut massa problemes, però des del començament se’ns ha demanat 
que tot es fes en català. La primera exposició que vam fer, amb la Bea Espejo de 
tutora, es titulava No hay nada más triste que lo tuyo, que era el títol d’una cançó 
d’Hidrogenesse. Per polítiques de la Generalitat, no els agradava un títol en caste-
llà, però al final els vam convèncer que en aquest cas era una citació i que pràctica-
ment perdia tot el sentit si la traduíem al català. 

mc: Una cosa que m’agrada de la vostra manera de treballar és la publicació que es 
fa en cada exposició. 

mc: Sí, i en l’aspecte didàctic és fonamental i obliga els artistes a estar pendents de 
tot: treballar el projecte, l’exposició i la publicació, a banda que tot està connectat.

of: Ara hem hagut de minvar en el tema de publicacions per recursos. En lloc de fer 
publicacions en diferents formats per a cada exposició, editem una publicació en 
un format estàndard, de diari, i l’utilitzem per a totes les exposicions. El handicap és 
que ara l’hem de tenir enllestida abans d’obrir l’exposició, ja que en les publicacions 
ara mateix sintetitzem la funció de flyer i de petit catàleg.

mc: Potser la figura de comissari de tot el projecte l’hauríeu d’assumir vosaltres. 
Sobre el que dèieu de fer una nova convocatòria per a tutors, quina idea teniu? 
Que un comissari es presenti amb una idea d’exposició o que es presenti i que hagi 
de treballar amb els artistes que el jurat ha seleccionat?

ma: Feu un curs de comissariat i que el tutor sigui un artista, no un comissari!

mc: A Can Felipa ens trobem amb molts projectes fets per un artista que vol fer 
una exposició amb els seus amics, però en realitat no hi ha una idea de comissa-
riat al darrere. A vegades costa d’entendre dins el mateix sector de l’art la idea de 
comissari. Nosaltres seguim realitzant aquesta convocatòria, tot i les dificultats. I 
m’encantaria que vosaltres també féssiu la vostra. 

ma: Però què aportaria aquesta convocatòria? Des del punt de vista formatiu, heu 
de tenir en compte que un curs de comissariat no té per què tenir un resultat visible 
i potser la Sala d’Art Jove necessita poder anar mostrant el treball que produeix. 
D’altra banda, crec que seria molt necessari, perquè en aquesta generació falten 
comissaris, interlocutors amb els creadors. Hi ha un grup d’artistes joves que està 
funcionant ara mateix, però en canvi no hi ha cap teòric que els acompanyi. 

mc: I no només en l’àmbit teòric, sinó que falta gent que aprengui les tasques de 
gestió, que són força importants i sembla que no interessin. Buscar patrocinadors, 
visibilitat, producció... Dignificar l’entorn cultural a partir del teu treball. 

of: Hi ha una responsabilitat a tots nivells, i tant. Potser el problema és que el co-
missariat és un treball més complex i que requereix més anys, que madurin més...

ma: No, de cap manera. Potser pel que fa a l’experiència, però no en ganes d’assu-
mir un risc i tirar-te a la piscina. 

mc: Sí, aquestes ganes les has de tenir amb vint-i-cinc, quaranta i setanta.

ma: El problema és que no s’equivoquen, no volen assumir cap risc, i equivocar-se 
també és necessari. 

ts: Precisament aquest és un dels llocs on et pots equivocar.  

ma: Jo el que els vaig dir a la meva tutoria va ser “anem a cagar-la”, i no passa res. 
Amb els comissaris joves tinc la sensació que tot està molt pautat i que fan el que 

CONVERSACONVERSA
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s’espera que facin, sense que ningú digui que no hi està d’acord i prengui un risc 
voluntari. I aquesta és l’única manera d’acumular experiència. 

mc: També entenc que faci més por. Al principi ets molt més formalista, segueixes 
més les pautes. Però aquí és el lloc on prendre riscos. Crec que el més important 
d’aquest projecte es la vessant educativa, per molt que l’àmbit pedagògic tingui 
mala fama. Però el vostre paper és vital per al sector.  

of: És un error veure l’educació com a cosa negativa. Però l’educació ha de ser 
entesa com una possibilitat on a partir del treball en equip tothom aprèn, nosaltres, 
els tutors i tothom que s’hi implica. 

ma: Teniu un avantatge respecte a la universitat: no teniu un programa i podeu 
arriscar-vos més. Parleu amb el tutor i és ell qui pren el risc, i pot no funcionar.
 
of: Hi ha hagut algunes tutories que les hem hagut d’acabar resolent nosaltres, so-
bretot en temes de gestió. En alguna, el procés d’aprenentatge tampoc no creiem 
que hagi estat l’idoni. Però si aquest procés falla, com a mínim des de l’equip gestor 
els hem ajudat a tirar endavant l’exposició.

ma: Doncs hi ha hagut tutors que m’han trucat perquè els doni consells, i jo no els 
puc donar pautes: del meu cas només dir-los que va ser un procés amb moltes 
reunions i hores. A mi em sembla que l’hora dedicada a la tutoria em va sortir entre 
un i mig euro, però el resultat va ser molt positiu. 

mc: A mi m’agrada tornar aquí al cap de dos anys perquè m’ho vaig passar d’allò 
més bé. Tot i que hi vaig dedicar molt de temps, a la que veus que funciona t’en-
gresques i dónes més del que havies pactat.

ts: Hi ha un tema del qual no hem parlat i que potser hi està relacionat. És el temps: 
entre dos i tres mesos són suficients per fer les tutories? 

ma: Jo crec que dos mesos és una mesura molt bona: en un any et relaxes. En 
un workshop, en canvi, no hi ha temps per assumir tota la informació. Per això la 
QUAM (Quinzena d’Art de Montesquiu) no funciona, perquè no hi ha temps de 
reflexió i assimilació de tot el que s’ha treballat. 

mc: Sí, els dos mesos i treballar en una publicació, on has d’enfrontar-te a un text, 
et permet explorar no només l’obra que estan fent, sinó les intencions. I parlar molt 
entre el grup.

ma: Això és vital. Als Estats Units, a part de la inauguració, hi ha una visita prèvia a 
l’exposició, on l’artista ha de defensar la seva obra en públic. 

ts: Volem recuperar les exposicions públiques dels artistes, en algun moment ho 
hem fet i creiem que val la pena. 

ma: A més, s’ha de tenir en compte que són diners públics, i és la manera més clara 
que hi hagi transparència. L’exposició pública és donar a conèixer què s’ha fet i, si 
una tutoria o un treball no han funcionat, s’ha de saber. L’avaluació de qualsevol 
projecte és necessària i la millor manera és fer una exposició oral. És la manera de 
veure si les persones que han treballat amb diners públics han estat responsables. 

CONVERSACONVERSA
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Llure Brucke
Laura Cardona i Sira Piza
Fran Meana
Clara Miralles

Procés de tutoria: Mery Cuesta
Del 6 de març al 18 d’abril de 2008

LA
DESCÀRREGA

DISCOGRÀFICA
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Al mateix temps que a la Sala d’Art Jove plantejàvem La descàrrega 
discogràfica, al Centre d’Art Santa Mònica tenien lloc els preparatius 
d’una programació de concerts de música, Centre d’art produeix música 
pop. Mery Cuesta va qüestionar en diverses ocasions a l’equip gestor 
de la sala la possibilitat que els processos de tutoria fossin una fórmula 
encoberta per produir una exposició per mitjà d’un procés de comissariat. 
En el seu cas, res més lluny de la realitat: La descàrrega discogràfica és 
de les exposicions que ha tingut lloc a la sala amb una intencionalitat 
temàtica més acurada. I així, si els companys de Santa Mònica es 
preguntaven aquells mateixos dies el sentit de fer una programació de 
música pop des d’un centre d’art i es qüestionava el paper que exerceix el 
sector públic en relació a la promoció musical, en el nostre cas vam optar 
per crear un entorn on els treballs d’alguns dels artistes seleccionats amb 
la convocatòria servien per reflexionar al voltant de les formes actuals del 
consum musical. 

La Mery va articular la ficció que es tractava d’una discogràfica la que 
assumia la producció de l’exposició amb el pretext de la promoció d’un 
disc. El disc també es va acabar produint, amb la inclusió de referents i de 
cartografies musicals elaborades pels artistes, així com es va realitzar una 
festa de presentació del disc i de clausura de l’exposició, amb el concert 
de The Linn Youki Project.

[26.1.10]
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LA DESCÀRREGA DISCOGRÀFICA

Sota el nom del segell La descàrrega 
discogràfica, s’engloben una exposició 
i l’edició d’un CD amb música, textos i 
entrevistes realitzades per 5 dels artistes 
seleccionats en la convocatòria de la Sala 
d’Art Jove de la Generalitat.
Els artistes participants, per la seva perti-
nença generacional, aborden el seu tre-
ball creatiu des d’unes coordenades que 
defineixen els hàbits de consum musical 
d’avui, caracteritzats per l’ús d’estratè-
gies d’apropiacionisme i una actitud in-
crèdula i contrasistema. Aquests no són 
més que alguns dels efectes que desen-
cadenen les possibilitats que Internet 
obre pel que fa a creació i distribució de 
continguts.
Fran Meana aborda en els seus treballs 
la noció de revolució com una forma de 
contestació abocada al fracàs i un ins-
trument per posar a prova les formes de 
poder. Fran presenta dues instal·lacions 
en les quals escenifica un imaginari de la 
revolució que atempta contra la pròpia 
estructura arquitectònica de la sala i la 
jerarquia del poder que l’administra. La 
primera porta el títol de la cançó del grup 
de hardcore punk Minor Threat “Screa-
ming at a wall”. Partint de la figuració 
literal del títol, l’artista fa perillar una pa-
ret de la Sala d’Art Jove amb la vibració 
del so manipulat d’aquest tema. Minor 

Threat és un grup amb una trajectòria 
curtíssima però influent que va imposar 
a principis dels 80 les bases conceptuals 
del moviment Straight Edge (un mode 
de vida estricte i contrari al consum d’al-
cohol i drogues, entre altres convicci-
ons), encara que la banda sempre s’hagi 
resistit a reconèixer-ho.
D’altra banda, la instal·lació Never retreat!!! 
Never surrender!!! funciona com un ar-
tefacte d’utopia revolucionaria en tres 
temps: 1) els elements icònics de con-
testació radical (la gasolina i la bandera 
blanca com a símbol internacional) con-
frontats a 2) el sistema que els desactiva, 
representat per la superposició de capes 
lògiques (els organigrames de la Gene-
ralitat i del funcionariat de la Sala d’Art 
Jove i els plànols de l’edifici de la Secre-
taria de Joventut i de la pròpia sala) que 
creen un embull confús. I 3) la culminació 
de la transgressió, latent, amagada en al-
gun lloc de la instal·lació.
Allò que és incòmode és també un dels 
motors del treball de Llure Brucke, pseu-
dònim de l’artista que proposa el vídeo 
Stripper i la instal·lació sonora Assen-
tament. El videoclip, realitzat sobre un 
tema de la DJ i vocalista francesa Miss 
Kittin, explora el potencial del llenguat-
ge de la societat de consum condensat 
en els eslògans. Aquests sobrevolen un 

la DEsCàrrEga DisCogràfiCa

[6.3.08. presentació de l’exposició. Full de sala]

[6.3.08]
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hipnòtic ball que no al·ludeix a res que 
no sigui l’oli que greixa el motor de l’en-
granatge capitalista: l’excitació del de-
sig. La publicitat és avui, segons Llure, 
el principal bloc ideològic generador 
d’opinió, per damunt del discurs polític, 
“la qual cosa no fa sinó posar de mani-
fest el traspàs de poder que s’està pro-
duint dels estats a les grans empreses en 
el món global neoliberal”, conclou. Per 
a Assentament, Llure torna a treballar 
amb un arxiu de so descarregat d’In-
ternet que corporifica, en aquest cas, 
de manera deliberadament matussera 
per encaixar-lo en la tradició escultòri-
ca. Llure representa una contradicció: 
la que es produeix entre el discurs de 
l’arquitecte israelià Eyal Weizman pero-
rant en una fira d’art sobre els pros i els 
contres de la planificació urbanística i la 
seva introducció literal en una construc-
ció realment precària.
Laura Cardona i Sira Piza proposen 
el projecte sonor Recompuestos, en el 
qual desactiven les fórmules textuals 
del pop mainstream dels 80 i els 90 que 
van marcar les biografies sentimentals 
de diverses generacions a través de la 
seva traducció i fragmentació. El seu 
projecte es materialitza en la gravació 
a manera de spoken word d’aquests 
fragments recompostos en nous tex-

tos i que, amb motiu de la inauguració, 
van interpretar en viu. Per a l’escolta a 
la sala, les artistes van preparar una 
instal·lació en què van esgrafiar les pa-
rets a partir de nodes de sentit dins de 
l’imaginari pop (paraules com “noche” 
o “vida”), així com formes i tipografies 
recurrents de la iconografia adolescent.
Clara Miralles també interpreta els gè-
neres musicals com a dipòsit de senti-
ments. Els seus Pósters callejeros són, 
d’una banda, el diari d’una escena mu-
sical —la de Barcelona—, però va més 
enllà d’això; Clara Miralles apunta la 
manera en què les seves composicions 
operen de manera emotiva i biogràfica 
en l’espectador, com una al·legoria de les 
emocions objectivada en la música. D’al-
tra banda, la superposició de pòsters que 
Clara evidencia a través del procediment 
gràfic d’esquinçar i arrencar capes de pa-
per parla d’un tipus de consum musical 
actual bulímic i de la sobreabundància 
de concerts i festivals com a mitjà de 
rendibilització d’un negoci musical que 
s’afebleix a causa de la crisi dels sistemes 
de gestió de la propietat intel·lectual. ■
 
MEry CuESTa

Productora executiva de La descàrrega discogràfica
[6.3.08] Descompuestos. Spoken word. Laura Cardona i Sira Piza.
Recompuestos. Mural. Laura Cardona i Sira Piza.

LA DESCÀRREGA DISCOGRÀFICA
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LA DESCÀRREGA DISCOGRÀFICALA DESCÀRREGA DISCOGRÀFICA

Cartografia sonora. Fran Meana. CD La descàrrega discogràfica. Assentament. Llure Bruke.
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Pósters callejeros. Clara Miralles. Cartografia sonora. Laura Cardona i Sira Piza. CD La descàrrega discogràfica.

LA DESCÀRREGA DISCOGRÀFICALA DESCÀRREGA DISCOGRÀFICA
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LA DESCÀRREGA DISCOGRÀFICA

Les quatre obres presentades a La des-
càrrega discogràfica proposen diferents 
tractaments del material musical, sigui 
apropiat, modificat, revisitat o citat en 
qualsevol dimensió del terme. En pri-
mera instància, aquestes operacions ens 
remeten a un terme rector del llenguat-
ge musical dels nostres dies: el sampler. 
Ara bé, què entenem per samplejar? Les 
definicions habituals solen referir-se a 
“prendre materials aliens” i “utilitzar co-
ses que no són pròpies”. Aquestes de-
finicions redueixen el caràcter creatiu i 
autònom del samplejador i el convertei-
xen en una caixa de ressonància de veus 
o tendències alienes. És una visió massa 
restrictiva. Si el samplejador menciona 
altres veus no és perquè se n’apropiï, 
sinó perquè viu en el seu moment i vol 
assenyalar la procedència de les seves 
idees. Però, sobretot, el que el sampleja-
dor “fa seu” no és un fragment aliè, sinó 
“un instant que li havia estat robat”. Una 
definició més adequada, en aquest sen-
tit, és la que proposa l’historiador de l’art 
alemany Diedrich Diederichsen, el qual 
apunta el treball de sampler com a res-
posta a una lògica de narració evolutiva i 
progressiva: “La feina dels DJ no és una 
feina de desmembrament i muntatge 
—o collage—, sinó una feina de recons-
trucció. El DJ no era, com opinen molts 

intèrprets postmoderns, un artista del 
pastitx, la cita o l’enfrontament, sinó un 
artista de la reconstrucció, que operava 
en contra de la forma cançó, és a dir, en 
contra de la reconciliació entre història i 
repetició, ritme i èpica, que aquella for-
ma oferia.” 
Si el samplejament és un acte de recon-
figuració —que comporta la pròpia de-
construcció dels discursos rebuts—, lla-
vors l’artista es converteix en un inventor 
del temps. Prenent com a motiu principal 
les icones, figures i sons “del seu temps”, 
el creador configura una temporalitat 
pròpia, irreductible, presentada com a 
revisió de l’herència rebuda. En la tesi 
de Diederichsen, el model convencio-
nal de cançó pop, que implica un ordre 
històric i cronològic prefixats, és superat 
a favor d’una factura artística oberta a 
la repetició i a la ironia, a la menció i al 
desmantellament. En el seu text, asso-
cia aquesta nova mentalitat musical al 
techno. Però la veritable diferència no 
està tant en un debat entre estils o usos 
culturals com en la praxi creativa: l’artis-
ta com a samplejador qüestiona els usos 
rebuts de la cronologia i les atribucions 
del consumidor per operar un ús no 
consumista sinó estètic del temps. ■

ElOy FErnÁnDEz pOrTa

samPlEJar (la rEalitat)

[27.3.07] El món (mix version). Conversa entre Eloy Fernández Porta i Mery Cuesta.

[18.4.08. llibret del CD La descàrrega discogràfica]
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Recompuestos. Dibuix preparatori. Laura Cardona i Sira Piza.
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Never Retreat!!! Never Surrender!!! Fran Meana.

LA DESCÀRREGA DISCOGRÀFICALA DESCÀRREGA DISCOGRÀFICA
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[18.4.08] Muntatge dels CD La descàrrega discogràfica.
[18.4.08] The Linn Youki Project. Concert de presentació del CD La descàrrega discogràfica 
i festa de clausura de l’exposició. 

LA DESCÀRREGA DISCOGRÀFICALA DESCÀRREGA DISCOGRÀFICA
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The linn youki project va ser el grup de 
música que els artistes de La descàrrega 
discogràfica varen seleccionar per a la 
festa de presentació del disc que es 
va produir en relació amb l’exposició, 
entre un total de 8 propostes que varen 
respondre a la convocatòria que el 
mateix equip havia emès via Myspace. 
Tal i com exposa Mery Cuesta en el text 
de presentació del CD, és ben habitual 
la presència de grups de música a les 
sales d’exposicions, en ocasions amb 
una voluntat més lúdica o en altres 
de manera articulada amb certes 
reflexions, com es tractava en aquest 
cas la del consum musical.

Què us va aportar de significatiu a 
vosaltres realitzar una actuació a una 
sala d’exposicions i, en especial, en 
relació amb el projecte de La descàrrega 
discogràfica? D’altra banda, teniu alguna 
pregunta que us agradaria fer-nos a 
nosaltres o bé als artistes de l’exposició?

thE liNN Youki ProJECt: Amb Linn 
Youki hem tingut l’oportunitat de tocar 
a llocs molt diversos: des de les típiques 
sales de concerts, a teatres i auditoris, 
parcs i jardins, cinemes i museus com 
el Macba. L’actuació de La descàrrega 
discogràfica va ser la primera, i de 

moment l’única, que hem fet per al 
tancament d’una exposició d’art. Ens 
agrada tocar a llocs que no estan 
pensats inicialment per fer-hi actuacions 
musicals, i el concert de la Sala d’Art 
Jove va ser molt especial. El fet de tocar 
rodejats d’obres d’art va ser totalment 
diferent a qualsevol actuació anterior i 
en guardem un record molt especial.
M’agradaria preguntar a l’organització si 
acostumen a tancar les exposicions amb 
actuacions musicals i, si és així, quin criteri 
segueixen per escollir els grups, si sempre 
és mitjançant un concurs (com va ser en 
el nostre cas) o si va ser una cosa puntual 
a causa de la temàtica de l’exposició. Als 
artistes, ens agradaria preguntar-los quina 
relació tenen amb la música i quina relació 
té la música en la seva obra.

mErY CuEsta: El concert és un 
esdeveniment que ha passat a formar 
part habitual dels protocols de l’art 
contemporani des de fa tres o quatre anys. 
Especialment, inaugurar o clausurar una 
exposició amb una actuació musical en 
viu comença a ser tendència. Sobre això, 
tinc dos comentaris. En primer lloc, que 
pel seu caràcter de tendència no sempre 
aquests concerts acostumen a estar 
justificats. Sovint no tenen cap mena de 
relació amb els temes, els continguts i les 

pràctiques que tracta l’exposició, però la 
celebració d’un concert augura diversió 
i sensacions vives i, consegüentment, 
més quantitat de públic assistent. També 
revesteix la inauguració o la cloenda de 
l’exposició d’un cert aire chic i desenfadat 
en relació a l’oberturisme que significa 
la legitimació de les pràctiques musicals 
i tot món del pop en l’àmbit de l’art 
contemporani.
D’altra banda, m’agradaria comentar 
que, tot i que estigui titllant la inclusió 
del fet musical en els protocols de l’art 
contemporani de “tendència”, no és 
aquesta una asseveració condemnatòria 
(la paraula tendència té i dóna molt mala 
reputació). Contràriament, l’entrada 
triomfal del fet musical i radiofònic a 
les graelles de programació de museus 
i centres d’art està generant noves 
produccions artístiques, molt elaborades, 
la qual cosa, sigui com sigui, és una bona 
notícia. Aquells als quals ens agrada la 
música gaudim del que se’ns ofereix 
(perquè al cap i a la fi es tracta d’això), 
sigui sota un tractament conceptual o com 
a pura narrativa d’entreteniment.

laura CarDoNa: La meva relació amb 
la música és clarament lúdica i d’evasió 
personal. M’agrada contagiar-me de la 
musicalitat de les paraules que sovint 

no aconsegueixo recordar i que llavors 
invento. Alhora, crec que estableixo una 
petita relació amb els seus missatges o bé 
amb els seus sons. La música és com una 
banda sonora de la meva vida i, per això, 
escoltar una cançó antiga em fa recordar 
moments que he viscut.
Per a aquest projecte, la relació amb la 
música era molt clara. Ens vam servir d’un 
conjunt d’arxius musicals, que formen part 
dels nostres referents d’adolescència, i 
els vam descontextualitzar i resignificar. 
Volíem jugar amb la transcendència de 
les lletres que tan sovint hem sentit i 
transformar els seus missatges potenciant 
certs aspectes que ens interessaven.

sira PiZa: Emocional. Segurament de les 
poques coses amb què no tinc una relació 
intel·lectualitzada sinó directa, experiencial 
i que la visc amb intensitat. També és 
una de les coses que m’agradaria saber 
fer algun dia. Respecte a la relació de la 
nostra obra amb la música, jo afegiria que, 
en general, és part de les nostres fonts, 
dels nostres referents: generacionals, 
estètics i fins i tot ideològics. Juntament 
amb el cinema, segurament és el producte 
cultural amb el qual més ens relacionem 
al treballar en l’art, ja sigui per citar-la més 
explícitament o com a teló de fons dels 
nostres discursos.

LA DESCÀRREGA DISCOGRÀFICA[12.1.10]
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Luz Broto
Daniel Jacoby
Noemí Pérez
Marcel Pié

Procés de tutoria: Martí Anson
Del 24 d’abril al 13 de juny de 2008

EXPOSICIÓ
NÚM. 2
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Estàvem al bar El Pozo fent la sessió inicial del procés de tutoria. L’equip 
gestor presentàvem mútuament Martí Anson i els artistes que havíem 
agrupat per treballar junts i mostrar els seus projectes en el marc de la 
mateixa exposició. També va ser llavors quan es va iniciar la deriva envers 
el plantejament iconoclasta amb què s’acabaria formalitzant aquest 
projecte. 

Amb Exposició núm. 2, la sala d’exposicions va quedar pràcticament 
buida, en benefici de prioritzar la vessant experiencial dels projectes 
artístics. Tampoc es varen sintetitzar unes claus per a la interpretació del 
projecte en un sol text, sinó que els visitants s’haurien d’endinsar en els 
diferents relats del procés que oferiria cada un dels artistes participants 
per la seva banda. La selecció del títol per a l’exposició també va obeir 
a una lògica similar: va ser allí, al bar El Pozo, quan els artistes es varen 
apropiar d’aquest nom, procedent dels nostres documents interns i el 
cronograma d’exposicions de la sala de l’any 2008. L’exposició hi figurava, 
efectivament, com a exposició núm. 2. El seu posicionament rebel en 
relació amb els dispositius d’exposició va donar lloc a un dels processos de 
tutoria més intensos i amb més discussió que fins a dia d’avui han tingut 
lloc a la Sala d’Art Jove.

[26.1.10]



SALA D’ART JOVE 200844 SALA D’ART JOVE 2008 45

[6.5.08. publicació Exposició núm. 2. Extractes] EXPOSICIÓ NÚM. 2

La 72.024 mil·lèsima part d’un any. Cercle d’animacions. Marcel Pié.

martÍ aNsoN

reunió núm. 1
Divendres 18 de febrer del 2008
Lloc:  Bar de la cantonada del carrer 
Calàbria. No recordo el nom.
Coses: 4 cerveses, 1 frankfurt i un te. 
Dossiers dels quatre artistes sobre la 
taula.
Gent: Txuma, Oriol, Marcel, Luz, 
Noemí i Martí. En Daniel no ve perquè 
és fora de Barcelona.
Horari: De les 5 de la tarda a les 7 de la 
tarda.
Feina: Presentació del personal.
Data: Falta una setmana perquè 
comenci la campanya electoral.

luZ broto

21/02/2008
-Visita guiada a la Secretaria y redacción 
del informe estructural. Definición de 
una terminologia.

aproximación a la estructura 
de la Secretaria
Tras la llegada de MV, a las 12:58, las 
palabras compuestas que designan las 
funciones de habitaciones, trabajado-
res y áreas se suceden unas tras otras, 

al igual que sus pasos, al igual que las 
paredes móviles que cambian de posici-
ón según si esos nombres dependen de 
unos u otros departamentos, quienes a 
su vez se ven afectados por los movimi-
entos de las esferas, por ahora invisibles. 
Mientras el plano horizontal de la es-
tructura permite efectuar variaciones en 
la distribución y ubicación de los com-
partimentos, el plano vertical mantiene 
firmemente tres niveles jerárquicos. El 
primer nivel cubre las necesidades bási-
cas derivadas del trabajo en la Secreta-
ria y se caracteriza por ser permeable a 
los usuarios externos. Se accede a él por 
el pasaje brillante que a modo de túnel 
comunica la calle C con la calle R. A lo 
largo del pasaje brillante se abren com-
partimentos acristalados con multitud 
de mesas, enchufes e internos sincroni-
zados. (Diminutas puertas camufladas 
en el parquet marcan los puntos estra-
tégicos sobre los cuales cada interno 
instala su base de trabajo y aseguran el 
aporte diario de energía consumible.)
Un cordón circular exterior rodea el pri-
mer nivel. Desde el cordón se descubre 
la situación de la Secretaria como una 
isla dentro de la manzana. La isla fue 
creada por NN con el fin de abrir una 
galería comercial. El fracaso de ésta fa-
cilitó que el secretari fundara en ella la 
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Secretaria. Hoy la isla sigue ocupando 
el corazón de la manzana, con sus mo-
tores funcionando como substitutos 
del vacío. Por ello los habitantes de la 
manzana insisten en lanzar bombas de 
baja intensidad sobre la isla. (Existen ca-
sos aislados de relación −intercambios 
descompensados− entre los gatos de la 
manzana y los internos de la isla.) En el 
centro del pasaje brillante se levanta la 
cabeza: una cúpula de cristal que, por su 
condición transparente, debe ser regu-
lada para controlar que la temperatura 
interior de la Secretaria se mantenga 
dentro del rango de lo habitable. A tra-
vés de la cabeza transitan a diario gran 
parte de los internos. Esta afluencia pu-
ede ser intensificada, a causa del deseo 
del secretari de lanzar de una sola vez 
un mismo mensaje sobre la totalidad de 
los internos. Para conseguir tal efecto, 
deben ser convocados a reunirse en el 
auditorio y adoptar la posición de re-
cepción sobre los confortables asientos. 
Cuando la visión frontal se instala, debe 
iniciarse, a puerta cerrada, la transmisión 
del mensaje deseado (tan sólo la proxi-
midad de un desagüe contiguo puede 
provocar interferencias auditivas).
Perpendicularmente a la mirada del audi-
torio descansa el cristal horizontal, seña-
lando la existencia de un exterior –tam-

bién– domesticado. Se produce una 
simbiosis –domesticada– de la naturale-
za interior y exterior de la Secretaria. Para 
el mantenimiento de tal fenómeno se 
precisa del trabajo constante y meticulo-
so de las manos expertas, a ambos lados 
de los cristales. Tal dedicación de energía 
indica la importancia de los elementos 
vegetales en la configuración de la isla. 
La calidad de los compartimentos se 
mide por la proximidad o el alejamiento 
respecto a éstos: compartimentos aisla-
dos de su presencia son empleados para 
funciones secundarias para el sistema, 
mientras que aquellos de mayor impor-
tancia dentro de la jerarquía mantienen 
una proximidad casi excesiva con ellos, 
como es el caso de la cabeza, donde, tras 
el tupido tapiz de especies orgánicas, se 
camufla al secretari. La cabeza cumple 
las funciones de seguridad y recepción, 
y sobre ella reposan el segundo nivel, el 
tercer nivel y la cubierta. El segundo y 
el tercer nivel no son permeables a los 
externos, y el tercero prácticamente in-
accesible a los internos de los niveles in-
feriores. La cubierta de la Secretaria es el 
punto transitable más alto de la isla. Para 
los ocupantes del tercer nivel la cubierta 
sirve como recreo, lo mismo que el cor-
dón circular para los del primer nivel o 
el puente exterior para los del segundo 

nivel. A diferencia de niveles inferiores, 
el tercer nivel se encuentra frontalmente 
expuesto a la manzana. No hay posibili-
dad de esquivar tal cercanía. Frente a la 
imposición de lo real, los ocupantes de la 
manzana y de la isla optan por intercep-
tar su campo de visión. El privilegio del 
tercer nivel reside en sus cristales espe-
jados. Sin posibilidad de penetración, la 
manzana rebota contra la superficie de la 
isla, obteniendo de ello un reflejo no de-
seado. “Todo es Mentira”, dice MV, y la 
isla sigue respirando, sin alterarse...

 
marCEl Pié

20080310>mp
Estat de la qüestió:
L’onze de desembre de 2007 va acabar 
la primera fase del projecte, realitzar una 
animació diària durant 365 dies. Actual-
ment em trobo enmig del procés d’em-
magatzematge i arxivament. El material 
acumulat de la primera fase del projecte 
es distribueix en quatre arxius diferents:

1. Carpetes penjants: 365 carpetes DIN 
A4 amb el recull dels 15 fotogrames rea-
litzats diàriament.
2. Mapes de fotogrames: 14 pòsters DIN 
A0 amb el recull dels 15 fotogrames de 

27 animacions diàries.
3. Vídeo: muntatge cronològic de les 
365 animacions diàries.
4. Espai web interactiu (cercle d’animaci-
ons): servidor web amb les 365 animaci-
ons diàries i la seva informació comple-
mentària (data de realització, localització, 
tècnica, relació temàtica, relació de con-
tinuïtat i altres relacions). Tots aquests 
arxius estan a data d’avui en procés de 
creació, és a dir, inacabats.
Arribats a aquest punt i amb les mires 
posades a finals d’abril, s’imposa l’obli-
gació d’escollir entre tots aquests fronts 
oberts. Existeix una distància a recórrer i 
una distància a retrocedir. No hi ha temps 
per encetar noves línies de treball, sinó 
per explorar i revisar les existents, decan-
tar-se per una forma i traçar un pla de 
treball. Tantes hores, tanta feina.

20080312>mp
Càlcul aproximat del volum de feina. 
Tantes animacions muntades i tantes 
animacions per muntar. El muntatge 
de les animacions és essencial a l’hora 
de poder acabar qualsevol dels quatre 
arxius.

20080311>mp
La meva primera aposta és exposar l’es-
pai web interactiu (cercle d’animacions).
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NoEmÍ PérEZ

np_20080315
Briefing del patrocini

Patrocinar l’exposició titulada Exposició 
núm. 2 del cicle expositiu de la Sala d’Art 
Jove 2008. Realitzar un esdeveniment 
promocional i comercial de Gélatine de 
Coquelicots Béatrice aprofitant el lloc 
d’aquest esdeveniment social patrocinat.

np_20080314
BÉATRICE, S.L.
Mercat: Públic potencial
Target: Home/dona, de 30 a 60 anys. 
Nivell socioeconòmic alt o molt alt. Di-
rectius, empresaris o professionals.
Motivacions: Benestar socioeconòmic 
de l’entorn familiar. Prosperar laboral-
ment i forjar negocis segurs en el temps.
hàbits culturals: Viatjar a llocs exòtics, 
esports individuals, club social, gimnàs, 
“cuidar la imatge”, anar de boutiques, 
assistir a inauguracions d’exposicions, 
conferències, teatre i similars.
producte: Qualitat, disseny, exclusivi-
tat i glamur.
necessitat: Evasió d’un món deshuma-
nitzat.
Desig: “Son etern”.
Demanda: 50 exemplars únics.

preu: De 50 a 100 euros (segons co-
manda, exemplars limitats).
Distribució: Venda exclusiva, contacte 
personal (gelatine_beatrice@voila.fr). 
Lliurament a domicili.
Comunicació: Patrocinador d’actes 
socials i culturals. Promocions de Géla-
tine de Coquelicots Béatrice. Esdeveni-
ments artístics.

DaNiEl JaCobY

20080310>mp
Nuevas decisiones tomadas respecto a 
las pautas de la acción.

|   |   |
V V V

i....... Se trasladarán los libros de la biblio-
teca a la sala de exposiciones.
ii...... Una vez ahí se ordenarán por altu-
ra, de izquierda a derecha, del más alto 
al más bajo, colocados directamente 
sobre el suelo. 
iii..... Se escribirán los títulos de los libros 
sobre la pared adyacente a la altura de 
170 cm en el orden en que se encontra-
ban en la biblioteca. 
iv..... Se trazará una línea a lápiz de cada 

EXPOSICIÓ NÚM. 2EXPOSICIÓ NÚM. 2

894 documentos del Centre de Documentació Juvenil en orden de altura. Gràfic de la proposta. Daniel Jacoby.
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(Text escrit dos dies abans 
de la inauguració)
Quatre artistes exposen 
a la Sala d’Art Jove

“A mi m’agrada” és una afirmació que 
fan els quatre artistes i jo mateix per 
descriure els diferents punts de vista de 
cada un. Acceptar aquells referents que 
sempre tenim guardats a la butxaca i que 
ens donen suport per tirar endavant la 
nostra feina. No és parlar de còpia, sinó 
parlar d’una cosa que s’ha de fer pública. 
Allò que admirem i que prové de gene-
racions anteriors o de la nostra mateixa. 
Acceptar el fet generacional com una 
premissa a l’hora de començar a treba-
llar, sense cap mena de complexos.
Quatre artistes que no havien treballat 
mai junts s’han passat dos mesos i mig 
buscant solucions per poder ensenyar el 
seu treball a la sala d’exposicions. Tots 
quatre treballs, molt diferents, han bus-
cat punts en comú per desenvolupar 
aquest projecte.
Els termes que el podrien definir són: 
aproximar, acumular, ordenar i promoci-
onar. La manera en què actuem, sovint 
al carrer, fer un diagnòstic del que ens 
envolta, com ho podem tirar endavant i 
com ho podem donar a conèixer.
No és una exposició d’objectes, és la 

mostra d’una actitud de quatre artistes. 
Cada un ha elaborat un procés de tre-
ball que ha posat en comú. Quan en-
treu a la sala no us trobareu peces ben 
col·locades o treballs determinats per la 
forma, sinó quatre posicions. Cada una 
amb els seus defectes, però amb un fet 
en comú, el risc.
No em posaré a parlar de les estratègies 
de cada un a l’hora de portar a terme el 
seu treball, però sí que s’ha de reconèixer 
que el compromís amb què s’ha fet és ben 
sincer. Una altra cosa seria valorar els tre-
balls per la formalització, però en aquest 
cas crec que no és el que ens interessa.
De fet, quan passegeu per l’exposició ja 
veureu que en queda poca cosa. Rastres 
del que s’ha fet o possibles coses que 
s’han de fer. Però no us deixeu guiar 
pel que veieu, penseu que el que hi ha 
exposat són actituds i postures de risc 
per parlar cadascú de les seves manies. 
Un està obsessionat per treballar dia 
rere dia fent petites animacions de 15 
fotogrames (Marcel Pié); un altre vol 
ordenar les coses com no les ordenaria 
ningú més (Daniel Jacoby); l’altra, que 
vés a saber què farà o quan (Luz Broto); 
i, per últim, la promoció d’un producte 
(Noemí Pérez), del qual, si no heu vin-
gut el dia corresponent, ja us n’enviaran 
una mostra per correu. Pagant, és clar.

EXPOSICIÓ NÚM. 2 [24.4.08. presentació de l’exposició. Full de sala]

a mi m’agraDa!

uno de los libros a sus respectivos títulos. 
v...... Se mantendrán los libros en la sala 
durante la inauguración. 
vi..... A la mañana siguiente se procederá 
a devolver los libros a la biblioteca.

2008*03*25>DANIELJ~
Reunión con Txuma y Oriol
----------------------------
Objetivo: introducción a la persona res-
ponsable del Centre de Documentació 
Juvenil (antes llamado *biblioteca* y a 
partir de ahora *CDJ*)
Tema a tratar: autorización para utilizar 
los libros para la acción.

Responsable ausente  
por motivos de salud.

|
_

\—/
_

|
|      \ /      |
|     / \      |
|_ /— \ _ |
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894 documentos del Centre de Documentació Juvenil en orden de altura. Daniel Jacoby.
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Dues activitats durant l’exposició donen 
suport al treball d’aquests quatre artis-
tes. S’ha convidat l’Ignasi Aballí perquè 
faci una conferència i es vegi la relació 
generacional que hi ha entre ells. És clar 
que hem escollit l’Ignasi perquè és l’artis-
ta que està més en forma en l’actualitat 
i ens agrada que participi en el projecte. 
I a veure si això ens dóna una mica de 
projecció.
Per un altra banda, els artistes també 
volen fer una presentació del seu treball, 
enfrontant-se al públic i mostrant els 
seus dèficits i la seva valentia. Només 
serà una aproximació als seus treballs i 
l’explicació de la publicació, que és una 
peça important per entendre tot el pro-
cés que conté aquesta mostra. 
Només em queda acabar amb un acu-
dit. Un maniàtic de l’ordre, un obsessi-
onat per treballar cada dia, una que no 
saps mai què farà, una que vol vendre 
el seu producte i un a qui li encanta 
manar es troben per portar a terme un 
projecte en comú... Espero que inter-
preteu aquest text com una aproximació 
al treball d’aquests quatre artistes i feu 
l’esforç de llegir entre línies. ■

MarTí anSOn

[24.4.08] Beatrice. Acte promocional. Noemí Pérez.
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[6.5.08] 894 documentos del Centre de Documentació Juvenil en orden de altura. Gràfics sobre el procés.  
Presentació núm. 2. Daniel Jacoby.
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[29.5.08] Provocar una condensación pasajera sobre la pared de cristal del auditorio, durante el transcurso de una 
conferencia de Ignasi Aballí. Registre de l’acció. Luz Broto.
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El projecte Provocar una 
condensación pasajera sobre la pared 
de cristal del auditorio, durante el 
transcurso de una conferencia de 
Ignasi Aballí va suposar comptar amb 
una conferència d’aquest artista, que 
desconeixia que simultàniament tenia 
lloc l’acció de la luz broto. En el diari 
del procés que la luz va realitzar 
apunta: “no sabemos qué percibió 
ignasi. Citó, antes de finalizar su 
presentanción, algo que ya aparecía 
en su Breu història del quasi res y 
que había motivado mi interés por 
invitarle: ’l’art operaria com una mena 
de desplaçament que consistiria a 
portar al centre de la percepció allò 
que normalment estava als marges 
(Gérard Wajcman)’.” 

Ignasi, ens agradaria conèixer si 
realment vares percebre alguna 
anomalia al llarg de la teva 
presentació, així com el teu punt de 
vista sobre aquest projecte. 

igNasi aballÍ: Durant la conferència 
que vaig fer a la Sala d’Art Jove per 
invitació de la Luz, en el marc de 
l’exposició Exposició núm. 2, no vaig 
percebre res d’especial. Haig de 
reconèixer que la vaig fer concentrat en 

el que estava dient. A suggeriment de la 
mateixa Luz, vaig preparar la intervenció 
sobre els meus treballs relacionats amb 
l’efímer i amb les obres realitzades per 
a un espai específic. Després, quan vaig 
saber que paral·lelament la Luz estava 
fent la seva obra, vaig entendre per què 
m’ho havia demanat.
El projecte de la Luz m’interessa molt. 
Des del començament estava envoltat 
d’un cert misteri. Sabíem que alguna 
cosa passaria, però no sabíem què. Em 
sembla molt ben trobada la relació entre 
la invisibilitat formal de la proposta i 
la invisibilitat conceptual, en el sentit 
que l’obra gairebé no existeix, perquè 
no es veu i perquè no se sap que s’ha 
realitzat fins que algú t’ho diu. L’atenció 
es desvia cap al lloc incorrecte... Em 
sembla que, per tot això, l’obra es pot 
considerar una performance en la qual 
ni els mateixos protagonistes saben 
que l’estan fent. M’agrada molt el vídeo 
que em va enviar la Luz, en el qual es 
pot veure el lent procés d’entelament 
dels vidres mentre se sent la meva 
veu. El pas del temps, qüestionament 
de la percepció... desmaterialització i 
subtilitat al màxim nivell.

La 72.024 mil·lèsima part d’un any. Marcel Pié.

[13.4.10]
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Federico Duret
Enric Farrés
Albert Ibanyez
José Jurado

Procés de tutoria: Jordi Canudas
Del 19 de juny al 19 de setembre de 2008

DES_
PLAÇAMENTS

  I CONTRA_
POSTURES
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El procés de preparació de Des_plaçaments i contra_postures va ser 
considerablement desapassionat i marcat per diverses crisis de motivació 
per part dels seus participants. El José Jurado va tenir contínuament 
una relació de sospita envers els motius que haurien conduït a la Sala 
d’Art Jove a la selecció i la producció del seu projecte, en tant que 
l’Institut Català del Sòl, de la mateixa Generalitat de Catalunya, era un 
agent actiu en la reurbanització de l’espai de la Colònia Castells que ell 
defensava. D’altra banda, Albert Ibanyez va decidir posar punt i final 
a un procés carregat de dubtes a l’entorn de la creació artística amb 
una sessió de psicoteràpia. De tot plegat possiblement es troba la més 
fidel representació a la caràtula del fulletó, on els artistes varen decidir 
agrupar algunes de les qüestions que s’havien plantejat els uns als altres 
al llarg del procés. 

Al cap de pocs dies d’inaugurar l’exposició, l’equip gestor de la sala 
vàrem rebre un correu electrònic anònim, amb la resposta al llistat 
de preguntes que es plantejaven i amb una incitació als artistes per 
desmarcar-se de l’escepticisme en què s’havien instal·lat. Probablement es 
tractava d’un toc d’alerta. 

[26.1.10]
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ció insistent de dues paraules, AHIR i 
DEMÀ, les quals ens indiquen moments 
temporals, conformen dues imatges 
murals enfrontades. Un cap de mico i 
una calavera. Entre la imatge i la paraula 
primer, i entre l’al·lusió al passat i al futur 
després, l’espectador es troba al mig. Di-
àleg és també el desplaçament que tot 
espectador haurà d’experimentar per tal 
de copsar el sentit últim del treball.
Finalment, el projecte Colònia Castells 
de José Jurado neix de l’obsessió per 
preservar, o si més no, intentar mostrar 
quelcom ara ja amb dificultat, com és 
un estil de vida no compatible amb la 
construcció de la Barcelona actual. Del 
que també s’ha anomenat “Model Bar-
celona”. Aquesta obsessió posarà en joc, 
com diu l’autor, conceptes com: “Barce-
lona, memòria, treball col·lectiu, arxiu, 
identitat, espai habitat, deshabitat, ru-
ïna, proposta social, treball en procés, 
autoria.” Per mitjà de la creació d’una 
memòria visual col·lectiva a partir de fo-
tografies realitzades pels propis veïns de 
la Colònia Castells, posa en marxa un 
arxiu que constata la imminent pèrdua, 
la imminent desaparició d’una porció de 
“L’altra Barcelona”. El desplaçament del 
rol de l’artista cap al d’un agent media-
dor per una banda i, per altra banda, el 
desplaçament de l’interès des de l’ob-

jecte artístic cap al lloc, cap a un con-
text i territori real, farà que el projecte 
s’interrogui, de forma pertinent, sobre la 
necessitat, o no, de mostrar-se en una 
sala d’art. ■

jOrDi CanuDaS

Des_plaçaments i contra_postures és el 
resultat de posar en relació quatre projec-
tes individuals, ben diferenciats, sota una 
mateixa proposta expositiva. Aquesta 
proposta no és el resultat d’un procés de 
comissariat, sinó un lloc de trobada i de 
debat, una posada en comú dels concep-
tes i els processos que els quatre artistes 
articulen per endegar els seus projectes.
Formular-se preguntes, aclarir postures, 
emplaçar-se en, amb i contra l’art permet 
situar el treball en art en una posició de 
discurs crític. Els quatre projectes que 
aquí es presenten participen d’aquesta 
voluntat crítica, ja sigui des d’una crítica als 
codis i als llenguatges establerts per l’art, 
o bé interessant-se per contextos reals, 
subratllant i evidenciant els conflictes que 
es produeixen en les nostres societats.
Amb el títol de Des_plaçaments i con-
tra_postures es vol emfatitzar una certa 
actitud de preocupació per quins són els 
marges de l’art, els seus límits i les seves 
convencions. Fins i tot posant en dubte 
el mateix format expositiu, l’exposició 
en si... en tant que plataforma vàlida o 
necessària per mitjançar entre les expe-
riències artístiques i el públic.
Desplaçar ens remet a bellugar, a tras-
lladar, a treure alguna cosa del seu lloc. 
A canviar d’emplaçament. En Desplaza-
mientos, Federico Duret empra una tèc-

nica tradicional, la pintura, en paraules se-
ves “desprestigiada i desqualificada pels 
circuits de la contemporaneïtat” —de l’art 
contemporani—. Ho fa, però, des d’una 
representació actual, que beu dels pro-
cessos de tractament de la imatge digital. 
I continua dient: “Quan ningú pinta, crec 
que haig de pintar, i aquest sentiment em 
sembla transgressor.” La transgressió de 
què parla també la podem veure en la 
temàtica tractada, la qual assenyala di-
rectament al conflicte: els moviments a 
escala mundial, la globalització de l’eco-
nomia, la immigració i el desarrelament 
de les persones desplaçades... 
“L’artista, l’obra d’art, la sala d’exposici-
ons, el museu, les galeries, els comissaris, 
els crítics, els dossiers de presentació, les 
polítiques culturals, els concursos...” Des 
de fora de l’art d’Albert Ibanyez reflexi-
ona —emprant les paraules del mateix 
autor— sobre les sessions realitzades 
amb un psicòleg parlant sobre el fracàs 
de no produir art. Interessat a analitzar 
els codis i la sintaxi artística, Albert Iba-
nyez opta per enrarir i buscar els límits 
d’allò permès en art. Fins on puc arribar? 
Perverteix els llenguatges de l’art i sa-
bent-se que reflexiona des d’aquests es 
desplaça fora de l’art per tornar a la sala 
amb l’art sota el braç.
En el treball de l’Enric Farrés, la repeti-

aPuNts PEr a uNa EXPosiCiÓ

[19.6.08. presentació de l’exposició. Full de sala] DES_PLAÇAMENTS I CONTRA_POSTURES
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S’ha de produir art? Té sentit el que 
faig? haig d’aportar alguna cosa nova? 
realment, el meu futur és a dins d’un 
museu? Què passarà amb la Colònia 
Castells? De què haig de parlar? Fins on 
puc arribar? i la pintura? a qui li interessa 
el que faig? Quin art necessita el segle 
xxi? per què fer això i no una altra cosa? 
Què ens falta, què ens sobra? per què no 
li he dit mai a un amic que no trobo cap 
sentit a la seva obra? per què no m’ho 
han dit mai a mi? Quin és el lloc de l’art? 
Des_plaçaments i contra_postures a la 
Sala d’art jove, del 19 de juny al 19 de 
setembre.
[19.6.08]Diàleg 1. Enric Farrés.
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[19.6.08. Missatge de correu anònim]

De: uri Corb
[mailto:lurideleskorts@hotmail.com] 
Enviat el: dijous, 19 de juny de 2008 
15:57
per a: artjove.dasc@gencat.cat
assumpte: les preguntes del tríptic

Molt bones, sempre que m’han fet alguna 
pregunta la he intentat respondre. Sense 
més ànims que la impossibilitat de no fer-
ho us he respost a les preguntes del tríptic.
Desitjo que l’exposició sigui un èxit i que 
la inaguració d’avui us vagi molt bé, sens 
dubte passaré a veure-la en breu.
Atentament, una persona qualsevol.

S’ha de produir art?
Sí, l’art és la representació més acurada que 
existeix de la subjectivitat humana, i aques-
ta l’única realitat no objectiva que defineix 
la nostra existència i les nostres vides.
Té sentit el que faig?
Tot es fa per assolir uns objectius, el sen-
tit és individual, depèn de com es pot 
argumentar com a social i depèn de com 
influeix socialment. El sentit individual 
és indubtable que existeix, és tot el que 
t’aporta en fer-ho, i el sentit social és tant 
el que intentes provocar com el que pro-
voques; el que intentes provocar és que 
altres es qüestionin si té sentit el que fas 
i el que provoques és que algú com jo et 

doni la resposta que ja esperes que et doni 
perquè el que fas tingui sentit. Sí.
haig d’aportar alguna cosa nova?
El qui reprodueix el passat o no innova no 
és definit com a interessant, a menys que 
aquest passat ja no es tingui present o es 
negui; és llavors quan torna a representar 
una innovació i un interès.
realment el meu futur és a dins d’un 
museu?
No, perquè no ho vols. Si ho volguessis, ni 
ho preguntaries. Creus que hi ha alguna 
cosa més, quelcom que has de fer que no 
saps exactament que és, però que saps 
que és molt més que ser dins d’un museu.
Què passarà amb la Colònia Castells?
Depèn de quanta gent pensi que ha de 
fer quelcom més i destini aquest esforç a 
la defensa d’aquest patrimoni i de la seva 
història i a l’esforç de desemmascarar els 
interessos i manipulacions que en prete-
nen la destrucció. Si les coses continuen 
com ara, hi haurà una tènue resistència de 
quatre marginats compromesos que, tot i 
tenir la raó, fracassaran estrepitosament, i 
llavors la Colònia Castells serà enderroca-
da. Es cometrà un crim perquè no ens hi 
haurem oposat.
De què haig de parlar?
Del que creguis que els altres necessiten i 
han de sentir per assolir els seus objectius i 
la seva realització. 

Fins on puc arribar?
Fins on et proposis, és tot qüestió de vo-
luntat. Com més enllà vulguis arribar, més 
enllà arribaràs, però assumint que la glòria 
i la felicitat són en el camí per arribar-hi, en 
la seva coherència i direcció i en la pròpia 
insistència tot i la dificultat. 
i la pintura?
La pintura és pigment suspès en una base 
aquosa o oliosa que té la capacitat de ta-
car superfícies. 
La pintura és un art que extreu de l’autor 
els sentiments i la realitat més profunda i 
que extreu dels receptors la seva realitat 
més profunda. Cada realitat diferent in-
terpreta la pintura des de la seva subjec-
tivitat i li mostra els valors a través de les 
emocions que li genera. 
a qui li interessa el que faig?
A tots els que en veure-ho generen emo-
cions i sentiments que interpreten com a 
valors, i a tu mateix per tres motius: pel re-
coneixement, per la sensació d’haver fet un 
esforç i veure’n els resultats i per racionalitzar 
els teus sentiments amb l’exteriorització.
Quin art necessita el segle xxi?
El que sigui crític amb totes les conse-
qüències de l’egoisme i el conformisme 
que ens imposem.
per què fer això i no una altra cosa?
Perquè personalment creus que és el més 
útil, el més coherent i el que a la vegada 

t’aporta més. I això ve definit segons opor-
tunitats i tria de tots els conjunts de creen-
ces, informacions, prejudicis i pors que tens.
Què ens fa falta, què ens sobra, què 
necessitem?
Ens falten moltes coses no materials, ens 
sobren tot de coses materials que ens im-
pedeixen assolir les que ens falten. Neces-
sitem sentir-nos útils i altruistes.
per què no li he dit mai a un amic que 
no trobo cap sentit a la seva obra?
Perquè sempre hi ha un sentit, que en un 
extrem sols serà el sentit individual de la 
persona que ha fet l’obra, sentit que es 
perdria si li dius que no li trobes cap sentit a 
la seva obra, cosa que a la vegada seria fals 
perquè saps que sempre qui ho fa li atorga 
un sentit. El fet de reflexionar al voltant de 
quin sentit li dóna ja és un sentit que t’in-
flueix a tu i, per tant, sempre li trobes sentit 
encara que no ho defineixis com a tal.
per què no m’ho han dit mai a mi?
Perquè no t’ho han dit a tu, ho han dit a 
la teva esquena, però sense reflexionar-hi 
gaire, perquè el propi sentiment de manca 
de sentit és commovedor i sensorial.
Quin és el lloc de l’art?
La ment de cada individu. Mai la seva 
argumentació i molt menys la seva mer-
cantilització. Sempre i només la interpre-
tació de qui l’observa i la interpretació de 
qui el crea. ■
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S/T. Federico Duret.
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[15.5.08. Transcripció aproximada d’una sessió al psicòleg. Extractes]

bé, albert, explica’m.
Què t’explico? Per què he vingut?
Bé, des de fa alguns anys he fet diverses 
exposicions. D’aquí a res en tinc una al-
tra i noto que m’he saturat, i no perquè 
no tingui idees, sinó perquè m’he saturat 
i no li trobo sentit a la majoria de coses, i 
no pretenc trobar-l’hi: Ara no em realit-
za fer el tipus de projectes artístics que 
em veig obligat a fer per poder exposar. 
A banda que no trobo cap necessitat a 
fer-ho i no entenc quina en tenen els 
altres ni per què la gent fa dossiers ar-
tístics, es presenta a les convocatòries 
i les subvencions només per guanyar o 
diners o nom i en realitat el que fan no 
té cap mena de sentit i per a mi ni interès 
ni necessitat de fer-ho. 
En l’última exposició, em van pagar 
dos mil euros i vaig poder fer una cosa 
inimaginable pels diners que jo tenia, i 
em sento un lladre, perquè sempre són 
coses amb diners públics i a la gent li és 
igual el que faci, i ha arribat un punt en 
què no li trobo interès ni necessitat a res 
de l’art.
Per exemple, hi ha artistes que deci-
deixen fer treballs més socials, però jo 
penso que, si realment el que volen és 
canviar, arreglar o fer alguna cosa per la 
societat, doncs et dediques a estudiar 
política i a mirar d’arreglar el món; a mi 

això no és el que m’agrada. Altres tam-
bé intenten reproduir aspectes de la re-
alitat, com si fossin anècdotes... de l’estil 
“mira, com que aquesta persona cada 
dia fa el mateix recorregut, ara parlarem 
del recorregut”, i això ja ho han fet molts 
altres artistes, però decideixen tornar a 
parlar des d’un altre punt de vista. I no 
ho sé, hi ha altres obres que ara trobo 
innecessàries.
De quant de temps estem parlant que 
et dediques a això i pateixes aquest 
estancament?
Em vaig començar a moure fa dos anys, 
quan vaig entrar a un centre de produc-
ció. La majoria de coses han anat força 
ràpid. En aquests dos anys he fet dues 
exposicions individuals, tres de col-
lectives i altres projectes artístics. Des 
d’un principi, el fet de trobar-me en un 
centre de producció m’ha fet entrar dins 
del món, adquirir coneixements i fer 
cursos que m’han agradat.
Quins altres interessos tens?
Bàsicament l’art i el disseny. Pels matins 
estudio, a les tardes treballo en un es-
tudi de disseny i al vespre i als caps de 
setmana faig feina i surto.
Quantes hores dorms?
Entre setmana unes sis o set, però depèn 
de la feina i de si treballo o no; poden ser 
més o menys.

i què ha significat per a tu l’art?
Quan els meus pares em van apuntar de 
petit a un curset de dibuix, feia el dibuix, 
el portava a casa i els agradava i jo esta-
va content. Ara això no em funciona així. 
Per poder ensenyar el que fas has de fer 
grans dossiers, grans discursos darrere 
de la teva obra i no entenc per què. 
Aquests últims mesos he pensat: no facis 
cap obra amb projecte ni per presentar 
enlloc ni res. Però llavors em trobo amb 
coses que faig, creatives però que tam-
poc em realitzen, que formen part de la 
meva vida i de la meva forma de ser. I 
com que sempre ha estat el meu interès 
principal, i ara m’està caient... penso que 
assumir que ja no és el que m’interessa 
no és cap problema, però és que, quan 
em creia ficat dins del món i veia gent 
que ja no produïa, pensava que eren fra-
cassats per haver abandonat, i per això 
penso que deixar de produir no és una 
solució, no perquè ho vegi com un fra-
càs, bé, potser una mica sí, no ho sé.
És a dir, que ara mateix la teva pre-
gunta és què has de fer.
Sí, però no crec que ho pugui respon-
dre, perquè faci el que faci em semblaria 
un engany per a mi i per als altres.
i per què creus que no li trobes sentit 
al que fas?
Abans, al batxillerat, et donaven un con-

cepte a treballar i una tècnica, i tu ho pro-
curaves fer tan bé com podies. I et posaven 
una nota en funció de com ho havies fet.
Ara no pots fer això, perquè ets tu qui 
tries el discurs i el mitjà en què ho co-
muniques. Per comunicar-ho, no tinc 
cap problema, penso que tots els su-
ports són bons: pintura, fotografia, ví-
deo, instal·lacions... Clar, amb el temps 
he après que, si fas una fotografia, fes-la 
gran i sobre forex i que, si fas un text, 
posa-hi _ / #. Hi ha altres formes per a 
això, però va molt així.
La majoria d’amics de Belles Arts fan 
coses sense sentit, com parlar dels 
pèls blancs del seu gos. A mi tampoc 
m’interessa, i això deu ser perquè m’he 
convertit en un dels altres, dels que no 
s’interessen pel que fan els artistes. Per 
això em veig forçat o a deixar-ho o a po-
sar-me a parlar de qualsevol bajanada.
Està bé que hagis detectat el proble-
ma, ja tenim molt de guanyat. ara 
mateix només veus dues decisions: 
deixar de produir o continuar. però 
hauries de pensar en què pots canviar 
del teu voltant perquè el que et mo-
lesta no ho faci.
No crec que pugui canviar aquesta situ-
ació. És una forma que s’ha muntat en el 
món de l’art que és així. Si hi vull estar, 
haig d’adaptar-m’hi.

DES_PLAÇAMENTS I CONTRA_POSTURES
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Projecte Colònia Castells. José Jurado.

podries posar algun exemple d’aques-
ta situació?
Per exemple, les inauguracions. És un 
moment en què es parla del que no 
s’hauria de parlar. La majoria et diuen si 
els agrada o no, d’una forma o altra, i em 
sento impotent, perquè penso quin és 
el seu criteri i si m’hauria de plantejar el 
que em diuen, perquè el que aporto és 
un punt de vista subjectiu d’un tema. En 
les ultimes exposicions, la critica ha estat 
més aviat negativa i no he entès mai per 
què. De totes formes, no m’ha condici-
onat, no penso que estigui deprimit per 
aquesta situació. A les inauguracions 
només s’hi va a fer el paperet.
has parlat amb algú més del que pen-
ses?
Sí, clar. Per exemple, en parlo sovint 
amb la meva germana. Amb ella m’ado-
no que miro de buscar sentit on no n’hi 
ha, probablement per estar treballant en 
el camp del disseny, en què la necessitat 
és important. També li he explicat a al-
tra gent. Diuen que hauria de mirar de 
no donar-hi tantes voltes. Però continuo 
pensant que és una cosa important, que 
quan entres a un museu et sents com 
un estúpid per no entendre res i que els 
artistes no haurien de treballar així, a mi 
això m’afecta.
No penso que els artistes hagin de crear 

en funció del públic, però sí que haurien 
d’utilitzar els mateixos codis que el pú-
blic. Això ho vaig veure en la penúltima 
exposició, quan vaig preguntar a la gent 
què volia en el museu, i el que van dir ho 
vaig fer en l’última. Vist que no els va 
importar el que havia fet, vaig pensar a 
tapiar la sala d’exposicions. I clar, tampoc 
els va importar. Llavors vaig pensar que 
no els interessava perquè estava a dins 
d’una sala d’exposicions i que m’havia de 
ficar a dins de les seves vides i fer coses 
creatives, però mai en forma d’exposició 
artística. I la cosa es va difuminar tant 
amb aspectes de la meva vida i amb for-
mes de fer, que m’he separat de l’art. ■

albErT  ibanyEz
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josé luis Oyón, catedràtic 
d’urbanisme de la universitat 
politècnica de Catalunya, ens va 
acompanyar a la visita que vàrem 
realitzar a la Colònia Castells en el marc 
de l’exposició. aleshores encara no 
s’havia iniciat l’enderroc dels habitatges 
i vàrem poder considerar aspectes tant 
socials com històrics relacionats amb 
aquest indret.

José Luis, quins aspectes han canviat 
d’aquest lloc des d’aleshores? Així 
mateix ens agradaria saber com valores 
el projecte de José Jurado i l’efecte que 
aquest hauria tingut entre els veïns.  
Igualment et convidem a retornar alguna 
pregunta, per a nosaltres o bé adreçada 
al mateix José. 

José luis oYÓN: El procés 
d’abandonament ha seguit en curs. Però 
s’ha donat un fenomen esperançador. 
Més d’una dotzena de cases 
abandonades estan actualment okupades, 
fins al punt que és el barri amb major 
percentatge d’okupació. Els moviments 
antienderroc i de conservació han 
renascut, tot i que amb altres subjectes 
portadors de tals demandes.
El projecte de Jurado em sembla de 
gran interès. És una manera ràpida i 

ben directa de proposar alguna cosa, 
d’“intervenir”, no sé si com a testament 
final d’una cosa que va ser o com a 
possible o utòpic punt de partida per a 
alguna cosa que podria ser… José, has 
visitat després la colònia?

José JuraDo: No he pogut visitar de 
nou la colònia ni la ciutat de Barcelona 
perquè el meu treball i els meus estudis 
s’han anat desenvolupant en altres 
ciutats, però he vist que hi he de tornar 
i aviat per veure què ha passat. Aquest 
treball que durant l’any que vaig viure 
a Barcelona, el 2007, va ocupar tot el 
meu temps i la meva vida en aquesta 
ciutat crec que va definir molt bé tots 
aquells treballs que he realitzat després 
en altres ciutats. L’obra més important 
en aquest treball va ser el moment en 
què els veïns de la colònia van acceptar 
col·laborar amb mi per fer les imatges 
del projecte, ja que sense el seu interès 
i implicació directa res no hagués estat 
possible i per això els estaré eternament 
agraït. M’interessen més els processos 
de diàleg. Més que un testament 
visual, és el reflex de la vida quotidiana 
en aquell indret durant un període 
de temps concret al marge del destí 
final que tindran o que han tingut els 
habitatges posteriorment.

DES_PLAÇAMENTS I CONTRA_POSTURES [3.4.10]

[3.6.08] Visita a la Colònia Castells amb José Luis Oyón. Projecte Colònia Castells. José Jurado.
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Isabel Andreu
Lola Lasurt 
Oriol Vilanova

Procés de tutoria: Martí Peran
Procés de tutoria del projecte educatiu: Dolors Juárez
Del 2 d’octubre al 28 de novembre de 2008

PROJECTES
DESLOCALITZATS
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Entre tots els projectes que vàrem produir l’any 2008, els projectes de la 
Isabel Andreu, la Lola Lasurt i l’Oriol Vilanova, els anomenats “projectes 
deslocalitzats” eren els més complexos i, per aquesta raó, els vàrem 
situar com a última exposició de la temporada, a finals de l’any. Ara bé, 
a mesura que passava el temps, a la sala vàrem aconseguir més recursos 
i els hi vàrem anar destinant; primer plantejant als artistes el disseny i la 
realització d’activitats paral·leles, després amb la possibilitat d’implicar-se 
en la realització d’un projecte educatiu en relació amb l’exposició i que es 
desenvoluparia per mitjà d’un procés de tutoria en paral·lel; i finalment 
amb la possibilitat de produir material d’edició divers a l’entorn dels 
diferents projectes que duien a terme.

Aquesta temporada va ser la darrera que vàrem utilitzar el concepte 
de “projectes deslocalitzats” per a la definició d’una de les modalitats de 
la convocatòria anual. Amb aquesta categoria havíem procurat facilitar 
el desenvolupament de projectes que posen l’accent a experimentar amb 
diferents formes per a la interacció social i que suposen excedir el marc 
de la sala d’exposicions. Efectivament, amb els tres projectes de l’any 
2008, les activitats paral·leles, el projecte educatiu i el material d’edició 
vàrem arribar a un punt àlgid, si bé l’acumulació progressiva de recursos, 
certament, també va acabar per desbordar-nos a tots, als gestors i en 
alguns casos també als artistes. 
De fet, podem dir que els projectes deslocalitzats 2008 i les dinàmiques 
que vam articular al seu entorn varen ser el banc de proves per al 
replantejament general de la convocatòria que portaríem a terme de cara 
a la temporada 2009.  

[26.1.10]
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[2.10.08. presentació de projecte. Desplegable de l’exposició]

Al carrer Roger de Flor de Barcelona hi 
ha un estanc que, aquest estiu, ha estat 
traspassat. Fins ara era el negoci familiar 
on la Lola, en tractar amb clients ha-
bituals, ha tingut ocasió de conèixer la 
gent del barri. El taulell no era només un 
lloc de treball, sinó el centre d’un món 
minúscul a l’interior del qual s’han de-
senvolupat coneixences i s’han conegut 
moltes històries personals. L’estanc ha 
estat, en aquest sentit, un lloc “viscut”. 
Traspàs és, en primera instància, un pro-
jecte que prova de definir un procés de 
construcció de memòria. El primer ob-
jectiu és, en efecte, encertar a trobar un 
mètode que permeti preservar el poten-
cial i l’eficàcia d’un lloc (l’estanc) com a 
espai de sociabilitat, madurat al voltant 
dels efectes i afectes que conformen 
l’experiència personal. La història de 
l’estanc, al capdavall, no és pas extraor-
dinària, però sí que ha estat del tot “real”. 
Aquest és l’impuls que empeny l’esforç 
per conservar-ne el record. Però, quin 
mètode pot ésser fidel a la magnitud 
del viscut per conservar-lo sencer? Per 
a aquesta empresa no hi ha memorials o 
homenatges capaços de contenir l’am-
plària de l’experiència. Per l’estanc hi ha 
desfilat un munt de gent amb les seves 
respectives biografies, amb les seves dè-
ries i amb les seves il·lusions; quin podria 

ser el filtre per no trair-ne cap detall? 
En aquest sentit, l’únic procés de me-
mòria possible, en lloc de temptar els 
límits de la “representació”, és el llistat, 
l’acumulació, l’apilament, la col·lecció, la 
construcció d’un arxiu de dades, de fets 
i de gent, capaç de créixer d’una forma 
imparable fins a reproduir la magnitud 
exacta de l’experiència. Aquest és el 
somni que batega rere un arxiu i un llis-
tat: bastir un mecanisme per fer aparèi-
xer altre cop el real. 
Aquesta memòria gestionada quasi 
com un duplicat de la mateixa experi-
ència és, naturalment, impossible. Però 
a Traspàs esdevé factible en un registre 
metafòric. En no poder donar la parau-
la a tota la gent que ha estat vinculada 
amb l’estanc al llarg de tant de temps, 
només una sèrie de clients apareixen 
en pantalla llegint fragments de Bou-
vard i Pécuchet i de Pensar/classificar. La 
novel·la de Flaubert —el subtítol de la 
qual és “De la mancança de mètode en 
l’estudi dels coneixements humans”— és 
recitada pels clients de l’estanc com una 
paràfrasi del mateix esforç per dir-ho tot 
i per experimentar-ho tot. Quelcom de 
similar s’esdevé amb el llibre de Perec, 
el més notable exemple d’una literatura 
concebuda des de la vocació de catàleg 
que ens sobrepassa, l’única evocació 

trasPàs - lola lasurt

Visc(a) l’estanc, visc(a) Sant Joan. Auca. Lola Lasurt.
Dibuix: Sergi Miguel. Vers: Laura Benítez, Rocío Campaña, Alicia Escobio.
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possible escenificada com la mateixa 
expressió de la seva impossibilitat. 
Amb aquesta declaració, a l’interior del 
llistat o de l’arxiu, cada protagonista i 
cada detall conserva la seva plenitud. 
Ja no hi fa res que al conjunt “visible” 
del que s’ofereix a Traspàs s’hi accentuïn 
les històries que expliquen el Sr. Albí, 
l’Amàlia Gaudí i en Rafael o els dibuixos 
d’en Sergi. Tota la resta de personatges 
possibles no han estat pas silenciats, sinó 
que es mantenen en espera, a redós de 
Flaubert i de Perec, per entrar en esce-
na en qualsevol altre moment d’aquest 
procés de memòria. Malgrat tot, no és 
endebades que, en aquest episodi con-
cret, en aquesta mena de “consulta” epi-
sòdica a l’arxiu del record, es concedeixi 
el protagonisme a uns personatges con-
crets. El Sr. Albí, al capdavall, no fa sinó 
redoblar la referència a l’acumulació 
com a únic mètode per copsar l’expe-
riència; però, així mateix, també exposa 
amb vehemència les seves aptituds per 
a la inventiva, l’enginy i la creació; unes 
prerrogatives que comparteix amb la 
traça d’en Sergi i amb les “teories” del 
Sr. Rafael. És una mena d’avís: la mateixa 
memòria és una art combinatòria. ■

MarTí pEran

Traspàs. Lola Lasurt.
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Traspàs. Lola Lasurt.
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[2.10.08. La vie est dans la rue. publicació]

Què signifiquen per a tu les Rambles? 
Quants anys fa que véns? Quin horari 
fas? Mantens una posició de resistèn-
cia passiva? Quin tipus de relacions 
estableixes amb els habituals de les 
Rambles? Per què et situes sempre a la 
mateixa cadira? On és l’avantguarda? 
Ets del barri? De tota la vida? Et fixes 
amb la gent que passa per davant teu? 
Coneixes el cas de Bartleby, l’escrivent 
de Nova York? Quina relació tens amb 
els turistes? T’agradaria ser conegut? 
Recordes haver vist esdeveniments cu-
riosos? Per què aplaudeixes? Com valo-
res la transformació de Barcelona? Tens 
una actitud artística? O més directa-
ment, ets un artista? Jugues habitual-
ment a escacs? Nobody is famous in les 
Rambles? Ets un voyeur? T’interessa el 
teatre? Creus que portaries la mateixa 
vida a Mockba, Guangzhou o Marsei-
lle? Picabia va dir: Il n’est pas donné à 
tout le monde d’aller a Barcelone? Has 
treballat mai? Quin és el teu model de 
família? Una vida pot ser lliure? Has 
llegit el 391? Art without artists? L’es-
pai públic és vertaderament públic? La 
gent actua per a tu? La vida és al carrer? 
Creus en l’èxit o prefereixes la derrota? 
T’agradaria ser el protagonista d’una 
postal? Dalí t’hauria demanat: Com s’ha 
de fer per conquerir les Rambles? Fas 

micropolítica? Cada dia és carnaval? 
Quina relació tens amb l’art? Et con-
sideres un testimoni atent i constant? 
Què et sembla el fet de ser mirat quan 
mires? Coneixes les rutines de la gent o 
hi ha massa varietat i poca persistència? 
Estudies matemàtiques? Practiques el 
no-res? És veritat que Cravan va impro-
visar un combat de boxa aquí a la font? 
De dimecres a dimarts, el 22 d’octubre, 
el 9 d’agost, el 13 de maig, hi ha algun 
dia diferent? A la literatura, al cinema o 
al món dels somnis existeixen les sego-
nes vides, és a les Rambles la teva? La 
teva vida és la teva obra? Que se n’ha 
fet de la gallina que corria per aquí? 
Els carteristes haurien de fer les seves 
performances als museus? Quin paper 
juga la ficció a la teva vida? La rutina és 
una forma subversiva? Què et sembla el 
Miró que hi ha més avall? Et consideres 
un outsider? Utilitzaves les cadires que 
hi havia anteriorment? Estàs situat al 
davant d’un teatre, al costat d’un quiosc 
i al darrere tens un hotel. És casualitat? 
Com és la vida a les Rambles? Són molt 
interessants els canvis que efectues al 
mobiliari. No és prou ergonòmica la 
cadira? Està desapareixent Barcelona? 
Vas veure mai Georges Bataille espiant 
per aquí? La teva mirada és una mane-
ra de classificar ready-mades fortuïts? 

81 PrEguNtEs

[29.10.08] Exposicions de paper. Taula rodona amb Àlex Gifreu, Benjamin Thorel, Oriol Vilanova i
Sílvia Dauder. La Central del Raval.
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One hundred twenty-five? La Moños i 
la Marieta enfarinada eren unes llegen-
des vivents? Estar o no estar? Les Ram-
bles són un decorat? Et vigilen? Queda 
alguna cosa del Barri Xino? Què passa 
quan està ocupada la teva cadira? Ahir 
no et vaig veure, què et passava? Estàs 
desenvolupant una macroacció? Què 
té de pintoresc Barcelona? On és el 
vici i la degeneració? El veritable heroi 
és aquell que es diverteix sol? De què 
coneixies Marcel Duchamp? Per què 
no véns de nit? Amb aquest carnestol-
tes hem de fer la revolució? Qui vol una 
font tenint una cocteleria? Existeix la 
monotonia? Ets partidari de la negació? 
Vius les vides dels altres? És veritat que 
les Rambles tenen el sa costum de no 
sorprendre’s absolutament per res? Ets 
protagonista de moltes de les fotos dels 
turistes? ■

OriOl VilanOVa

La vie est dans la rue. Oriol Vilanova.
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La vie est dans la rue. Material de documentació. Oriol Vilanova.
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la viE Est DaNs la ruE - oriol vilaNova

[Descripció: En Ramon (nom fictici) ocu-
pa un seient al capdamunt de les Ram-
bles de forma rutinària. Hi ha dies que 
hi roman un grapat d’hores, sempre al 
mateix lloc de guaita si no li ha estat man-
llevat abans. Habitualment hi va tot sol, 
però també hi ha fet amics passavolants. 
L’Oriol l’ha observat al llarg de quatre 
anys sense dir-li mai res. Amb una discre-
ció inicial que després ha anat oblidant, 
l’Oriol ha obtingut una ingent quantitat 
de fotografies d’en Ramon. Al llarg del 
registre, efectuat sense cap metodologia 
gaire rumiada, en Ramon apareix amb 
una actitud sempre idèntica malgrat les 
mutacions del paisatge urbà.]

Qui és, en realitat, l’observador silent i 
discret? En Ramon s’asseu en un lloc pri-
vilegiat des del qual podria fruir de les 
representacions que desfilen pel carrer 
i l’Oriol, amb la mateixa parsimònia, 
observa la disciplinada presència d’en 
Ramon tant a l’estiu com a l’hivern. Però 
no són dos xafarders del mateix tipus. 
L’Oriol observa amb una meticulositat 
poc científica, però ben detectivesca. 
Al seu torn, en Ramon es mostra del 
tot indiferent a l’espectacle. En Ramon 
es limita a ésser-hi; no hi fa res ni amb 
prou feines es fixa en res. Això és el que 
atrau l’Oriol: el costum d’en Ramon 

d’aparèixer sempre al mateix lloc per no 
fer-hi res. Sí, en Ramon també podria 
fer companyia a Bartleby.
La repetició d’un gest minúscul i impro-
ductiu com ara limitar-se a aparèixer, 
lluny de consignar una identitat, d’ence-
tar un retrat singular, el que anuncia és la 
seva infinita possible substitució. En Ra-
mon podria ser qualsevol altre i aques-
ta mateixa feblesa és la seva autèntica 
llavor revolucionària. A l’interior de les 
monarquies administratives, el règim de 
poder i de dominació obliga a ser pro-
ductiu, a dir quelcom i a resoldre una 
manera d’ésser; tota aquesta panòplia 
d’accions nervioses i petulants garanteix 
una plèiade de consumidors: els matei-
xos que desfilen davant d’en Ramon, 
embadalits als aparadors, esdevinguts 
ninots cridaners al teatre de la ciutat. En 
Ramon tot just s’ho mira.
Malgrat tot, l’última potencia crítica no 
rau en la renúncia, sinó en la ficció. L’Ori-
ol, davant la figura disponible −desocu-
pada− i quasi espectral d’en Ramon, li 
inventa una biografia avantguardista. Al 
paisatge banalitzat de les Rambles pos-
tolímpiques, en Ramon atresora la me-
mòria de Cravan, de Picabia i de Crevel. 
Aquesta possible vida de dimensió lite-
rària, segons la qual en Ramon conegué 
Gómez de la Serna abans d’embarcar-se 

en misterioses aventures, procura al per-
sonatge i a la seva quietud una irrevoca-
ble naturalesa micropolítica: En Ramon 
no reprodueix cap dels models domi-
nants de subjectivitat fabricada; la seva 
vida només ha estat, real o imaginada, en 
un altre lloc i en un altre temps. Ara ningú 
no el governa.
La vida no és al carrer. Tot el brogit de 
gent que passa davant d’en Ramon, ata-
balats o vagants, compon una voluptuo-
sa representació de la vida conduïda. Hi 
ha una extrema ocupació multitudinària 
que, en aparença, convida a contemplar 
la pluralitat de mons de vida que s’api-
len als carrers. Però tot plegat no és sinó 
l’espectacle de la biopolítica: cossos 
comandats que es belluguen segons 
un compàs dictat d’antuvi. A la platea 
d’aquest teatre, en Ramon és l’únic que 
no representa res, que no hi fa res, que 
no diu res. La més absoluta carència 
d’acció li atorga aquella pàtina de ficció 
que, en lloc de mitigar-la, fa d’en Ramon 
el personatge més real de tots. La vida 
és a la ficció; a la ficció que es nodreix i 
creix en la inacció. ■

MarTí pEran
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A Espanya hi resideixen uns 126.000 im-
migrants procedents de la Xina, dels quals 
uns 40.000 s’han instal·lat a Catalunya, la 
majoria a l’àrea metropolitana de Barce-
lona. Arriben amb l’esperança de muntar 
una empresa organitzada mitjançant vin-
cles familiars, i molts costegen el viatge 
amb préstecs procedents de la pròpia 
comunitat. Aquest tipus de costums no fa 
sinó augmentar l’opacitat i l’halo de misteri 
i hermetisme que tradicionalment envol-
ten el fenomen de la immigració xinesa, 
admirada amb cautela i precaució.
Enfront d’aquest primer registre de 
lectura tan convencional i habitual, en 
aquestes darreres dècades de galopant 
liberalisme, la Xina evoca el paradigma 
més complet dels mercats en expansió. 
En aquest context, el suposat interès oc-
cidental per la cultura del país asiàtic, al 
cap i a la fi, només acompleix un paper 
secundari i protocol·lari. La fascinació no 
té cap matís humanista que no sigui un 
vulgar maquillatge per als interessos de 
mercat. Però encara hi ha una tercera 
clau en l’hermenèutica local envers l’uni-
vers xinès, un imaginari construït lenta-
ment en la memòria de la història recent 
segons el qual qualsevol evocació del 
llunyà orient s’identifica amb quelcom 
d’exòtic i fascinant, carregat d’esperit 
aventurer i de ficcions fantàstiques.

El embrujo de Shangai és un treball poliè-
dric en el qual es conjuguen aquests tres 
nivells de lectura en un únic assaig. L’or-
dre del relat és explícitament invers al de 
la nostra introducció. El punt de partida 
—mitjançant la referència a la conegu-
da novel·la de Juan Marsé publicada fa 
quinze anys, així com a l’ulterior versió 
cinematogràfica— se situa en aquest 
registre hereu del romanticisme que va 
acompanyar les darreres aventures del 
colonialisme europeu. Xangai repre-
senta, en la novel·la original, el lloc me-
ravellós que contraresta les penúries de 
la Barcelona de postguerra, la mateixa 
ciutat que, per la seva condició portuà-
ria, ja havia identificat el barri xinès com 
la zona per la qual circulaven els més 
diversos aventurers. Naturalment que 
el districte V era la zona més sòrdida de 
la ciutat, però l’altra cara de la moneda 
era precisament on s’alimentava i creixia 
aquest imaginari carregat de matisos li-
teraris i cinematogràfics. Xangai no era 
més que una paràfrasi de l’objecte del 
desig i de la capacitat de fantasia que 
aquest desig podia despertar. 
No obstant això, en l’època del capita-
lisme flexible, l’“embruix” adquireix altres 
caires. El mateix port de Barcelona, que 
amb les seves fabuloses històries alimen-
tava de canalles les zones més deprimi-

El EmbruJo DE shaNgai - isabEl aNDrEu

El embrujo de Shanghai. Publicació. Isabel Andreu.
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des de la ciutat, és ara un enclavament 
comercial de primer ordre en les rutes 
marítimes que distribueixen el capital. 
Avui dia, el 25% dels contenidors por-
tuaris que es mouen a Barcelona té una 
relació directa amb el mercat xinès. La 
dada, en absolut anecdòtica, converteix 
el port de Barcelona en un ferm candi-
dat a liderar les relacions amb el mercat 
asiàtic. Tampoc és aleatori que l’empresa 
encarregada de comandar aquesta pug-
na comercial (Hutchinson Port Holdings) 
sigui la mateixa que explota els ports de 
Rotterdam i de Xangai. 
En aquest context voraç, les zones por-
tuàries de Barcelona i de la resta d’encla-
vaments importants del mercat global, 
lluny de mantenir el seu perfil d’escena-
ris plens de literatura, s’han convertit en 
territoris blindats i inaccessibles. Si al vell 
port de Barcelona hi desembarcaven 
personatges que infectaven de ficció la 
terra ferma, avui els ports són un para-
digma de l’opacitat que envolta la gestió 
del capital. Aquest és en realitat el terri-
tori hermètic i no el de les dinàmiques 
que suporten els petits restaurants, els 
establiments de “tot a cent” o els preca-
ris tallers de confecció d’una comunitat 
que creix a l’engròs. ■

MarTí pEran El embrujo de Shanghai. Publicació. Isabel Andreu.
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[12.11.08] Col·leccionisme: construcció d’identitat. Presentació del projecte Traspàs, de Lola Lasurt, 
i taula rodona amb Oriol Gascón, Begoña Saez i Oriol Vilanova. Organitza: Col·lectiu Leland Palmer. Hangar. El embrujo de Shanghai. Publicació. Isabel Andreu.
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En el procés de tutoria que va 
realitzar el Martí peran es va 
sumar, al cap de ben poc, el 
procés de tutoria que va conduir 
la Dolors juárez. la confirmació 
sobre la disponibilitat de recursos 
va comportar iniciar més tard la 
preparació d’activitats educatives, 
per a les quals es va articular 
una metodologia similar a la 
que s’utilitzava per a la resta de 
propostes de la sala, és a dir, un 
procés de tutoria. El treball que vam 
encarregar a la Dolors va ser el de 
dissenyar i realitzar activitats per 
a escoles en col·laboració amb els 
mateixos artistes que participaven 
en l’exposició, tot entenent aquest 
procés com una formació sobre la 
realització de projectes educatius.

Dolors, el teu projecte va servir 
per encetar una línia de la Sala 
d’Art Jove que hem procurat anar 
desenvolupant. Ens agradaria que 
expliquessis com vares plantejar 
el treball amb els artistes, així com 
conèixer la teva valoració de la 
iniciativa. D’altra banda, et convidem 
a plantejar-nos una pregunta també a 
nosaltres.

Dolors: L’objectiu era apropar les 
pràctiques artístiques contemporànies 
al públic jove, a partir del diàleg amb 
els creadors. Projectes deslocalitzats 
2008 posava èmfasi en la investigació, 
focalitzant situacions i problemàtiques 
de Barcelona. Els artistes explicaren 
les metodologies de creació, les seves 
reflexions i propòsits. Els projectes 
mostraven diverses maneres d’habitar 
i pensar la ciutat i exemplificaven, 
alhora, diferents processos 
d’observació de la realitat. 
L’activitat es plantejava com un exercici 
d’observació, a partir de la visita a 
l’exposició. La mostra era el terreny 
d’exploració on l’alumnat, dividit en 
grups de recerca, havia d’interpretar, 
recollir la informació necessària, anotar 
els seus dubtes i reflexions per tal 
d’exposar-los posteriorment amb la 
resta de companys, docents, artista i 
educador. 

La preparació del projecte educatiu 
es va fer en paral·lel a la realització 
dels diferents projectes artístics. 
Les sessions de treball conjuntes 
van permetre vincular els processos 
creatius, curatorials i educatius d’una 
manera horitzontal, reforçant i millorant 
els treballs i les diferents àrees d’acció 

de la pràctica artística. L’experiència va 
reafirmar que les accions educatives 
poden anar més enllà, atès que 
afavoreixen l’intercanvi de coneixement 
i obren processos participatius, que 
s’estenen també fora dels espais 
institucionals que, moltes vegades, 
acoten l’art i l’educació.

El projecte educatiu entenia l’art com 
un mitjà per fomentar el coneixement 
del nostre context social, cultural i 
polític des d’un punt de vista crític. 
Implicar els artistes en el disseny i la 
realització de les sessions educatives 
a l’entorn de les seves pròpies obres 
evitava considerar el procés creatiu 
des de la individualitat, generant zones 
de contacte i participació. L’estratègia 
pretenia alhora incentivar els joves per 
esdevenir agents actius i reflexius en 
el marc de la creació i el pensament 
artístic contemporani. 

Com s’ha plantejat la continuïtat 
d’aquesta línia educativa a la Sala 
d’Art Jove?
Quines són les properes accions 
educatives a desenvolupar?

oriol i tXuma: La línia educativa a la 
Sala d’Art Jove l’hem anat treballant 

de manera continuada si bé desigual. 
Per exemple, en un cas com l’exposició 
L’aire que respiro, a principis de 
l’any 2009, es van generar activitats 
educatives a partir dels acords que 
es varen establir entre les artistes, el 
responsable del procés de tutoria i 
l’equip de gestió de la sala. Així mateix, 
l’any 2009 l’aposta més important 
pel que fa a projectes d’educació en 
art va ser encetar una modalitat de 
la convocatòria pública orientada a 
realitzar projectes en aquesta línia.
Per tant, podem afirmar que sempre 
hem intentat treballar en projectes 
relacionats amb l’educació en art i en 
col·laboració també amb institucions 
d’aquest sector, si bé fins ara no hem 
aconseguit que es tractés d’un treball 
sistemàtic i, al capdavall, sempre ha 
hagut de dependre de la voluntat 
d’agents i de les necessitats de 
projectes en particular, la qual cosa, de 
fet, no creiem que estigui malament, si 
bé en algun moment això mateix també 
ha comportat certes mancances de 
disponibilitat d’estructura i recursos.
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PRÀCTIQUES I REPRESENTACIONS

Jornades de formació
Del 10 al 12 de desembre de 2008
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Les jornades de formació Km. 0. Art jove: pràctiques i representacions 
van ser un intent d’articular un espai de reflexió que, alhora que circumscrit 
en el marc d’acció de la Sala d’Art Jove, també permetés fer un pas més 
enllà i contrastar experiències procedents de diferents àmbits. El punt de 
partida va ser el d’abordar el binomi art i joventut des de diferents punts de 
vista, els quals, al seu torn, desenvoluparien tres col·laboradors per mitjà del 
disseny respectivament de cada un dels diferents blocs de les jornades. 

El primer dia, Andrés Hispano va ser l’encarregat de dissenyar un 
programa sobre la representació del jove en l’imaginari social, més 
concretament del jove creatiu, per la qual cosa va convidar a intervenir 
Carles Guerra, Mery Cuesta i Lluís Cerveró. El segon dia va ser el torn de 
Javier Rodrigo, a qui vam demanar un programa que permetés reflexionar 
sobre l’art en tant que eina pedagògica i de treball educatiu amb joves, per 
la qual cosa va convidar a presentar projectes el col·lectiu LaFundició, el 
Kasal de Joves de Roquetes i la Montse Cortadellas. El darrer dia, Jaron 
Rowan es va encarregar d’abordar els discursos que actualment s’articulen a 
l’entorn de la creació emergent i el que, des d’una vessant més empresarial 
i relacionada amb la innovació, anomena “emprenentatge”, i va convidar 
responsables dels programes Proyecto Lunar (José de la Rosa) i Disonancias 
(Tere Badia) i Manuela Villa. 
Hem demanat als diferents coordinadors de les jornades un text amb 
el desenvolupament dels respectius punts de vista i que també pugui 
servir com a conclusió de cada un dels blocs. Els publiquem a les pàgines 
següents. 

[11.3.10]
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[22.4.10]

rEbEl, rEbEl!
anDrÉS hiSpanO

Les úniques professions en què la joventut es valora per damunt de l’experiència 
són la d’artista i la de model. Mentre que en el cas dels models sembla que hi hagi 
una clara explicació, en el cas dels artistes aquest fet es basa en la creença que el 
talent i la creativitat són innats i que es reconeixen millor en el material en brut que 
no pas en el material polit professionalment amb el pas dels anys.

Art i joventut constitueixen un binomi ple d’arestes i conveniències, apuntalats per 
una iconografia que pantalles, teles i fotografies cultiven des de fa dècades. Al cor 
d’una societat que considerem materialista i conservadora, els joves i els artistes 
gaudeixen de patent de cors, i de fet s’espera que la seva aportació a la societat 
provingui de l’exercici de la rebel·lia i la contestació. Aquesta expectativa marca 
fins a tal punt la seva condició que fins i tot la publicitat entén la comercialització 
de la transgressió com un atractiu fins que, inevitablement, queda en evidència 
o desactivada de seguida que apareix com a virtut esponsoritzada. En qualsevol 
cas, la presumpció que art i joventut es prestigien mútuament continua molt viva 
i enfonsa les seves arrels en el mite romàntic de l’artista, a qui sovint s’adjudiquen 
trets característics de la joventut: inconformisme, introspecció, malenconia, inesta-
bilitat... Es tracta d’una comunió entre arquetips, forjada al segle xix i intensificada 
al llarg del segle xx.

Pel paper tan important que juguen en l’imaginari contemporani, no ha d’estra-
nyar la gran quantitat de textos i exposicions que s’han dedicat darrerament a 
estudiar la conformació d’aquests arquetips dependents d’una poderosa icono-
grafia que, no obstant això, no sempre és capaç de reflectir la pluralitat i l’evolució 
d’aquestes condicions. 

El que sí podem afirmar és que tots dos arquetips, el del jove i el de l’artista, deuen 
la seva concreció actual a la progressiva representació que van adquirir des del 
segle xix, presentant-se com a grups tan incòmodes al poder com necessaris a la 
societat de consum. 

Al llarg del segle xix, els artistes es van considerar a si mateixos i el seu entorn 
com a tema artístic i van començar a crear una iconografia pròpia sobre el llenç i a 
través de la fotografia. La construcció d’aquesta identitat visual es forma, especi-
alment, en un moment de rebutjats i independents, d’artistes que es van desmarcar 
de l’acadèmia per redefinir el seu treball com a expressió d’una visió i una gestu-
alitat personals. 

A gairebé tots els grans artistes del segle xx els acompanya un àlbum fotogràfic que 
recordem tant com les seves obres. En algunes ocasions, com passa amb Warhol 
i la ingent quantitat de fotos que van immortalitzar la seva Factory, aquestes 
imatges no només constitueixen part de la seva obra, sinó que també mostren el 
que va implicar en la reinvenció de la pràctica artística i la recepció popular de què 
va gaudir. Des de la ficció, la gran fàbrica d’imatges ha reblat i reduït els tòpics fins 
a una bidimensionalitat còmoda i convenient al públic que, precisament, no s’ha 
aproximat mai per gust a una galeria. La gran pantalla ha estat en general cruel 
amb l’artista, a qui ha mostrat com un excèntric i visionari alienat. Ni tan sols en els 
documentals les aproximacions han estat sempre honestes. És cèlebre el cas de la 
pel·lícula Mondo Cane, en què una performance d’Yves Klein va ser manipulada de 
tal manera que, en veure-la aquest en la seva presentació al Festival de Cannes, es 
va absentar de la sala afligit... per morir d’un atac de cor al cap de poc. 

Hi ha, naturalment, altres obres que sí que investiguen sobre la figura de l’artista 
de manera reveladora, a través de l’empatia o de l’anàlisi crítica, però es tracta en 
general d’obres destinades a un públic minoritari. 

Des de la dècada dels vuitanta hi ha artistes que protagonitzen la seva pròpia obra 
(Sophie Calle, Jeff Koons, Cindy Sherman, Matthew Barney...), mentre que d’al-
tres són conscients de la importància que té la seva pròpia imatge per a una ade-
quada recepció de la seva obra (Miquel Barceló, Keith Haring, Julian Schnabel...). 
El pes que la imatge adquireix en la promoció d’un artista és de tal proporció que fa 
comprensible l’alternativa de l’anonimat, el glamur de la invisibilitat, l’artista sense 
rostre que tan bé s’ajusta als herois de l’street art, com Bansky.

KM. 0
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Si hi ha alguna cosa incòmode avui en l’escena de l’art contemporani és la diferèn-
cia entre l’imaginari monolític sobre l’artista i la pluralitat de models i pràctiques 
que conviuen realment dins aquesta denominació. Al gran públic segurament li 
resulta més fàcil reconèixer com a artistes Ferran Adrià o Theo Jansen que Stan 
Brakhage, Francesc Abad o Erwin Wurm. Actualitzar aquest imaginari, el que hau-
ria de dibuixar l’arquetip actual de l’artista, requeriria resoldre abans la idea de què 
és i què significa l’art avui per a la gent, una qüestió molt més complicada que no 
es pot abordar, al seu torn, sense explicar a fons el seu mercat, la funció actual dels 
museus o el sentit de les col·leccions d’art. 

Tot el que s’ha dit va quedar clarament exemplificat durant el darrer trimestre del 
2008, quan l’opinió pública es va veure assaltada per dos culebrons artístics molt 
il·lustratius. D’una banda, Barceló va presentar l’espectacular volta escultòrica a la 
seu de l’ONU a Ginebra. De l’altra, Damien Hirst va subhastar a Sotheby’s una 
gran quantitat d’obres, entre les quals hi havia un vedell d’or que al·ludia clarament 
a la cobdícia que regeix en el mercat de l’art que ell mateix estimula batent rècords 
una vegada rere una altra. Deixant de banda les consideracions crítiques que una 
obra i les altres van merèixer, el més curiós va ser comprovar com l’obra de Barceló 
es va presentar mediàticament com la conquesta institucional d’un bàrbar, mentre 
que la subhasta de Hirst va aparèixer com l’operació culminant d’un cínic i ambiciós 
artista capaç de saltar-se les normes del mercat, ignorant el seu marxant, la seva 
galeria i el circuit habitual de compra i venda. En aquests escenaris, és clar, unes 
figures ben diferenciades: Barceló, despentinat i vestit amb una granota de treball 
bruta davant d’un Hirst elegant, gestor d’un taller que desenvolupa obres segons 
li arriben els encàrrecs. Cap de les dues imatges mentia, però es va evidenciar fins 
a quin punt resulta més còmoda la idea d’un artista bohemi i com la gestualitat el 
defineix per damunt de qualsevol altra variant. 

Mentre advoco per aquesta redefinició de l’arquetip, per la popularització d’una 
idea més complexa, desarcaïtzada i flexible del que ha o pot ser un artista, continu-
en apareixent figures com la de l’Albert Serra, astutament aferrat a una conducta 
afectada, ancorada en avantguardes que compleixen avui un segle. Si els artistes 

es beneficien de l’espai i la funció que els ha estat reservat en el seu pols constant 
amb la societat (que generalment detesten però de la qual depenen), els joves 
viuen amb similar incomoditat el fet de saber-se part d’una iconosfera en la qual 
amb prou feines es distingeixen els reclams comercials de les xarxes socials o els 
manifestos polítics. Ja no és tan fàcil distingir qui segueix la moda i qui se n’aparta: 
algú es pot escapar del que podríem anomenar tribus de consum, en una societat 
de dissidents perfectament previstos? 

La idea general que avui tenim de la joventut va quedar forjada entre 1955 i 1965, 
dècada en la qual es van descobrir les claus de la infelicitat adolescent i, sobretot, 
la manera d’explotar-la adequadament. En això, el mercat americà no ha mostrat 
complexos: d’Easy Rider a MTV ha sabut esprémer a fons el fet que cada gene-
ració es diverteixi molestant l’anterior. La joventut ha estat el segment social que 
més ha aportat a l’hora de crear un imaginari occidental. Potser per això resulta tan 
interessant observar què passarà en el futur, amb tantes eines en mans dels joves 
per representar-se a si mateixos, construint nous perfils darrere dels quals vénen les 
empreses i els trendmakers. 

Són aquestes pistes les que val la pena seguir. Són les coses que a penes han can-
viat en el nostre imaginari (com jove o artista) les que cal revisar amb urgència: Per 
què o per què no han variat, havent-se alterat tant el nostre entorn? En els propers 
anys −no descobreixo res−, viurem una cultura mise en abîme, enfrontada a una 
revisió en profunditat dels seus pilars, relats, imaginaris i paraules. Potser així resulti 
més fàcil declinar alguns conceptes i arquetips i ajustar la nostra porosa realitat. ■ 

KM. 0KM. 0
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[10.12.08] Visions sobre la joventut en els nous formats audiovisuals. Lluís Cerveró.
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jaViEr rODriGO MOnTErO

En aquest text volem descriure l’aportació que el marc de les pedagogies col-
lectives pot oferir al camp de les polítiques culturals, entenent que les polítiques 
de producció i distribució cultural necessiten processos i estructures eminentment 
educatives. Per això, en primer lloc, ens aproximarem a la proliferació de discursos 
sobre l’educació en les pràctiques culturals actuals i a continuació saltarem a fer 
complexes les pedagogies culturals tot aturant-nos en els seus efectes i conse-
qüències per a les polítiques culturals. En la part final d’aquest text, s’hi descriuen 
algunes pràctiques mostrades a les jornades Km. 0 a partir del concepte de des-
bordament reversiu. Aquesta aproximació ens ajudarà, d’una banda, a deixar a part 
dicotomies paralitzants com art/educació i, d’una altra, a esgrimir complexitats que 
resituen les pedagogies col·lectives, i amb això l’educació, com a situacions alter-
natives i experimentals de producció, distribució i formació cultural, és a dir, com a 
polítiques culturals.

l’art i la PEDagogia: lÍNiEs DE tENsiÓ i D’iNtErrElaCiÓ
L’educació artística com a camp de treball i producció cultural ha estat investigada 
i descrita per nombrosos autors com un camp de coneixement –amb la seva gene-
alogia, les seves lluites i les seves problemàtiques (Agirre, 2005)– que fa molt de 
temps que es planteja la relació entre art i educació de manera complexa. Ja des 
dels famosos escrits sobre educació i art de Dewey (2008) o de Vygostky (1982) 
dels anys 30 passant per les visions del treball avantguardista en l’educació (o au-
toeducació) de grups d’artistes, trobem propostes de polítiques educatives que 
volien crear altres escoles o, si més no, experimentar en contra dels models heretats 
del modernisme o de les acadèmies tradicionals, tant en l’art com en l’educació 
reglada. Si en alguna cosa estem d’acord és a assenyalar la dificultat i la complexitat 
d’una estratègia vàlida per a la formació de l’artista o, diguem-ne, del treballador 
cultural.2 Per tant, la importància pedagògica de la formació de l’artista ens indica-
ria una història alternativa de l’evolució de l’avantguarda i dels moviments artístics 
i els nombrosos experiments de grups o col·lectius que així ho demostren (Group 
Material, REPOhistory, Act Up o la Freie Universität, entre d’altres).

Tenint en compte aquest breu apunt genealògic, ara podem assenyalar, també, les 
noves pedagogies i les seves noves ramificacions que s’estan produint en el sistema 
de l’art en els nostres dies.3

En primer lloc, podem esmentar la línia de les estètiques pedagògiques des del 
comissariat, o alguns centres d’art, que volen recalcar el caràcter comunicatiu i 
pedagògic de l’exposició d’art, i com aquesta per se activa o reformula la relació 
amb els públics des d’una educació estètica i immanent al dispositiu de l’art per 
antonomàsia: l’exposició, entesa com a mostra més o menys coherent de peces 
artístiques en un espai o enclavament. Aquí podem pensar com a paradigma la 
tendència de Peter Brueguel, l’últim director de la Documenta de Kassel. D’altra 
banda, també podem parlar de propostes que situen la pedagogia des de la pro-
ducció de coneixement, independent i crític amb la institució, i que activen diver-
sos productors culturals a investigar propostes autònomes dins d’espais culturals 
o expositius. En aquest marc, podem situar el treball expositiu d’ACADEMY, dut 
a terme per Nollert i Rogoff (2007). Altres línies se situen en les pedagogies radi-
cals des de la producció cultural i l’etnografia experimental, com el cas de Working 
Documents de Montse Romaní i Virginia Villaplana per a La Virreina Centre de la 
Imatge (2009), amb un treball de col·laboració grupal i diverses formes d’intervenir 
amb participants (tallers, debats, diverses presentacions). Un altre posicionament 
pot ser l’exposició titulada Això no és una exposició (2008), comissariada per Carles 
Guerra per al Centre d’Art Contemporani d’Huarte, que va vertebrar un cos de 
mediació en dos sentits: primer es va mostrar una sèrie d’obres de fàcil reproducció 
que podia viatjar en formats digitals a escoles i després es va configurar un grup de 
treball amb la Universitat, que va desenvolupar tallers en algunes escoles.

Com veiem, aquestes exposicions parteixen d’un disseny experimental del tre-
ball de comissariat. No obstant això, també és interessant replantejar la relació de 
l’educació com a resistència i treball de contradiscursos en el sistema art, a través 
de múltiples formes de treball local prenent el museu o centre d’art i/o l’exposició 
com un camp d’investigació-acció i de producció en xarxa. Aquest camp ens si-
tuaria en un altre pol, el de l’educació en museus i específicament l’educació en 

lEs PEDagogiEs Col·lECtivEs Com a ProDuCCiÓ Cultural: 
DEsborDamENts rEvErsius i PolÍtiquEs Culturals1

[17.1.10] KM. 0
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museus o centres d’art (gallery education) com una forma de producció cultural i 
camp d’investigació ampli.4 En aquest cas, l’equip educatiu de la Documenta 12 de 
Kassel i el treball amb el consell local són paradigmàtics d’aquesta tasca. Anterior-
ment, per esmentar alguns exemples, podem pensar en experiències similars com 
la de la Serpentine Gallery (Londres), el treball comunitari i de pedagogia crítica 
de l’Irish Museum of Modern Art o el treball conjuntural del grup de dones de 
mediació artística de Kunstcoop, a NGBK (Berlín). Altres pràctiques es posicionen 
des de la radicalitat de les emergències de treballs o projectes d’autoorganització. 
En aquests marcs es prescriu singularment la dimensió pedagògica com el procés 
independent i radical de coneixement autònom, en la marginalitat o la perifèria 
de la institució escola o l’acadèmia (SAFU de Sant Andreu, la Free University de 
Copenhaguen o el col·lectiu Radical Education, per mencionar-ne alguns).

Per acabar, podríem identificar una línia alternativa de pedagogia que s’articula en 
pràctiques que negocien i conjuguen espais d’activisme, pràctica artística i educa-
ció, sumant molts actors o institucions implicades i que se centren en la generació 
col·lectiva i la distribució del coneixement amb altres agents i contextos. Aquesta 
línia passaria no tant per negar la institució educativa o l’escola, sinó més aviat per 
reformular-la i treballar-la amb i contra, en les seves friccions i contradiccions. En 
aquesta línia podríem plantejar el treball de Las Lindes del CA2M5 a Madrid, la 
Toronto School of Inquiry and Creativity al Canadà,6 el Centre for Urban Peda-
gogy a Nova York,7 el projecte del Think Tank that has yet to be named8 o el tre-
ball d’AREA a Chicago,9 entre d’altres. En el panorama espanyol podem esmentar 
també l’Escuela de Pastores i altres propostes de slow activism, la difunta Univer-
sidad Pirata10 o la pràctica rururbana de Can Masdeu.11 Tots aquests projectes, en 
el fons, es corporifiquen com un seguit de propostes transformatives a llarg termini 
que han situat l’educació com a eix radical de producció, transformació i generació 
de xarxes. Sota aquest marc podem situar també propostes com el projecte d’Au-
labierta12 i els centres socials de segona generació: la Casa Invisible de Màlaga, a 
partir del grup Cartac, i l’experiència de la ULEX,13 el Patio Maravillas, que promou 
fins i tot l’assemblea infantil (la chikiasamblea),14 o també el chiringuito metropolitano 
d’EXIT a Barcelona.15 En paral·lel a aquesta mena de pràctiques establertes no po-

dem deixar d’assenyalar també la línia de recuperació pedagògica amb seminaris 
i trobades gratuïts, informals i sotmesos a l’economia de la reciprocitat que van 
fonamentar Repensar Barcelona.16

Aquest escenari que oferim ens situa la pedagogia com un eix vertebrador del tre-
ball cultural i com un element clau del treball polític i activista. Aquest eix no només 
reformula formes de repensar la ciutadania i la societat actual, sinó que es vincula 
directament amb formes complexes de produir i d’intervenir culturalment. Aquest 
punt és el que tractarem tot seguit sota el concepte de pedagogies col·lectives.

PEDagogiEs Col·lECtivEs: 
uN marC oN rEPENsar la ProDuCCiÓ i la PolÍtiCa Culturals

La tasca de definir les pedagogies col·lectives és, en el fons, el treball de demarcar 
certes pràctiques educatives, culturals i socials que no troben un marc específic 
a causa de la seva excessiva transdisciplinarietat. Les pedagogies col·lectives són 
un conjunt d’iniciatives que se situen en un terreny intermedi o com una pràctica 
entre-mig,17 que conjuguen experiències d’intervenció política, projectes educatius 
i de producció cultural que desborden els límits tradicionals tant de la institució 
educativa com dels marcs d’intervenció política i de la institució cultural. El plural 
de les pedagogies ens indica que ja no parlem d’un model o d’un paradigma d’edu-
cació o de pedagogia únic, sinó d’una multiplicitat de discursos sobre pedagogies 
(Gore 1996). Per això les pedagogies col·lectives recullen una bateria d’iniciatives i 
de projectes que parteixen de pràctiques culturals i d’investigacions participatives, 
desenvolupant un model de treball en grup interdisciplinari que es caracteritza, 
d’una banda, per la multiplicitat de mètodes de treball i mitjans aplicats (vídeo, 
disseny, mobiliari urbà, arquitectura efímera, cultures urbanes, poesia, teatre, etc.) 
i, d’una altra, per l’heterogeneïtat de perfils i persones que produeixen aquest tipus 
de pràctiques: educadors que treballen conjuntament amb artistes, científics, tre-
balladors culturals, activistes, sindicalistes, mestres, gestors, etc.

Aquesta heterogeneïtat finalment desdibuixa els límits de les institucions i els con-
textos d’intervenció mitjançant múltiples fronts d’actuació, a manera de coalicions: 
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els projectes poden unir en una mateixa pràctica escoles, museus, sindicats, grups 
activistes, centres educatius, horts urbans, etc. Aquesta multiplicitat de mitjans, 
agents i institucions suposa que tant la pràctica com el treball de coordinació ad-
quireixin una polidimensionalitat de la seva intervenció i, a més, posa en qüestió 
la figura del productor cultural, de l’expert i de l’acadèmic. El saber que produeix 
sempre és col·lectiu, de tal manera que, d’una banda, hi ha un intercanvi constant 
de coneixements ( ja siguin locals, emotius, racionals, de modes d’organització, 
acadèmics, socials, tradicionals, etc.) i, de l’altra, es dilueix la figura de l’expert en 
un camp enfront de la de l’aprenent o analfabet, a favor de comunitats d’aprenen-
tatge. Així, l’aprenentatge és dialògic i cooperatiu, respon a treballs col·laboratius 
entre diverses persones diferents i, en un model de contínua conversa cultural, 
també entre agents, contextos i discursos. El coneixement es produeix mitjançant 
processos d’investigació que interpreten la realitat i la intervenen mitjançant ar-
tefactes culturals i amb metodologies pròpies de la investigació aplicada o parti-
cipativa (entrevistes, informes, derives, mapatges de zones o sociogrames, grups 
de discussió, etc.). 

Sota aquest marc de pràctiques, cal entendre que la pedagogia no pot ser mai rele-
gada a un segon pla de la producció cultural, ja que la mateixa educació comporta 
una política cultural (Freire 2004, Giroux 2001, entre molts d’altres). És a dir, l’edu-
cació és una manera de produir, administrar i organitzar la cultura en un context de-
terminat. Suposa una forma de configurar identitats i subjectivitats determinades, 
en un context sociocultural i sota diversos modes d’institucionalització i d’interacció 
social. En aquest sentit, ens anem allunyant tant de models molt antics d’educació 
(l’educació entesa com a transmissió o memorització de conceptes o continguts) 
com de reduccionismes absurds de la dimensió política de l’educació (l’educació 
és allò que passa entre un mestre i un alumne a l’aula, o simplement entre un ta-
llerista/artista i un grup de participants). Si la pedagogia tracta sobre com produir 
i distribuir coneixement en contextos socials, no la podem pensar només en un 
context de situació de taller o activitat educativa amb un grup de participants (un 
grup d’estudiants o de dones, per exemple), sinó que hem de pensar la modalitat 
política de treball, les relacions de poder i la intervenció política on se situa aquesta 

acció que genera el coneixement. Aquest és un dels típics reduccionismes que 
fomenten la confusió de la pedagogia com a forma de producció cultural amb una 
mena de didàctica, entesa com a recurs lúdic de cara a un grup d’infants: quantes 
vegades ens hem trobat en situacions en què et diuen: "Ah, tu ets el de didàctica" 
o "Treballes en educació, que bonic això de treballar amb nens!". A aquesta pri-
mera situació li podem sumar dos aprenentatges més que hem anat aprenent dels 
moviments feministes i socials. El primer: el que és personal és polític. El segon: 
tota interacció entre persones és política, és a dir, comporta un cert mode d’orga-
nització o de treball sobre allò col·lectiu. Per tant, i en poques paraules, l’educació 
sempre és política.

Sota aquests arguments podem constatar que la pedagogia no pot escapar mai 
d’una política educativa i, encara menys, d’un marc de relacions de poder i go-
vernabilitat on es posen en joc com es construeixen les persones i quines armes i 
eines tenen o disposen per mirar i transformar el món que les envolta. És a dir, com 
poden aprendre a ser autònomes. Aquesta qüestió, esclar, és per se profundament 
política, educativa, com hem descrit, però també cultural: és a dir, en la manera 
en què repensem com duem a terme aquesta tasca en la producció cultural. Això, 
traduït al camp cultural, respondria la pregunta sobre com podem ser autònoms 
mitjançant eines d’investigació i producció cultural que ajuden a revelar altres ima-
ginaris, a representar les contradiccions i els límits de les institucions i que al mateix 
temps ens situen en formes diferents d’estar amb i de percebre el món.

Aleshores encara quedaria per matisar un altre aspecte interessant de la interrelació 
entre allò educatiu i les polítiques culturals. Si tenim en compte, a més, que la produc-
ció cultural actualment ha estat desbordada del seu paradigma modern i disciplinari 
i que cada cop més els centres de producció d’art se situen com a interfícies, labora-
toris experimentals o com a espais interdisciplinaris i de treball en xarxa, aleshores no 
podem passar per alt aquesta dimensió de l’educació dins del context cultural actual 
ni el que podem aprendre d’ella i, més en concret, de les aportacions del camp de les 
pedagogies col·lectives. A tall d’exemple, molts centres culturals entenen la noció 
de treball en xarxa i grups de treball com un element d’innovació en la producció i 
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com un eix transversal de moltes polítiques seves. Així desenvolupen programacions 
amb tallers, espais de producció o seminaris de treball, darrerament sobretot amb el 
software lliure o les experiències de televisions o ràdios lliures/experimentals. Aquest 
model és eminentment educatiu. Moltes vegades fins i tot és, inconscientment, hereu 
de l’educació popular i de tot el moviment de la nova escola. I és pedagògic perquè 
s’activen tant formes de producció de coneixement entre diversos agents com mo-
des en què incideixen en aquests mitjans de representació i producció. Curiosament, 
aquests models de producció designats com a innovadors es basen en dinàmiques 
participatives, en tallers de grups, en xerrades i debats, més enllà del fet que molts 
artistes o col·lectius adoptin ja el format de taller i espai d’intercanvi com a eina de 
treball, tal com assenyala Kester (2006).

Tenint en compte aquestes apreciacions, la pregunta clau sobre la producció cultu-
ral s’enunciaria aleshores sobre la necessitat d’entreveure què ens poden aportar els 
processos de pedagogies col·lectives en aquest sentit i els modes pràctics que posen 
en marxa. És a dir, no només les seves accions a tall d’exemples de projectes, sinó 
sobretot els modes d’organització política, de treball de coordinació, negociació amb 
diverses institucions i agents, a banda de producció i distribució del coneixement 
que generen i despleguen. A vegades ens entabanem amb pros i contres sobre què 
poden aportar l’estètica i la pràctica cultural a l’educació. Tanmateix, sota aquesta 
dimensió, considerem necessari poder entreveure què aporten les pedagogies i el 
treball educatiu també a la producció cultural, com un camí constant d’anada i torna-
da ininterromput. Precisament aquesta reflexió ens dóna peu al capítol següent.

Els DEsborDamENts rEvErsius: 
lEs PEDagogiEs Col·lECtivEs Com a PolÍtiquEs EN XarXa

Ara descriurem alguns projectes presentats durant les jornades de debat Km. 0 
i sota el marc de desbordaments reversius. Aquesta perspectiva ens ajudarà a 
repensar fins a quin punt aquestes pràctiques de pedagogies col·lectives experi-
menten altres models de producció cultural i, fins i tot, fins a quin punt desborden 
o posen en qüestió la política cultural i la contaminen o interseccionen amb les 
polítiques educatives.

La primera cosa que farem és descriure a què ens referim amb desbordaments rever-
sius dins del treball de les pedagogies col·lectives. El treball complex de les pedago-
gies col·lectives, com hem vist, suposa un treball intermedi entre diverses institucions, 
discursos i agents implicats en un aprenentatge col·lectiu i dialògic. Les polítiques 
que posen en joc produeixen continus processos de contaminació i transferència 
entre els diversos sectors professionals, donant lloc a accions reversibles, és a dir, a 
projectes que es nodreixen tant de l’aportació de l’educació a la pràctica cultural com 
viceversa, tal com ja es va proposar en la proposta de les jornades Accions reversi-
bles.18 Aquesta aproximació mira d’entendre com les pedagogies col·lectives produ-
eixen contaminacions fructíferes entre l’educació i l’art que superen, d’una banda, la 
tendència a considerar l’educació com un procés que resta valor o degrada la qualitat 
de l’obra d’art i, d’una altra, el rebuig o la incomprensió de la capacitat crítica i expe-
rimental que certes pràctiques o institucions culturals poden aportar al món educa-
tiu. Les accions de les pedagogies col·lectives intenten superar aquesta controvèrsia 
en donar lloc a desbordaments reversius (Villasante 2006). Són transgressions dels 
marcs de treball que reverteixen directament en les dinàmiques en què s’emmarquen 
aquestes pràctiques, trencant dialèctiques tancades o de pols aparentment oposats 
i obrint possibilitats de treball, noves i inesperades. En aquest cas es pot entendre 
allò educatiu i allò cultural no com a pols enfrontats o que es resten riquesa l’un a 
l’altre, sinó com a dimensions complexes en què ambdues realitats es poden retro-
alimentar contínuament, fent sorgir així una complexitat d’alternatives que permeti 
constantment la multiplicitat de les pràctiques. Ara bé, és important matisar que la 
introducció d’aquesta complexitat no suposa resoldre per se un problema o pensar 
que és l’única solució viable. Aquí no es tractaria, doncs, de posar el camp de les pe-
dagogies col·lectives com un espai sense conflictes o relacions de poder que poden 
resoldre problemes estructurals en la institució o en un context social. Més aviat es 
tractaria d’entendre que el desbordament reversiu ens ajudaria a treballar amb uns 
altres valors, superant contradiccions i obrint altres complexitats en què nous factors i 
relacions poden donar lloc a nous salts o transformacions de les institucions.

Per començar amb els exemples, presentarem en primer lloc el treball de Montse 
Cortadellas i els seu projecte Estratègies del coneixement.19 Montse Cortadellas tre-
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[11.12.08] Cultura juvenil i espai públic en projectes educatius. LaFundició.
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balla entre els marges de l’art i l’educació i, de fet, gran part de la seva tasca l’exerceix 
com a assessora de projectes de treball i educadora d’art en centres educatius. Els 
seus coneixements artístics s’han nodrit de la producció educativa i ha desenvolupat 
tot un seguit de projectes en què vincula la pràctica d’art contemporani al treball 
d’investigació, producció i mediació del coneixement en contextos específics, ma-
joritàriament en col·laboració amb centres educatius. El seu treball s’estructura a 
través de projectes de treball, és a dir, a partir d’una política educativa que fa servir la 
investigació situada, proposant que siguin els estudiants els artífexs de les preguntes 
de partida del seu coneixement i que facin grups de treball en què ells són actors 
actius en la compilació, interpretació i mediació del coneixement que recullen. Em 
centraré, breument, en el projecte entre Calaf i Barcelona titulat Tan a prop, tan lluny. 
Imatges d’un recorregut durant el 2001-2002, produït dins del programa d’art públic 
Idensitat.20 En aquest marc, la Montse va col·laborar braç a braç amb el professorat, 
podent dur a terme diversos projectes de treball amb grups de dos centres educa-
tius de Calaf: el CEIP Alta Segarra i l’IES Alexandre de Riquer.21 Un grup d’alumnes 
de 4t d’ESO va investigar la idea del viatge, els mitjans de transport i el canvi de 
paisatge (tant cultural com social i humà). El grup va desenvolupar un recorregut 
d’anada i tornada a la ciutat de Barcelona, on van fer servir la fotografia i unes fitxes 
d’anàlisi com a eina de treball per investigar sobre la cultura visual a experimentar 
com a viatgers. Tot el material visual generat es va recollir en una sèrie de peces que, 
a manera de narrativa fotogràfica amb diversos textos, reconstruïa l’evolució de la 
geografia visual del viatge.22 Aquest treball va comportar una intensa conversa cul-
tural amb tot el grup, els professors i la institució educativa involucrada, amb la qual 
cosa el projecte va nodrir les dues realitats en què s’articulava: la institució art es va 
beneficiar d’un treball d’art col·laboratiu i educatiu que representava de forma pú-
blica el treball amb els centres educatius.23 Les metodologies dels centres educatius 
es van experimentar a través d’altres formes de col·laborar i de treballar, a partir dels 
coneixements produïts en col·laboració amb l’artista-pedagoga. Al mateix temps, 
aquest desbordament va suposar una altra alternativa de treball cultural: l’estructura 
d’Idensitat com a espai de producció d’art públic es va experimentar en incloure 
com a eix vertebrador del treball aquests centres educatius i, amb això, significativa-
ment, va reconèixer la importància de l’educació en el debat sobre l’espai públic.24

Saltant d’escenari i temps, ara ens situem a Ripollet el 2009, des d’un context edu-
catiu una mica diferent: en aquest cas ens referim al projecte Open-roulotte de 
LaFundició en col·laboració amb el grup Catarqsis.25 Tal com ells es defineixen, 
LaFundició és una cooperativa "el treball de la qual se situa en l’encreuament de 
la pràctica artística i de l’educació, enteses com a activitats controversials. Actu-
alment les seves principals línies d’actuació són la provisió de serveis educatius a 
organitzacions i la producció de projectes col·laboratius de continuïtat amb dife-
rents col·lectius i institucions" (LaFundició, 2009a). Específicament, Open-roulotte 
es compon del disseny i el desplegament d’un dispositiu mòbil que desenvolupa 
esdeveniments en diversos espais de la ciutat. El dispositiu pretén afavorir l’emer-
gència de discussió pública entre els ciutadans en espais específics. L’objectiu final 
és promoure’n la gestió per part dels mateixos ciutadans i col·laborar amb centres 
educatius per "posar en marxa processos col·lectius de reflexió i intervenció sobre 
allò que s’anomena ’l’espai públic’" (LaFundició, 2009b).

Open-roulotte se situa dins el projecte integral d’intervenció del barri de Can 
Mas26 i parteix del treball nuclear amb el CEIP El Martinet,27 una escola pública 
amb un programa i currículum alternatiu, però inscrit, de manera tàctica, en el 
currículum oficial. El Martinet està ubicat en un edifici remodelat d’una antiga 
fàbrica d’armes de Ripollet, situada als afores del poble, a la vora d’un polígon 
industrial. La seva política educativa es basa en un aprofitament integral dels es-
pais: disposen de passadissos amplis amb espais expositius i les cantonades són 
espais de trobada, i no de pas. La seva arquitectura ha estat dissenyada pensant a 
generar dins l’escola relacions docents diferents. A més a més, aquesta escola de 
primària no es divideix en classes o nivells, sinó en tres grups, i les aules, sempre 
amb les portes obertes, tenen envans corredissos per poder ampliar/modificar els 
espais. Les aules es presenten com a tallers on els alumnes investiguen i proposen 
els continguts a treballar per mitjà d’assemblees en grup i diàlegs continus.28 És en 
aquest sentit que podem parlar d’una escola agenciament (Duschatzky 2007), ja 
que no s’estanca en els paràmetres d’una escola oficial i, a més, es desplega en tot 
el teixit sociocultural de la ciutat (per exemple, els dimecres sempre organitzen 
sortides a l’espai públic).
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Sota aquesta perspectiva, el treball d’Open-roulotte s’activa a l’escola per mitjà d’un 
seguit de derives o passejades amb itineraris aleatoris pels diversos espais públics, 
on els mateixos alumnes, equipats amb un kit d’explorador, investiguen la realitat, 
recullen documents i fan entrevistes a altres persones. Aquest procés afavoreix la 
generació de temes problemitzadors partint de cartografies grupals que realitzen 
els alumnes, juntament amb els documents i altres materials compilats. Aquests 
temes es discuteixen com una sèrie de problemes que s’investiguen amb les deri-
ves i que després es dialoguen en forma de programa de ràdio comptant amb un 
kit-moble de ràdio desplegable en places o espais públics de Ripollet.29 L’extensió 
del dispositiu suposa comprendre l’escola com una esfera pública alternativa (Gi-
roux 2001), com un espai més on repensar l’espai públic i les relacions de poder que 
s’hi donen: de quins temes es parlen i qui té dret a parlar o a decidir sobre aquests 
temes. És a dir, tota una repolitització de la conversa cultural que suposa l’educació 
i que comporta fer servir com a eix potencial l’agenciament o el node que és El 
Martinet. A més a més, en el seu segon any aquest projecte ha pogut seguir tenint 
una ressonància política, en ser escollit dins del pla de treball de la Llei de Barris 
2009-2013,30 fomentant-se una metodologia fonamentalment educativa que con-
solida un pla d’acció de polítiques culturals de proximitat a la ciutat.

Aquests exemples descrits no només suposen un aprenentatge mutu entre els 
grups implicats, sinó que també repercuteixen en la manera de treballar i en l’or-
ganització de les institucions: per poder-los dur a terme calen mediadors en el 
camp, treballs en grup interdisciplinaris i la consolidació de relacions de mutu reco-
neixement i aprenentatge entre agents de les susdites institucions. A més a més, 
no només aprenen o es produeix coneixement entre els grups implicats, sinó que 
també s’experimenten uns altres models institucionals de produir cultura, d’inves-
tigar la realitat i de transformar o produir imaginaris sobre aquesta mateixa realitat. 
Aquestes pràctiques, per tant, no només se centren en el valor del coneixement 
produït, sinó en la mediació i la circulació del coneixement esmentat en unes altres 
xarxes i institucions. Al meu entendre, afavoreixen la seva contínua reversibilitat 
en dues dimensions interconnectades. Primer, amb la circulació de coneixement 
pedagògic o know-how: el projecte Estratègies de coneixement en la fase final va 

comportar una publicació amb textos tant sobre el projecte com sobre els encre-
uaments de pedagogia i art, com "la peça final" (Cortadellas 2002). Per part seva, 
LaFundició ho publica tot on-line i en promou la distribució per mitjà de canals 
de publicació amb llicències d’ús lliure. Segon, aquests projectes activen aques-
ta reversibilitat com una eina de codi obert: Montse Cortadellas com a assessora 
de pedagogia du a terme projectes de treball amb mestres en diverses escoles. 
LaFundició treballa també en cursos i seminaris per a educadors. A més a més, 
com veiem en la complexitat d’aquestes pràctiques, aquests desbordaments re-
versius són, sens dubte, experiments polítics per les negociacions i relacions que 
comporten entre els diversos agents i els discursos que s’activen, provocant l’emer-
gència d’unes altres formes diferents de treballar en la institució (tant en la cultural 
com en l’educativa, insistim), sense negar radicalment, però, la institució cultural o 
educativa com a espai de transformació. Amb tot això, es posen en acció un altra 
mena de polítiques culturals i educatives.

a tall DE taNCamENt: la rEvErsibilitat DE lEs PolÍtiquEs Culturals
D’acord amb aquests exemples, i sota el context de les pedagogies col·lectives, és 
interessant recollir aquestes iniciatives de cara a repensar què vol dir una institució 
pública com la Sala d’Art Jove, que es planteja el treball amb l’art emergent i les no-
ves formes de presentar-lo i distribuir-lo en l’esfera pública. Aquesta és una noció 
eminentment pedagògica que demostra, com hem anat analitzant, que estem par-
lant d’una realitat complexa on emmarcar la producció cultural. Els desbordaments 
reversius de les pedagogies ens empenyen irremeiablement a experimentar altres 
maneres de política cultural en múltiples contextos. Aquest fet suposa entendre 
que aquesta política cultural es desborda reversivament, perquè trenca dicotomies 
inútils o paralitzants (educació enfront de cultura) i es fa complex en entrar en col-
laboració amb altres institucions i agents socials. Així, aquests desbordaments ens 
ofereixen elements per pensar una formació alternativa en els models de treball 
cultural. I això és una qüestió política i pedagògica. ■
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1. Voldria agrair les aportacions de LaFundició i de Montse Cortadellas per poder elaborar aquest text.

2. El terme "treballador cultural" expandeix la noció d’artista, no només com a productor cultural sinó com 

a treballador en el camp de la cultura. Curiosament, aquest terme sorgeix de l’educació popular amb Freire 

(2005), i figures com Arlene Goldbar (2006) han treballat dins d’una evolució del treball comunitari i activista 

dels artistes i educadors en la primera meitat del segle xx als EUA.

3. En aquesta part del text assenyalo de forma general alguna d’aquestes línies. Un treball més profund sobre 

això queda pendent per a un altre text.

4. Camp desenvolupat profundament tant en l’àmbit professional com en la investigació o les universitats: l’associ-

ació d’educació de Gran Bretanya en centres d’art Engage i la Universitat de Leiscester, per esmentar-ne alguns.

5. http://surearse.blogspot.com.

6. http://www.tsci.ca.

7. http://www.anothercupdevelopment.org.

8. http://thinktank.boxwith.com.

9. http://www.areachicago.org.

10. http://www.sindominio.net/universitatpirata/moodle.

11. http://www.canmasdeu.net.

12. http://aulabierta.info.

13. http://cartac.gnoxys.net/index.php/ES i http://ulexmalaga.blogspot.com.

14. www.patiomaravillas.net/chikiasamblea.

15. http://www.exit-raval.net.

16. http://www.sitesize.net/repensarbarcelona.

17. Entre-mig, terme traduït de l’anglès in-between segons el concepte de Bhabha (2002), que suposa simultà-

niament tant estar entre dos pols com sorgir entre, és a dir, un espai híbrid i una resistència o emergència.

18. Les jornades internacionals Accions reversibles. Seminari sobre educació, art i territori van tenir lloc a Vic 

el 7 i 8 de novembre programades pel centre d’art ACVic, amb Ramon Parramon i jo mateix. Més informació 

a http://acvic.org

19. Més informació a: http://www.comissariat.cat/mcb.

20. Per veure part del projecte: http://www.idensitat.org/v1/clfbcn/cortadellas/f_cortadellas.htm.

21. En aquest IES es va col·laborar amb un professor de pretecnologia i amb un altre de l’àrea de visual i plàstica 

i al CEIP amb tres mestres diferents que van continuar, a partir d’un viatge en autobús, projectes d’investigació 

a l’aula (Cortadellas 2002).

22. Enmig del procés els alumnes van dissenyar unes plantilles que van ser publicades a la revista Món local 

de l’Ajuntament de Calaf. Mentre que els altres viatges fets en un centre de primària van generar posteriors 

projectes de treball, aquesta col·laboració es va limitar a aquesta acció i la seva publicació, tal com assenyala 

Cortadellas (2002: 3).

23. Per a l’exposició a Barcelona, la Montse va desenvolupar 4 pòsters amb totes les imatges produïdes pels 

grups d’estudiants, tant del viatge com dels posteriors projectes educatius.

24. En les successives edicions d’Idensitat, s’hi han incorporat serveis i accions educatives i col·lectius que 

també treballaven en centres educatius.

25. http://open-roulotte.pbworks.com.

26. http://ripollet.cat/asp/showstatic.asp?main=/promocio/canmas/index_ca.html.

27. http://amicsmartinet.blogspot.com.

28. Aquesta informació s’obté  de converses amb membres de LaFundició.

29. El dispositiu de ràdio mòbil també va ser dissenyat partint d’un taller. 

30. http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/arees/ciutat/barris/index.jsp.
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lEs PolÍtiquEs D’EmPrENENtatgE i El sEu imPaCtE 
EN l’art CoNtEmPoraNi

jarOn rOWan

[20.12.09]

En el decurs del següent text descriuré i analitzaré tota una sèrie de canvis 
ocorreguts recentment a l’Estat espanyol que afecten la concepció del paper de 
la cultura. Aquests canvis tenen com a conseqüència evident un replantejament 
del rol que han de tenir els artistes i altres agents culturals que seran l’objectiu de 
nombrosos plans de promoció de l’emprenentatge. En aquest text m’interrogaré 
sobre què significa i implica ser un emprenedor i quines conseqüències pot tenir 
aquesta nova figura laboral per a les pràctiques artístiques. Durant els anys 2008 i 
2009 vaig dur a terme una investigació que em va portar fins a diferents províncies 
de l’Estat espanyol i en la qual em vaig poder entrevistar tant amb entitats que 
promocionen l’emprenentatge com amb membres de microempreses culturals 
que havien passat per aquests plans. Moltes de les idees que exposo en el següent 
text sorgeixen d’aquell treball, que pot ser consultat en la seva totalitat.1 

Les polítiques culturals d’herència francesa que fins fa poc havien predominat a 
l’Estat espanyol partien de la premissa que la cultura i l’art son béns imprescindibles 
per al desenvolupament de qualsevol societat. Per aquest motiu, els estats són 
els encarregats de promoure’n i defensar-ne l’existència, posant a disposició dels 
productors culturals els recursos econòmics (beques o ajudes) i les infraestructures 
(museus, centres d’art) necessaris per garantir-ne el desenvolupament i, de forma 
paral·lela, garantint l’accés a la cultura per part de la ciutadania. A causa de tota una 
sèrie de canvis de caire econòmic i social nascuts arran del pensament neoliberal, 
aquesta visió de la cultura està sent lentament reemplaçada per una altra de natura 
completament diferent. 

Seguint els postulats i les iniciatives adoptades per governs com el britànic, 
l’administració pública, a través de les seves nombroses institucions, està implantant 
una altra forma de percebre aquesta realitat: la cultura pot ser un magnífic recurs 
econòmic. D’aquesta manera es genera un desplaçament en la concepció de la 
cultura, que passa de ser un dret per esdevenir un recurs. Aquest discurs arriba 
secundat per una trama d’iniciatives polítiques i entitats que promouen el que 
anomenem indústries creatives. En aquest nou context, l’artista o el productor 
cultural es presentarà com un emprenedor, que ha d’estar disposat a portar les 
regnes i ser completament responsable de la seva vida econòmica. D’aquesta 
manera es promocionarà l’emprenentatge com a via de desenvolupament per als 
productors culturals, que veuran com minven progressivament altres dispositius 
d’ajuda que fins al moment l’estat havia garantit, com ara subvencions i ajudes.

Amb la implementació dels plans de promoció de les denominades indústries 
creatives, una sèrie de pràctiques que fins al moment no havien funcionat 
seguint models empresarials (em refereixo a activitats tan diverses com ara el 
disseny, el graffiti, la música o l’art contemporani) es tornen l’objectiu de plans 
d’emprenentatge. A través d’impulsar la seva suposada “professionalització”, es 
pretén que moltes d’aquestes activitats es puguin convertir en microempreses 
culturals. Si bé és cert que els artistes, de la mateixa manera que el gruix d’altres 
productors culturals, a causa de la situació d’inestabilitat en què es troben, estan 
buscant possibles fórmules i models a seguir amb la finalitat d’escapar de la 
precarietat, aquesta voluntat veurà en aquest nou discurs públic una possibilitat 
per explorar. Així doncs, veurem que s’està produint un procés de governança en el 
qual els interessos de l’estat, de certes entitats privades i dels productors culturals 
s’alinearan: si el sector ha estat reivindicant graus de professionalitat més elevats, 
l’administració proposarà un camí per arribar-hi, el de l’emprenentatge. 

què és EmPrENDrE?
L’ús del concepte “emprenedor” comporta ja un debat implícit que no podem 
obviar, atès que, si bé en el món anglosaxó el significat d’”entrepreneur” està 
estretament vinculat a una figura econòmica, en català l’expressió pot tenir diferents 

“La força que exerceix un objecte donat 
amb massa m1 sobre un altre amb massa 
m2 és directament proporcional al producte 
de les masses i inversament proporcional al 
quadrat de la distància que els separa.”

Sir Isaac Newton
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connotacions. Pot descriure tant la persona que té iniciativa, que té determinació, 
capacitat d’autogestió, etc., com la figura econòmica: un emprenedor és aquell que 
obre un negoci. Hi ha qui considera que la segona definició engloba les primeres, 
atès que en el primer cas es descriuen qualitats que aparentment resultaran útils 
a l’emprenedor empresarial. Aquesta ambigüitat conceptual ens du cap a un dels 
primers debats que hem d’abordar: de què parlem quan parlem d’emprenedors? 
Personalment, he optat per fer servir l’expressió “emprenentatge” per referir-me 
de forma específica a l’acte d’emprendre empresarialment, ja que considero que és 
una expressió més tancada que fins ara només s’emprava en l’àmbit empresarial. 
A l’Estat espanyol comprovarem que “emprenedor” s’utilitza en detriment 
d’”empresari”, paraula molt connotada, com argumentaré tot seguit.

Les diferents administracions han començat a utilitzar recentment el terme 
“emprenedors” per referir-se a una nova fornada d’empresaris. Alguns experts 
que he pogut consultar m’han confirmat que aquest desplaçament terminològic 
és en part motivat per les connotacions negatives que té el terme “empresari”. A 
Andalusia, la noció d’empresari s’associa molt a la figura del “señorito”, a Extremadura 
amb l’”empresari taurí ” i, quan se li afegeix el “cultural”, recorda a figures com la 
de José Luis Moreno, entre d’altres. Això produeix que generacions més joves 
rebutgin considerar-se empresaris i acceptin de millor grat l’expressió emprenedor, 
que suma a la figura de l’empresari una sèrie de qualitats que poca gent refusaria. 
Malgrat això, he pogut comprovar que en l’àmbit de la producció cultural la idea 
de convertir el projecte personal en un projecte empresarial es continua percebent 
amb cert recel i, en termes generals, la gent prefereix presentar-se com a realitzador, 
artista, etc. abans que definir-se com a emprenedor.

EmPrENENtatgE EN Cultura
El 1997, un consultor britànic, Charles Leadbeter, va tenir el dubtós honor 
d’introduir al llenguatge oficial el terme “culturepreneur” (emprenedor cultural). 
A l’informe “The Independents: Britain’s new cultural Entrepreneur”, que va signar 
juntament amb Kate Oakley per al think tank DEMOS, es van introduir algunes de 
les pautes que defineixen aquesta nova classe d’emprenedors. Un dels atributs que 

destaquen és que aquests productors culturals “seran molt menys dependents que 
els seus predecessors dels anys 80” (1999: 20), punt gens anecdòtic, sobre el qual 
es construirà la disjuntiva dependència-llibertat, en la qual se sustenta la retòrica 
de l’emprenentatge. La gènesi d’aquests nous treballadors se situarà “a finals dels 
80 i principis dels 90, quan les subvencions públiques per a artistes van començar 
a desaparèixer i les grans empreses van començar a tancar. El treball esdevingué 
més arriscat i incert: l’autoocupació i l’emprenentatge es van convertir en opcions 
més realistes (...) i en el camí natural a seguir per molts d’aquests agents” (1999: 
15). Així doncs, davant d’una crisi econòmica i la liberalització d’un sector que ells 
mateixos denominen “crònicament inestable” (1999: 26), l’Estat britànic va introduir 
una sèrie de polítiques destinades a promoure l’emprenentatge i els seus atributs: la 
independència, la responsabilització i el risc. 

Aquests emprenedors culturals que presumptament són més proactius busquen 
independitzar-se de l’estat i estan millor predisposats a entrar al mercat lliure, 
estaran preparats per assumir totes les seves responsabilitats, entre les quals destaca 
generar beneficis econòmics a través del seu treball. Els emprenedors comencen a 
adquirir competències pròpies, com el saber espavilar-se i prosperar al mercat, per 
la qual cosa, en certa mesura, l’estat s’eximirà d’antigues responsabilitats que tenia 
envers el sector. Aquestes raons van propiciar que el Regne Unit imités els EUA en 
traçar un nou mapa d’institucions i programes que tenien com a objectiu promoure 
i difondre l’emprenentatge com a sortida econòmica i laboral per a un gran nombre 
d’agents altament descontents amb les seves condicions econòmiques i de treball. 
Tot i així, res ha demostrat que les condicions salarials o laborals d’aquests agents 
hagin millorat amb el temps, i malgrat la certesa que en alguns casos les seves 
economies han aconseguit estabilitzar-se, ha estat a força d’autoexplotació, sacrifici 
o contraient grans deutes amb bancs o amics, que disminuiran inevitablement els 
possibles guanys futurs dels emprenedors culturals. 

Els emprenedors culturals que he pogut entrevistar o que he conegut gràcies a 
la meva activitat professional tenen un perfil molt particular. En la majoria de les 
ocasions, la forma empresarial que han adoptat és només una excusa per poder 
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continuar realitzant la seva feina. Són poques les persones entrevistades que han 
realitzat una anàlisi de viabilitat, han estudiat el mercat o han dissenyat una estratègia 
de creixement abans de constituir-se com a empresa. En termes generals, abunden 
les microempreses i moltes d’elles continuen funcionant en paral·lel a l’associació 
cultural de la qual van sorgir. Les empreses més grans acostumen a operar suplint-se 
d’una xarxa de realitzadors autònoms que els presten serveis de forma esporàdica 
i que alternen treballs per a empreses de publicitat, disseny, productores o, de 
vegades, per a canals de televisió local o regional. Paral·lelament, moltes de les 
persones d’aquest àmbit que he pogut entrevistar m’han confessat que la seva 
condició de treballadors autònoms no sorgeix d’una voluntat per constituir-se com 
a empreses, sinó que es tracta simplement d’un formalisme que cal realitzar per 
poder cobrar de pagadors institucionals. No hi ha una veritable voluntat d’establir-
se com a empreses, sinó de poder-se dedicar a un treball que els agrada i poder 
facturar pels serveis que presten. 

Moltes de les microempreses que he conegut no tenen l’estructura adequada ni en 
molts casos la voluntat de créixer. L’escassa formació empresarial dels seus fundadors 
i el desconeixement de tècniques de gestió fan que aquestes empreses se sentin 
còmodes mantenint-se petites i sense massa complicacions. Així, comprovem que 
els emprenedors culturals són molt diferents als emprenedors que operen en altres 
àmbits econòmics. L’emprenedor cultural es vol dedicar per damunt de tot a dur a 
terme la seva tasca cultural; l’empresa és un mitjà per poder-ho fer. 

ProgramEs DE PromoCiÓ
A causa de la manca d’una cultura de l’emprenentatge dins de l’àmbit cultural, al 
llarg dels últims anys han sorgit molts plans o programes de promoció que tenen 
com a objectiu fomentar la constitució d’un teixit empresarial de la cultura. Entitats 
com Proyecto Lunar2 a Andalusia, el GIJ3 a Extremadura, Lan Ekintza4 a Bilbao 
o plans promoguts per Barcelona Activa5 a Barcelona han facilitat que agents 
freelance o associacions es convertissin en empreses. També neixen iniciatives de 
caràcter privat per incentivar l’emprenentatge, com ara els plans Banespyme6 de 
Banesto, els premis Bancaja7 per a joves emprenedors o el Creativity Zentrum8 

de Bilbao, un centre creat per formar i donar suport als emprenedors culturals. 
És difícil avaluar l’èxit d’aquests plans, però del que no hi ha cap dubte és que un 
nombre important de col·lectius o iniciatives s’estan constituint com a empreses 
gràcies a l’acció dels esmentats programes.

En els discursos hegemònics derivats de les indústries creatives, es considerava que 
el model de producció de riquesa associat al sector cultural s’havia que vertebrar 
al voltant dels drets d’autor. Les rendes que es generen a través de l’explotació 
de drets són el centre de les diferents llicències que serveixen per comercialitzar 
el treball. Entitats com Vegap9 van néixer amb el suport de les associacions 
d’artistes, que en algun moment van pensar que les rendes derivades de la gestió 
dels drets d’autor havien de constituir la principal font d’ingressos per als artistes. 
Això contrasta fortament amb la quantitat d’agents culturals que decideixen cedir 
el seu treball al domini públic o que treballen amb models de llicències obertes. La 
cultura del remix està profundament arrelada en determinats sectors i es considera 
més important poder tenir accés a continguts culturals abans que tenir el privilegi 
d’explotar les rendes. Tant en l’àmbit de la pintura, com del vídeo, les instal·lacions, 
la fotografia, etc., veiem com els artistes s’apropien de sons, imatges, melodies, etc., 
posant la propietat intel·lectual contra les cordes.

Paral·lelament, molts dels emprenedors culturals o microempreses del sector 
neixen d’un context relacionat amb el fet artístic. Per aquest motiu, han 
interioritzat la noció de treball per projectes. Aquesta és una pràctica molt 
habitual en videoart: un centre d’art pot encarregar una peça, una altra pot ser 
finançada a través d’una subvenció, d’altres es realitzen de cara a un festival, etc. 
Això genera una discontinuïtat molt important en les entrades econòmiques que 
tindrà el realitzador en qüestió. El treball per projectes topa frontalment amb els 
models jurídics als quals hom es pot acollir per poder funcionar. Si bé a França 
existia la figura de l’”intermitent de l’espectacle”,10 que comprenia la discontinuïtat 
intrínseca del treball cultural, a l’Estat espanyol no s’ha aconseguit inaugurar un 
debat profund al voltant de les necessitats jurídiques d’aquest tipus de feines. 
Des de l’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya (AAVC),11 s’ha proposat un 
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debat a l’entorn de l’estatut de l’artista, però aquest debat no ha prosperat gaire 
en els darrers anys. 

El principal problema que afecta les microempreses que neixen en aquest sector és 
que algunes d’elles són i poden ser sostenibles, però pateixen un profund problema de 
liquiditat. Poden estar diversos mesos sense facturar cap projecte, i els bancs recelen 
molt a l’hora de concedir línies de crèdit a aquesta mena d’empreses. Per aquesta raó, 
la seva continuïtat queda sempre en entredit i la seva viabilitat és posada en dubte. És 
molt difícil promoure la idea de l’emprenentatge quan es coneix aquesta realitat i quan 
els models d’èxit12 que es fan servir des de certes institucions no tradueixen aquesta 
realitat tan estesa. És ben sabut que l’administració pública (de la qual depenen moltes 
de les microempreses de la cultura) és un client una mica complicat. Sol trigar a pagar, 
qualsevol intercanvi comercial exigeix una gran quantitat de moviments burocràtics i, 
ben sovint, els projectes s’encarreguen amb terminis molt curts. Això implica que no 
sempre sigui fàcil ser un emprenedor cultural.

El futur DEls artistEs
Els artistes contemporanis són instats a professionalitzar-se. A tal efecte s’han 
dissenyat programes de formació (com els cursos de formació contínua13 de 
l’AAVC) que ofereixen cursos de gestió per a artistes. Paral·lelament, les entitats 
de promoció comencen a oferir crèdits per a artistes que substitueixen les 
subvencions,14 canvi que pot tenir conseqüències profundes en la forma en què 
es produeix cultura: si un ha de retornar el crèdit, ha d’estar segur que el projecte 
té èxit comercial. Recentment, en un article, l’exdirector de l’ICIC, Xavier Marcé, 
escrivia que “és absolutament essencial que una part del sector teatral, del sector 
cinematogràfic, del sector de les arts visuals, del sector musical, deixi de rebre 
subvencions i passi a rebre fons de finançament”, deixant clar un canvi de visió 
sobre el paper econòmic que ha de tenir la cultura.

Aquesta visió tan economicista de la cultura pot arribar a suposar una amenaça 
per a formes culturals i artístiques menys comercials, activitats que tinguin com a 
objectiu generar pensament crític, proposar reflexió política, generar crítica social, 

etc. Per aquest motiu és necessari delimitar i deixar clares les línies conceptuals 
que separaran la cultura entesa com un dret i la cultura com a recurs. És necessari 
fomentar les pràctiques artístiques que no vulguin passar pel “piratesc” món de les 
galeries d’art comercials. S’han de dissenyar canals per donar suport als artistes 
que no vulguin deixar-se veure a les biennals i a les fires internacionals. És necessari 
defensar els espais autogestionats de les pressions de l’especulació urbana i, en 
aquest moment d’extrema economització de la vida, és necessari pensar en altres 
economies més sostenibles per a les pràctiques artístiques contemporànies, ja que, 
per sort, no és or tot el que lluu. ■

1. http://www.ypsite.net/recursos/biblioteca/documentos/Emprendizajes_en_Cultura_jaron_rowan.pdf

2. http://www.proyectolunar.com/proyectolunar.

3. http://www.iniciativajoven.org.

4. http://www.bilbao.net/lanekintza.

5. http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/index.jsp.

6. http://www.banespyme.org.

7. http://www.jovenesemprendedoresbancaja.com.

8. http://www.creativityzentrum.com/index.php?sec=cont&cid=1.

9. http://www.vegap.es/CA.

10. Per a més informació, vegeu: http://www.intermittent-spectacle.fr.

11. http://www.aavc.net.

12. http://www.emprendedorestv.com/canal/26/emprendedores.

13. http://formaciocontinua.aavc.net/ca.

14. Com és el cas de les ajudes Melkart (http://www.andaluciaemprende.es) o les línies de crèdit desenvolupades 

per l’ICIC (http://www20.gencat.cat).
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amb la conferència Encara no sé què és 
la joventut, realitzada dins les jornades 
Km. 0, Carles Guerra ens va parlar de 
la representació de la joventut, del rol 
que juga aquesta categoria socialment i 
políticament, així com de la seva pròpia 
experiència particular. Ens agradaria 
poder repassar totes aquestes idees, 
establint, a més a més, una comparació 
entre l’art emergent dels noranta i la 
situació actual. 

Carles, encara no saps què és la 
joventut?

CarlEs guErra: He donat moltes voltes 
a aquest tema. Quan vaig començar la 
meva carrera d’artista a principis dels 
noranta, veníem d’un moment en què la 
categoria de joventut era explotada per 
les institucions públiques. La joventut 
s’entenia com una categoria biològica, 
tant socialment com en el món de l’art. 
Des de la transició espanyola s’havia 
utilitzat art jove com a metonímia de 
democràcia jove, i era una visió que 
encara es mantenia. Es considerava 
que els joves formaven un col·lectiu 
que necessitava ajuts i tutors, però 
alhora es va convertir en una categoria 
explotable, dins les idees del nou 
mercat lliberal. Ja Guy Debord, a La 

societat de l’espectacle, havia definit la 
joventut com una categoria subjecta 
a una forta càrrega simbòlica que 
representava un capital condensat. 
M’intrigava entendre com aquesta 
categoria no només representava els 
joves, sinó que els comminava a ésser 
d’una manera determinada. 

[biopolítica]

A principis dels noranta, el capitalisme 
va començar a explotar de forma 
eficaç tots els aspectes immaterials de 
l’experiència, fet pel qual l’anàlisi de la 
categoria de joventut esdevenia més 
pertinent que mai. La joventut, en aquell 
moment, es va entendre com una força 
de treball que podia ser observada 
com una força natural. Com totes les 
alteritats, la joventut es va equiparar a 
la natura: tot allò no reconegut com 
a productiu es considera natural. I la 
natura s’explota directament, sense que 
el subjecte natural tingui consciència 
de ser explotat. És el que va passar a 
Barcelona després de 1979, quan una 
sèrie d’estudis sociològics assenyalen 
que el centre és la part més deprimida 
de la ciutat: pobresa, baix nivell educatiu, 
cases sense aigua corrent, droga, 
prostitució... I què es fa? Ja no serviran 

les actuacions urbanístiques. La resposta, 
ara, serà d’ordre biopolític: es decideix 
construir el Macba i el CCCB; portar la 
cultura institucional no pel seu interès 
intrínsec, sinó per corregir les maneres 
de viure dels seus habitants. El mateix 
any, Foucault fa un curs anomenat 
precisament Naissance de la biopolitique 
al Collège de France. Tots aquests 
estudis dels anys vuitanta es faran realitat 
als noranta.

[la joventut com a força de treball]

La ràbia que sentia quan vaig estar obligat 
a fer la prestació social obligatòria durant 
tretze mesos em va dur a preguntar-
me què era això de la joventut. En 
una entrevista a Dan Graham, li vaig 
preguntar per què s’havia interessat tant 
per aquesta categoria en obres com Rock 
my religion o en altres treballs seus. Em 
va respondre que ell, de jove, era lleig, 
tímid i no tenia cotxe com els seus amics 
–poseu-vos en el context nord-americà. 
El seu treball era la manera de reviure 
un període que no va experimentar. La 
joventut es tornà per a ell un objecte 
racionalitzable, lluny de la lògica 
capitalista segons la qual la joventut és 
un període dionisíac, expressiu. Enfront 
de la pintura dels vuitanta, una pintura 

expressiva realitzada per artistes joves, 
Dan Graham actua a contracorrent i 
no es llança a l’experiència, sinó que 
deconstrueix la categoria. Una mostra 
d’aquesta anàlisi és el seu llibret de l’òpera 
Wild in the Streets (1994), una paròdia del 
desig de ser jove: els fills dels hippies es 
revolten i imposen com a president dels 
Estats Units un nen. D’aquesta òpera és la 
famosa frase “Everybody over 30 is out of 
bussiness”. Salvant les distàncies, potser 
em va passar el mateix: vaig ser conscient 
que la joventut podia ser gaudida, però 
que calia analitzar-la i entendre-la. 
Aquesta densitat em va inspirar l’assaig 
La joventut com  a força de treball, per a 
l’exposició Vostè està aquí (La Virreina, 
2001), on vaig intentar entendre què era 
aquest fenomen. Eren els anys de l’eclosió 
de la cultura de clubs, amb icones com 
el Carles Congost i l’Ana Laura Aláez 
i abanderats com en Manel Clot. Uns 
anys abans havia publicat Jugendstil, 
ahora: música de consumo y artes visuales 
(Acción paralela, 1996), un assaig on 
revisava el treball de Congost. El que 
plantejava aleshores aquest artista no era 
nou, però la seva ambivalència resultava 
refrescant, en crear un imaginari potent 
a partir de la subcultura popular. Ara, a 
galeries com Luis Adelantado o Joan 
Prats ja només veiem la repetició de tot 
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això. Però en aquell moment totes les 
arts es barrejaven amb altres disciplines, 
i vam veure com, una vegada més, això 
va acabar donant lloc a un tipus d’art de 
tall expressionista. 
El 1998 a la Fundació “la Caixa” vaig 
presentar el seminari The Stars down 
to Earth (que es podria traduir per 
“Quan els estels baixen a terra”), un 
títol manllevat d’un assaig poc conegut 
d’Adorno. En ell em dedicava a 
investigar –a través de l’obra de Pipilotti 
Rist i Cheryl Donegan– quin era el nou 
expressionisme que estàvem vivint, més 
sofisticat que el pictòric dels vuitanta i 
que estava impregnant tota la realitat. 
Un exemple per entendre aquesta 
presència etèria però permanent serien 
les imatges publicitàries que anunciaven 
el Sónar de l’any 2000, en les quals 
dues germanes bessones es passegen 
per la ciutat envoltades d’efectes 
paranormals. Però en realitat el que és 
paranormal és la mateixa Barcelona, 
moguda per forces invisibles: la 
campanya, finalment, és realista, 
perquè descriu el que passa a la ciutat. 
Tot i que el Sónar dura només tres dies, 
s’escampa per la ciutat tot l’any, a les 
botigues de discs i roba, discoteques i 
forma part de la subcultura del mix que 
s’enganxa a la ciutat.

[Territorialització]

Com a artista, quan tracto aquests 
temes en una galeria o en un espai 
expositiu intento aconseguir que no sigui 
sociologia, sinó presentar-ho com una 
al·lucinació. És el mateix procediment 
que les fotografies del Biel Capllonch 
de les bessones del Sónar: les forces 
paranormals han ocupat la ciutat. Són 
forces no quantificades per l’economia 
formal i, encara que semblen intangibles, 
són la realitat. El text de Félix Guattari, 
Les trois écologies (Las tres ecologías, 
Pre-textos, 1998) em va ajudar a 
aprofundir en aquests temes. Ell afirma 
que la joventut és l’exemple per veure les 
noves formes de territorialització i entén 
un territori com una forma de vida: hi ha 
territoris creats per actituds estètiques. 
I això es veu també en el Sónar: en el 
chill-out hi ha hamaques, en un altre 
espai gespa artificial... a tot arreu hi ha 
formes d’inducció del moviment del 
cos. Si et tapes les orelles pots veure-
ho com una fàbrica: cada espai té una 
especialitat, tot està pensat per induir el 
cos. El participant no en té consciència, 
l’al·lucinació és col·lectiva. 
La joventut és un ens flotant, una força 
invisible però que pot ser dominada, 
i és el que també passa, per exemple, 

en el cas del Born: es canalitza aquesta 
força perquè s’instal·li en aquest indret, 
perquè amb la seva sola presència 
revitalitzi el barri i el converteixi en un 
lloc desitjable per viure-hi. Un cop hi 
ha bars i joves passejant-hi, l’empresa 
municipal entra en joc, reformant els 
habitatges. Primer hi ha una inversió 
de capital simbòlic i després la inversió 
econòmica, que es traduirà en la pujada 
dels preus de l’habitatge i en l’aparició 
d’una classe mitjana que ja voldrà anar-hi 
a viure. La joventut és explotada com 
un riu, una energia natural que dirigeixes 
cap a les zones de la ciutat que poden 
ser revitalitzades, amb les consegüents 
plusvàlues econòmiques. 

[nous modes de producció]

En els vídeos Temps total / tot el temps 
i Mil cares i una (2000) volia fer aflorar 
la dimensió micro de la vida a través 
de sondejos com els que es fan per a 
televisió: comptava, per exemple, el 
temps que passen els joves en un caixer 
automàtic. També incorporaven una 
part assagística, en la qual barrejava 
l’entrevista a Dan Graham amb quatre 
imatges. Com a artista no pretenia 
aconseguir que el públic despertés de 
l’al·lucinació, com seria la lògica de 

l’art crític, sinó que es trobés davant 
d’una al·lucinació desdoblada. No és 
una al·lucinació de la qual es pugui 
despertar, sinó que cal entendre que 
és la forma de producció i de treball 
d’avui. I en el fons em sembla que 
aquest és un acostament crític, ja que 
era la manera de barrejar la vessant 
artística amb una d’assagística. 
En aquell moment m’interessava 
entrecreuar una sèrie de línies 
assagístiques que anaven més enllà 
de la reflexió al voltant de la joventut. 
La preparació de la Quinzena d’Art 
de Montesquiu de l’any 2000, sota el 
títol Nous modes de producció, em va 
servir per investigar una sèrie de dubtes 
que tenia i, en el fons, qüestionar la 
divisió del treball. Per a l’ocasió vaig 
fer una entrevista a Antonio Negri; 
vam convidar Maurizio Lazzarato, que 
va ser qui va popularitzar el terme 
treball immaterial; Renné Green, que 
treballava amb la idea de repensar 
les representacions de la joventut en 
moments de trànsit polític; i Ute Meta 
Bauer, que en aquell moment estava 
preparant la Documenta 11. La QUAM 
em va servir per verbalitzar una sèrie de 
canvis en la manera d’entendre i produir 
l’art, la cultura i el pensament; alhora, 
també em va permetre dedicar més 
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temps al meu treball com a professor 
i crític. Va ser quan vaig començar a 
col·laborar amb La Vanguardia i a ser 
conegut com a assagista. Potser el que 
va ser més important va ser posar en 
dubte la divisió del treball i amb la meva 
mateixa pràctica desafiar-la. Pot un 
artista ser un crític? Podem redissenyar 
els rols als quals estem subjectes?

[precarietat econòmica actual]

Fins ara el capital volia apropiar-se 
de la nostra experiència i inventava 
formes per capitalitzar-la. El problema 
actualment és que, a més de 
l’experiència, volen també els nostres 
diners i la vida sencera. És més dramàtic. 
No anem cap a una consciència del 
treball. La precarietat econòmica es 
radicalitza perquè no arribem a capturar 
els rendiments del treball que nosaltres 
mateixos creem. Manuel Castells, en 
un article a La Vanguardia, explicava 
que si es retallen els sous s’haurien de 
retallar també les hores de feina: segur 
que entendríem aquestes hores de 
lleure com a productives. I això encara 
no ho hem entès. L’únic que podem 
veure és que l’Estat cada cop és més 
feble, mentre que els bancs cada cop 
acaparen més poder. 

Les institucions culturals són 
l’avantguarda del capitalisme: volen 
capturar la vida des del moment zero. 
Pots convertir el teu fill en membre de 
la Tate Modern des que neix. També 
pots fer-lo del Club Súper Tres –i aquí 
cal posar de manifest el lligam entre el 
club i “la Caixa”. O portar-lo al Sónar 
Kids, on hi ha una indistinció entre 
adults i nens. Els nens ja no són fora 
de l’àmbit de la producció; hi ha un 
contínuum des del naixement fins a 
l’edat adulta. La categoria de joventut 
em va servir per interpretar aquest tipus 
de fenòmens i articular la relació entre 
cultura, economia, política i producció, 
però és evident que ara ja no hi ha 
límits d’edats.  
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Page 6  ▼

a CoNvErsatioN with 
EugENi villalbÍ, sECrEtarY 
for Youth (i)
The first few pages of a catalogue usually 
feature an introduction to the initiative by a 
politician at the head of the institution behind 
it. In this case, the Sala d’Art Jove team asked 
Eugeni Villalbí, Secretary for Youth, to use 
this space to hold a conversation and offer a 
detailed assessment of the project. First and 
foremost we would first like to thank him for 
his cooperation.

The Sala d’Art Jove book for 2008 contains 
excerpts from the conversation dealing with 
the history of the space from 2005, 
when it changed its way of operating, 
until the present day.

OriOl FOnTDEVila, member of the 
management team at Sala d’Art Jove
TxuMa SÁnChEz, member of the management 
team at Sala d’Art Jove
MarTa VilarDEll, head of culture at Secretaria 
de Joventut
EuGEni Villalbí, Secretary for Youth

OriOl FOnTDEVila: The first aspect we’d like 
to assess is the work we prioritised at the 
Sala d’Art Jove in relation to the objectives 
we set out in the 2005 strategic plan. 
Over these years, we in management have 

worked to turn the space into a context for 
producing knowledge, with an influence on 
training artists and cultural producers, as 
well as different audiences, especially young 
people. We decided to develop the project 
through a network and set up territorial work 
dynamics. We’d like to hear your view on 
these aspects.

EuGEni Villalbí: The Sala d’Art Jove has 
become a showcase for young people and 
also for the Secretaria de Joventut. To some 
extent it has become an emblem for it or its 
spearhead in the field of programmes and 
cultural actions. Maybe in the beginning its 
work was more intense and wasn’t tied to the 
institution’s political activity. But the project 
has grown and grown in strength and pushed 
past its original limits in the area of culture 
and enabled us to channel other projects. 
Many of the institution’s policies have centred 
on the project at the space. The paradigm 
has changed: if at the start it had its own 
activity and drew from the institution, now 
the space serves as a source of inspiration for 
the Secretaria de Joventut and the Agència 
Catalana de la Joventut . In November 
2006, we committed ourselves to a cultural 
programme and, despite tough moments 
with tight budgets when you have to rethink 
many things including the space, we have 
maintained our support and even received 
external support, which has enabled us to 
carry the project forward.

TxuMa SÁnChEz: I think there’s an implicit 
aspect to this rediscovery of the programme 
and that’s the aims we set out in this first point, 
on training, promotion, the work done by artists. 
We are also aware of the project’s external 
recognition, although we come to you to find out 
the perspective of “Secretaria de Joventut”, to 
see whether you believe the training work carried 
out with artists is positive, for example.  

EV: I don’t think I’ll be able to give you such 
specific answers. I’d like you to place yourself 
where we are now, in the Secretary’s office. 
In this office lots of things don’t arrive in 
much detail and I don’t have enough data to 
assess your day-to-day work. What I do get is 
external inputs. If the space weren’t run well 
we wouldn’t have won the award from the 
Associació Catalana de Crítics d’Art in 2009, 
we wouldn’t have so many artists registering 
to expose in the space every year, Arts Santa 
Mònica wouldn’t have come to us to ask for 
our collaboration, and the Consell Nacional de 
la Cultura i de les Arts wouldn’t have invited us 
to join the network of spaces they are joining 
together or offered us economic backing. 
I’ll remember the meeting with the Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts for the rest 
of my life…

OF: How did it go?

EV: I never thought someone would come 
and say “Wow, you’re doing great things – 

here’s some money to carry on”. It’s normally 
the opposite, either you try to get backing 
from wherever you can or they come to ask 
you. And clearly all this wouldn’t happen if 
an aspect of the space such as the training 
side didn’t work. Then there wouldn’t be 
collaborations with universities, secondary 
students wouldn’t come or have got involved 
in the project in the production centres at 
Hangar or Can Xalant. And obviously there 
wouldn’t be the economic support or public 
recognition in awards. So from the input I get, 
I’d say it’s not just that the space does good 
work, it does great work and we’ve become a 
benchmark, despite our shortcomings. I think 
the external inputs I get speak for themselves.

OF: It’s interesting that you started by using 
the term ‘showcase’, which is exactly the 
word we tried to avoid when we began 
working here. In the 2005 strategic project, 
we said that the Sala d’Art Jove had to be 
more than just a showcase, understood as a 
space that played the sole role of showing 
artworks. We saw exhibiting as something 
more complex, a means of producing 
knowledge, and viewed the space as a 
facility for acting on other equally important 
aspects from the perspective of supporting 
up-and-coming art, such as production and 
training. The idea was to act on aspects 
that aren’t immediately found in the 
showcase and normally tend to be invisible. 
Paradoxically, though, it’s this distinguishing 
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feature that has finally made us even more 
visible.

EV: Other programmes and ideas in the field 
of culture where we work play the sole role of 
showcase and the space’s added quality is all 
this prior part, action on training, preparation, 
advice, work dynamics with young artists. 
This project has added quality thanks to all 
the educational work and support it carries 
out. This is the extra part the Sala d’Art Jove 
can offer, provided it keeps us the role of 
showcase, since this aspect also fits with our 
policies for putting young people on their own 
feet. We also need the showcase as a goal for 
the work done and for helping promote artists.

MarTa VilarDEll: I think this is a key point, 
the fact that the Sala d’Art Jove and area of 
culture fall within the Secretaria de Joventut 
framework of programmes for putting 
young people on their own feet, rather 
than programmes for public participation. 
Participation has greater visibility, but I think 
we have done well to see culture as a tool for 
putting young people on their own feet. 

E V: In addition, I think a space like this is 
important because it promotes different forms 
of expression among young people. I think 
the space breaks quite a few moulds in terms 
of traditional forms of expression. Sometimes 
you enter the exhibitions and there aren’t any 
paintings or pictures anywhere – it’s all videos 

and you have to sit and listen. Sometimes 
it sets up a metaphor with everything that’s 
directly there. I remember the time there 
was a pile of bricks with a recording inside; 
it think it symbolised the oppression of the 
Palestinian people. It’s a new form of cultural 
expression and often this isn’t envisaged in 
the established channels of communication. 
I sincerely think that in this space we’re doing 
an important job, in terms of the training 
and showcase sides and when it comes to 
channelling new forms of expression.

M V: Another key aspect to our work is that we 
don’t try to establish models; we constantly 
try to adapt ourselves to what young people, 
artists, users of the space in general tell us 
to do.

TS: Yes, and over the course of the few years 
we’ve been implementing the project we’ve 
redefined the annual call for entries at least 
three times. It’s an attempt to adapt to what’s 
going on and create suitable dynamics for 
helping develop new artistic practices. The 
space has to be permanently open to that. 
In fact, Domènec, a visual artist and head of 
tutorials for an exhibition in 2009, told the 
assessment committee that the space was 
setting a model and becoming a space for 
legitimising the work of young artists. We 
think this can be positive as well, provided we 
remain in keeping with the need to develop as 
a space for experimentation and risk-taking. 

Page 10  ▼

a CoNvErsatioN with martÍ 
aNsoN aND mErY CuEsta
To look back at the 2008 activities, we 
organised a roundtable with two people who 
sat on the jury and later worked as tutors, 
Martí Anson and Mery Cuesta. We talked 
about different aspects of the Sala d’Art 
Jove model and debated the changes the 
management team were planning for the 2011 
call for entries. As well as assessing the model 
for the space, we talked about other possible 
models, as well as the relationships with other 
spaces in Barcelona, such as the Centre Cívic 
Can Felipa and Sant Andreu Contemporani. 

MarTí anSOn, artist, jury member and 2008 tutor 
MEry CuESTa, independent curator, jury 
member and 2008 tutor 
TxuMa SÁnChEz, member of the Sala d’Art 
Jove management team
OriOl FOnTDEVila, member of the Sala d’Art 
Jove management team

OriOl FOnTDEVila: We’d like you to talk about 
how you experienced the process for selecting 
the jury for the Sala d’Art Jove that you were 
involved with. It was the end of 2007 and our 
mission was to select the art projects to be 
carried out the following year.

MarTí anSOn: Since we had to accept a lot 
of people, we talked long and hard about 

it. Choosing 16 artists is more difficult than 
choosing five, because it’s difficult to set a cut-
off point between those accepted and those 
rejected. There were some artists we agreed 
on immediately, but discussion raged on works 
that were at the same level, since we couldn’t 
accept them all.

MEry CuESTa: And when you choose artists 
whose work still isn’t very developed, you 
know that you’ll have to work carefully with 
them during the tutoring process. On the jury 
you’re already aware that you have to do more 
personalised work later.

TxuMa SÁnChEz: Do you think it would be an 
idea to select fewer artists each year?

Ma: No. At first I didn’t know how the jury 
worked and that we had to select so many 
people, but bearing in mind that over the 
course of the year you’ve got four groups of 
four artists to prepare the different exhibitions 
and then there’s the tutor process, it works.

MC: The jury are required to have a varied 
profile and be able to assess precisely that. 
It’s not like at Can Felipa, where we only 
choose a maximum of approximately nine 
people. Here we have to take account of 
the fact that there’s the tutor process. Later 
each tutor has to take responsibility for 
overseeing these artists, even though this 
implies more work. At Can Felipa, however, 
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the model changes more – we’re more 
experimental than you. Every year we plan 
a different way of working with artists and 
take more risks. It’s about different ways of 
working.

Ma: In fact, the process works because jury 
members are also tutors and in some way 
we have to follow up what we committed 
ourselves to in our selection. Since lots of very 
young people put themselves forward, there’s 
always a surprising effect: you don’t know 
anyone and that’s great.

TS: The jury we put together to select projects 
for 2009 initially wanted to select fewer artists, 
since they got more and more demanding 
with the ideas they read. Our job on the 
management team was to encourage them 
to select more people, especially to make the 
most of the resources we had. 

Ma: Some people present themselves with 
very poor dossiers but then perform very well 
in the situation. And at the level we’re at, which 
still isn’t professional, tutorials can help quite a 
few young artists complete their training.

MC: You play a key role between leaving 
university and becoming professional. Spaces 
like yours are starting to appear in other places 
in Spain, outside Catalonia. The work you 
do is vital, since you offer opportunities for 
working in a professional environment.

Ma: And now more than ever that many spaces 
have disappeared. Now there’s only you, Can 
Felipa and San Andreu Contemporani. 

OF: We’re less structured than other art 
centres and we’ve managed to hold on. And 
bearing in mind the dramatic context we’re 
gone through in the last two years… we 
really shouldn’t complain.

Ma: The educational side to the project, which 
isn’t that common, with a clear structure and a 
new figure in the form of tutors with complete 
freedom, is excellent. Although this freedom 
is also a risk, since you could find that things 
don’t work out with your tutor.

MC: In some way, the figure of the tutor is 
very similar to a curator, but the process is the 
opposite. You don’t choose artists from an 
idea for a project; you have to bring together 
work by artists who might not have anything 
in common. You have to strike a balance 
between them and a discourse that binds 
them together.

Ma: I find it easier to carry out this work than 
doing it for a curator. What I do is bring 
myself down to their level. It’s the same 
strategy I saw in schools in Los Angeles, 
where the teacher says nothing: I didn’t 
steer them in any direction. I give them 
advice, whilst you, as a curator, work with 
arguments.

TS: Your tutorials had a completely opposite 
approach, but they both delivered good results. 

OF: All the artists you had have followed their 
career, from what we’ve seen. We at the space 
always question the work processes we try 
to shape. At the moment, one of the things 
that worries us and which we’d like to work 
on better is the step between the jury and 
tutorials: although the jury chooses all the 
projects and then many of the members go 
on to become tutors, we – the management 
team – are in the middle, forming work groups 
and putting the tutors in contact. We think 
that at this step in the process we ought to 
get the tutors involved to avoid programming 
similar formats. In fact, at the moment, we’re 
thinking of redesigning the call for entries to 
select the tutors as well, who would start work 
at the same time as the artists and everyone 
would have to agree to shape the programme. 
The jury would form part of the tutorials. I 
don’t know whether you think this procedure is 
a good idea and would work.

MC: One of the strengths of the space is 
its spontaneity. Getting into a process of 
competitions, with this country’s problems, 
would mean strangling your open, flexible 
process with red tape.

Ma: I think you’ve managed to forge your 
own identity. You need to reinforce yourself 
with what you’ve got now; you don’t need 

to organise a call for tutors. In a few short 
years, the space has made a name for itself 
and you might not want to change one of its 
trademarks.

OF: Maybe we haven’t made ourselves clear. 
The idea with the call for tutors would be to 
train a kind of group of resident curators to 
work over the course of the year with artists 
and have a say on the programme format 
and profile of activities, without having to 
reproduce the same model as we have until 
now. Likewise, not all profiles of tutors have to 
be curators. Right from the start, we’ve tried to 
introduce educators, artists, people interested 
in working in groups… and these residents 
could come from all these fields.

MC: Depending on what interests you: if you 
want to do more experimental things or you want 
to get results with a good finish. I don’t know 
whether you have to pay a return to politicians, 
who normally want more visible results.

TS: The idea was to carry on growing, opening 
up the project to young curators… We opened 
a call for curators for 2008, but this wasn’t 
continued. We wanted to take more risks. As 
far as politicians are concerned, we’ve got no 
qualms there. The only problem we had was 
with the titles, like with your exhibition, Mery.

MC: I give this example in class. The exhibition 
was entitled Download Records. It made 
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sense, because it talked about a generation 
that downloads data from the internet and 
the idea was to work with the idea of making 
a discography of downloaded material. 
People didn’t like the fact that the title was in 
English. We tried other names and in the end 
we decided on La descàrrega discogràfica, in 
Catalan, which I don’t think was the best option.

OF: We haven’t had that many problems, 
but right from the start we were asked to do 
everything in Catalan. The first exhibition we 
did, with Bea Espejo tutoring, was entitled No 
hay nada más triste que lo tuyo, which is a line 
from a song by Hidrogenesse. Given their 
policies, the Generalitat didn’t like a title in 
Spanish, but in the end we convinced them that 
in this case it was a direct quote and it wouldn’t 
make sense if we translated it into Spanish.

MC: Something I like about your way of working is 
the publication you make for each exhibition. 

MC: Yes, and the didactic aspect is key 
and makes the artists aware of everything: 
working on the project, the exhibition and 
the publication, and keeping everything 
connected.

OF: We’ve had to cut back on the publication 
due to a lack of resources. Instead of making 
publications in different formats for each 
exhibition, we produce a publication in a 
standard, newspaper format we use for all the 

exhibitions. Another handicap is that we have 
to get it ready before opening the exhibition, 
since we use the publications to synthesise the 
function of the flyer and small catalogue.

MC: You all have to take on the figure of 
curator of the project as a whole. Following on 
from what you were saying about organising 
a new call for entries for tutors, what ideas 
have you got? Are you thinking of a curator 
presenting an idea for an exhibition or having 
to work with the artists selected by the jury?

Ma: Doing a curating course where the tutor is 
an artist, not a curator!

MC: At Can Felipa we find ourselves with 
many projects done by an artist that wants 
to do an exhibition with their friends, but in 
reality there’s no idea of a curator behind it. 
Sometimes within the art sector it’s difficult 
to understand the idea of a curator. We carry 
on organising this call for entries, despite the 
difficulties. And I’d love you to do yours.

Ma: But what would this call offer? You need 
to bear in mind that a curating course doesn’t 
need a visible result and maybe the Sala 
d’Art Jove needs to constantly show the work 
it produces. In addition, I think it would be 
vital, because this generation lacks curators 
to interact with creators. There’s a group of 
young artists that is working at the moment, 
but there’s no theorist to accompany them.

MC: And not only in the theoretical field; 
there’s also a need for people to learn 
management tasks, which are really 
important and don’t appear to interest 
anyone. Looking for sponsors, visibility, 
production… Dignifying the cultural 
environment based on your work. 

OF: There’s responsibility at all levels, there’s no 
doubt about that. Maybe the problem is that 
curating is a more complex job and requires 
more years, more maturity…

Ma: No, not at all. Perhaps in terms of 
experience, but not in terms of willingness to 
take risks and dive in.

MC: Yes, you have to have that willingness 
aged 25, 40 and 70.

Ma: The problem is that they don’t make 
mistakes, they don’t want to take any risks, and 
making mistakes is also part of it.

TS: This is exactly one of the places where you 
can make mistakes. 

Ma: At my tutorial, I told them “Let’s fuck 
it up!”, and it doesn’t matter. With young 
curators I get the feeling that everything 
is set out clearly and they do what they are 
expected to do, without anyone saying they 
don’t agree and voluntarily taking a risk. 
And this is the only way to gain experience. 

You can’t have a young curator organise an 
exhibition with well-known names – that 
doesn’t work.

MC: I also understand that it’s more frightening. 
You start out formalist, you follow the 
guidelines. But this is where to take risks.

MC: I also understand that it’s more frightening.
You start out formalist, you follow the
guidelines. But this is where to take risks.
I think the most important thing about this
project is the educational side, even though
the field of teaching has a bad reputation. But
you play a vital role for the sector.

OF: It’s a mistake to see education as 
something negative. But education should be 
seen as a possibility where thanks to teamwork 
everyone learns – us, the tutors and everyone 
involved.

Ma: You have an advantage with respect to the 
university: you don’t have a programme and 
you can take more risks. Talk with the tutor 
and they’re the one taking risks and it might 
not work out.

OF: We’ve ended up having to sort out some 
tutorials, especially in terms of management. 
In one, the learning process wasn’t exactly 
ideal. But if this process fails, at least we in the 
management team have helped move the 
exhibition on.
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Ma: Some tutors have called me to ask for 
advice and I can’t give them any pointers: in my 
case I can only say that it was a process with lots 
of meetings and many hours. I think that the 
tutorial worked out at between 50 c and €1 an 
hour, but the result was very positive.

MC: I like coming back here after two years 
because I had a great time here. Although I 
spent a lot of time here, when you see it works, 
it fires you up and gives you more than you’d 
agreed.

TS: There’s one subject we haven’t talked 
about and which may be relevant, and that’s 
time: are two to three months enough for 
giving tutorials? 

Ma: I think that two months is a very good time: 
in a year you relax. In a workshop, though, 
there isn’t time to take in all the information. 
That’s why the QUAM (Quinzena d’Art de 
Montesquiu) doesn’t work, because there 
isn’t time to think and assimilate everything 
worked on.

MC: Yes, the two months and working on a 
publication, where you have to tackle a text, 
lets you explore not only the work they’re 
doing, but also the intentions. And talking a lot 
in the group.

Ma: That’s vital. In the United States, as well 
as the opening, there’s a prior visit to the 

exhibition, where the artist has to defend their 
work in public.

TS: We want to revive artists’ public
presentations. We’ve done it at times and we
think it’s worth it.

Ma: In addition, you need to bear in mind that
it’s public money and it’s the clearest way
to ensure transparency. Public presentation is
showing what has been done and if a tutorial
or work hasn’t worked, it needs to be known.
Assessment of any project is necessary and
the best way is to give an oral presentation.
It’s the way to see whether the people who
have worked with public money have been
responsible.

 

LA DESCÀRREGA 
DISCOGRÀFICA
Page 20  ▼

at the same time that the Sala d’art jove 
was planning La descàrrega discogràfica 
[Download Records], the Centre d’art 
Santa Mònica was preparing a programme 
of music concerts, art Centre produces pop 
Music. On several occasions, Mery Cuesta 
spoke to the management team at the space 
and suggested that the tutoring processes 

could be a hidden formula for producing 
an exhibition through a curating process. 
in her case, nothing could be further from 
the truth: La descàrrega discogràfica is 
one of the exhibitions that took place at 
the space with carefully prepared subject 
matter. if her colleagues at Santa Mònica 
questioned the meaning of preparing a 
pop music programme from an art centre 
and the role of the public sector in relation 
to music promotion, in our case we opted 
for creating an environment where work 
by some of the artists selected from the 
competition would serve to think about the 
current forms of music consumption.
Mery talked about the fiction that a record 
company was producing the exhibition 
under the pretext of promoting a record. 
The record was made in the end, including 
music references and cartographies 
prepared by the artists, and a party was 
held to present the record and close the 
exhibition, with a concert by The linn youki 
project. 

Page 23  ▼

la DEsCàrrEga DisCogràfiCa
The title of the label La descàrrega 
discogràfica encompasses an exhibition and 
CD with music, texts and interviews with five 
artists from the competition organised by the 
Sala d’Art Jove de la Generalitat.
Given their generation, the participating 

artists approach their creative work through 
coordinates mapping out today’s habits of 
music consumption, characterised by the 
use of strategies of appropriation and a 
sceptical attitude against the system. These 
are just some of the effects released by the 
possibilities opened up by the internet in 
terms of creating and distributing contents.
Fran Meana’s work examines the notion of 
revolution as a form of response condemned 
to failure and an instrument for testing 
the forms of power. Fran presents two 
installations in which he stages an imagined 
revolt against the very architecture of the 
space itself and the hierarchy of power that 
runs it. The first one bears the name of the 
hardcore punk band Minor Threat’s song 
Screaming at a Wall. Starting with the literal 
figuration of the title, the artist attacks a 
wall at the Sala d’Art Jove with vibrations of 
sound from the song. Minor Threat was a 
short-lived but influential band in the early 
1980s that effectively laid the conceptual 
foundations for the Straight Edge movement 
(which promoted a strict lifestyle opposed 
to the consumption of alcohol and drugs, 
amongst other convictions), although the 
band has always strenuously denied it.
The installation Never retreat!!! Never 
surrender!!! works as an artefact of 
revolutionary utopia in three times: 1) the 
iconic elements of radical protest (the 
petrol station and the white flag as an 
international symbol) opposing 2) the system 
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that deactivates them, represented by the 
superposed logical layers (the organisation 
charts of the Generalitat and civil servants 
at the Sala d’Art Jove and the maps of the 
building of the Secretaria de Joventut and 
the space itself), which create a tangled 
web. And 3) the latent culmination of the 
transgression hidden somewhere in the 
installation.
The uncomfortable is also one of the engines 
behind the work by Llure Brucke, pseudonym 
of the artist of the video Stripper and the 
sound installation Assentament. Based on 
a track by the French DJ and vocalist Miss 
Kittin, the video clip explores the potential of 
language of the consumer society condensed 
into slogans. These float over a hypnotic 
dance that refers constantly to the oil that 
greases the engine that keeps the capitalist 
wheels turning: the excitement of desire. 
According to Llure, advertising today is the 
main ideological opinion leader, far above 
political discourse, “which only reveals the 
transfer of power taking place from countries 
to major companies in the neoliberal global 
world”. For Assentament, Llure returns to 
working with a sound archive downloaded 
from the internet here deliberately roughly 
hewn to fit in the sculptural tradition. Llure 
represents the contradiction produced 
between Israeli architect Eyal Weizman 
speaking at an art fair on the pros and contras 
of urban planning and his literal introduction 
into a truly precarious construction.

Laura Cardona and Sira Piza created the 
sound project Recompuestos, where they 
deactivate the textual formulas of 1980s 
and 1990s mainstream pop that marked the 
emotional lives of several generations by 
translating them and breaking them up. Their 
project takes the form of a spoken-word 
recording of these clips made into new texts, 
which they performed live at the opening. 
For visitors to listen to them in the space, the 
artists created an installation where they used 
the walls to draw hubs of meaning with pop 
imagination (words such as ‘night’ or ‘life’), 
as well as common shapes and typefaces in 
teenage iconography.
Clara Miralles also uses music genres 
as depositories for feelings. Her Pósters 
callejeros are on the one hand the diary of 
a music scene – the Barcelona scene – but 
also go further: Clara Miralles points out how 
her compositions operate emotionally and 
biographically in spectators, as an allegory 
of emotions objectified in the music. On 
the other hand, the superposition of posters 
that Clara reveals through the graphical 
procedure of tearing away and ripping off 
layers of paper speaks of a kind of present-
day bulimic music consumption and the 
excess of concerts and festivals as a means of 
making profitable a music business weakened 
by the crisis in copyright management 
systems. 
MEry CuESTa

Executive producer of La descàrrega discogràfica
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The linn youki project was the music group 
chosen by the artists from La descàrrega 
discogràfica for the album launch party 
linked to the exhibition. The group was 
chosen from eight respondents to the call 
for entries the team put out on MySpace. 
as Mery Cuesta describes in the CD 
presentation text, music groups often play 
at exhibition spaces, sometimes more for 
entertainment, others to make a point, as 
here with the issues of music consumption.
What did it mean to you to perform at an 
exhibition space, particularly in relation to the 
La descàrrega discogràfica project?
In addition, do you have any questions you’d 
like to ask us or the exhibition artists? 

ThE linn yOuKi prOjECT: We’ve played at 
many different places with Linn Youki: typical 
concert venues, theatres and auditoriums, 
parks and gardens, cinemas and museums 
like the MACBA. The performance for 
La descàrrega discogràfica was the first, 
and to date only, one we’ve done to close 
an art exhibition. We like to play in places 
which aren’t initially designed for music 
performances and the concert at the Sala d’Art 
Jove was very special. Playing surrounded by 
artworks (pictures, installations, sculptures, 
videos…) was completely different to any 
other previous performance and we’ve got 
very happy memories of it.

We’d like to ask the organisation whether 
they usually close exhibitions with music 
performances and if so which criteria they use 
to choose groups, whether they always hold a 
competition (as in our case) or if this was a one 
off for the exhibition. We’d like to ask the artists 
about their relationship with music and the 
relationship music has with their work.

MEry CuESTa: Concerts have formed part 
of contemporary art protocols for the last 
three or four years – opening and closing an 
exhibition with a live music performance is very 
much in fashion. I’d say two things about this: 
firstly, as a trend, these concerts aren’t always 
justified. They often bear no relationship to the 
subjects, contents and practices covered in the 
exhibition, but putting on a concert creates a 
lively atmosphere and brings in more people. It 
also gives the opening or closing a certain chic 
touch in terms of legitimising music practices 
and pop within the field of contemporary art.
In addition, although I said that it’s now ‘trendy’ 
to include music acts in contemporary art 
protocols, I don’t mean this in a derogatory 
sense (the word ‘trendy’ has a bad reputation). 
On the contrary, the fact that music and radio 
have burst onto programmes in museums and 
art centres is creating new, very elaborate art 
productions, which is always good news. As 
music fans we enjoy what’s on offer (because 
at the end of the day that’s what it’s about), 
either with a conceptual approach or purely as 
entertainment.
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laura CarDOna: My relationship with music is 
pure entertainment and personal escapism. 
I enjoy the musicality of words that I often 
don’t remember and which I then invent. I 
think I then establish a relationship with their 
messages or sounds. Music is like a soundtrack 
of my life and so listening to an old song 
reminds me of past times.
This project has a very clear link to music. We 
used a set of music archives which formed part 
of our teenage references and we look them 
out of context and changed their meaning. We 
wanted to play with the idea of transcending 
the lyrics we’ve often heard and change their 
messages by strengthening certain aspects that 
interested us.

Sira piza: Emotional. It’s definitely one of the 
few things with which I don’t have an intellectual 
relationship, but an intense, direct, experiential 
one. It’s also one of the things I’d like to know 
how to do / have done / do one day.
With regard to our work’s relationship with 
music, I’d also say that in general it’s part of our 
sources, our references: generational, aesthetic 
and even ideological. Together with film, it must 
be the cultural product we most relate to when 
we work with art, either by quoting it explicitly 
or as a backdrop to our discourses.

ExpOSICIó núm. 2
Page 42  ▼

We were at El pozo bar for the initial 
session of the tutoring process. The 
management team were presenting 
Martí anson and the artists we’d grouped 
together to work on and show their 
projects within the framework of the same 
exhibition. it was also when we started the 
move towards the iconoclastic approach 
that would eventually shape this project.
With Exposició núm. 2 [Exhibition No. 
2], the exhibition space was practically 
emptied in order to prioritise the 
experiential side of the art projects. We 
didn’t try to summarise any keys for 
interpreting the project in a single text, 
since we wanted the visitors to delve 
into the different stories of the process 
offered by each other artists taking part. 
The selection of titles for the exhibition 
also obeyed a similar logic: it was there, 
in El pozo bar, that the artists look this 
name from our internal documents and 
the timetable of exhibitions at the space 
in 2008. The exhibition featured there as 
Exposició núm. 2. its awkward approach 
with regard to the exhibition arrangements 
led to one of the most intense and thought-
provoking tutoring processes we’ve had at 
the Sala d’art jove.
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i likE it!
(A text written two days before the opening)
Four artists exhibit at the Sala d’Art Jove

“I like it” is a statement made by four artists 
and myself to describe our different points of 
view – accepting the referents we keep in our 
pockets that help us carry on with our work. It’s 
not about copying, but something that has to 
be made public. What we admire that comes 
from previous generations or our generation. 
Accepting different generations as a premise 
for starting work, without worrying about it.
Four artists who had never worked together 
before spent two and a half months searching 
for solutions for showing their work at the 
exhibition space. Although very different, all 
four pieces searched for common ground to 
carry out the project.
The subjects that define it are: bringing closer, 
accumulating, arranging and promoting. 
How we act, often in public, analysing what’s 
around us, how we can move it on and make 
it known.
It isn’t an exhibition of objects; it reveals four 
artists’ attitudes. Each artist created a work 
process they shared. When you enter the 
space, you won’t find carefully placed pieces or 
work selected by form, simply four positions. 
Each one with its defects, but with a shared 
feature: risk.
I’m not going to talk about each artist’s 

strategies for carrying out their work, but it 
is important to acknowledge their sincere 
commitment. Another approach would be to 
assess the pieces by form, but I don’t think that 
is the best approach here.
In fact, when you walk through the exhibition 
you will see that there isn’t much left. Just traces 
of what was done or possible things to do. But 
don’t be guided by what you see; think that what 
is exhibited are attitudes and stances of risk so 
everyone can talk about their quirks. One person 
is obsessed with working day after day making 
small 15-shot animations (Marcel Pié); another 
wants to arrange things in a way quite unlike 
anyone else (Daniel Jacoby); who knows what 
another one will do or when? (Luz Broto); and 
finally, one promotes a product (Noemí Pérez), 
which, if you haven’t come on the right day, you 
can have sent in the post, obviously at a cost.
Two activities during the exhibition support 
the work by these four artists. Ignasi Aballí 
has been invited to give a talk and examine 
the generational relationship between 
them. Clearly we chose Ignasi because he is 
the most currently active artist and we are 
delighted that he agreed to take part in the 
project. We’ll see whether this helps increase 
awareness of us.
The artists also want to give a presentation of 
their work, facing the public and revealing their 
shortcomings and strengths. This will offer a 
brief look at their work and the publication, an 
important piece for understanding the entire 
process in this exhibition.
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I’d like to finish with the start of a joke. There’s 
an order freak, a work fanatic, someone who 
you never know what they’ll do, and someone 
who wants to sell their product and likes to boss 
people around and they all get together to carry 
out a project together… I hope you interpret this 
text as an introduction to these four artists’ work 
and try hard to read between the lines. 
MarTí anSOn
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The project Provocar una condensación 
pasajera sobre la pared de cristal del 
auditorio, durante el transcurso de una 
conferencia de Ignasi Aballí [Causing a 
fleeting condensation on the glass wall of 
the auditorium during a speech by Ignasi 
Aballí] required a talk by this artist, who 
was unaware that luz broto’s action was 
taking place at the same time. in her diary 
of the process, luz wrote: “We don’t know 
what ignasi thought. before finishing his 
presentation, he quoted something that 
had appeared in his Breu història del quasi 
res and which had sparked my interest 
in inviting him: ’art operates as a kind of 
shift bringing something normally on the 
edges of perception to the centre’(Gerard 
Wajcman).” 

Ignasi, we’d like to know whether you really 
noticed anything unusual during your talk, as 
well as your point of view of this project.

iGnaSi aballí: I didn’t notice anything strange 
during the talk Luz invited me to give at 
the Sala d’Art Jove within the framework 
of Exposició núm. 2. I have to say I was 
concentrating hard on what I was saying. At 
Luz’s suggestion, I prepared the talk on my work 
related to the ephemeral and the pieces created 
for a specific space. Later, when I found out that 
Luz had been carrying out her work in parallel, 
I understood why she’d asked me Luz’s project 
is very interesting. It was shrouded in mystery 
right from the start. We knew that something 
would happen, but we didn’t know what. I really 
liked the relationship between the idea’s formal 
invisibility and conceptual invisibility, in the 
sense that the work barely exists, because you 
don’t see it and because you don’t know that it’s 
been done until someone tells you. Attention 
is focused on the wrong place… I think that 
the work can therefore be considered as a 
performance where not even the performers 
themselves know what they’re doing. I love the 
video Luz sent me, where you can see the slow 
process of misting up the glass while you hear 
my voice. The passing of time, questioning 
perception… dematerialisation and subtlety at 
the highest level.

DES_pLAÇAmEnTS
I COnTRA_pOSTURES
Page 64  ▼

The process for preparing Des_plaçaments 
i contra_postures [Displacements and 
Counter-positions] wasn’t particularly 
exciting and the participants suffered 
several motivation crises. josé jurado 
never overcame his suspicions with 
respect to the Sala d’art jove’s motives to 
select and produce his project, since the 
institut Català del Sòl de la Generalitat 
de Catalunya was actively promoting 
development of the Colònia Castells space 
he was defending. in addition, albert ibáñez, 
decided to bring to a close a process full of 
doubts on artistic creation with a session of 
psychotherapy. all in all, perhaps the truest 
representation can be found in the leaflet, 
where the artists decided to group together 
some of the questions raised over the course 
of the process.
a few days after the opening of the 
exhibition, the management team at 
the space received an anonymous email 
replying to the list of questions and urging 
the artists to break free from the scepticism 
that had enshrouded them. it was probably 
a warning sign.
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NotEs for aN EXhibitioN 
Des_plaçaments i contra_postures is the 
result of bringing together four very different 
individual projects in the same exhibition. This 
initiative isn’t the result of a curating process, 
but a place for meeting and debate, sharing 
the concepts and processes the four artists 
design for their projects.
Asking questions, clarifying positions, and 
moving in, with and against art place   s the 
artwork in a position of critical discourse. The 
four projects presented here form part of this 
critical approach, whether from criticism of 
the codes and languages established by art or 
by centring on real-life contexts, stressing and 
revealing the conflicts produced in our societies.
The title Des_plaçaments i contra_postures 
aims to stress an interest in the edges of art, 
its limits and conventions – even questioning 
the exhibition format and the exhibition itself 
as a valid or necessary platform for mediating 
between art experiences and the public.
Moving means shifting, transferring 
something from its place. Changing its 
location. In Desplazamientos [Displacements], 
Federico Duret employs a traditional 
technique, painting, which he says is “spurned 
and discredited by contemporary art 
circuits”. He does so, though, using a current 
representation that draws on the processes of 
processing digital images. And he goes on, 
“When no one paints, I think I have to paint, 
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and I see this as a transgressive feeling”. We 
can also see the transgression he talks of in 
the subject covered, which points directly 
at conflict: movements on a global scale, 
the globalised economy, immigration and 
uprooting of displaced people…
“Artists, artworks, exhibition spaces, museums, 
galleries, curators, critics, presentation 
dossiers, cultural policies, competitions…”. 
In Des de fora de l’art [From outside to Art], 
Albert Ibànyez looks at the sessions carried 
out with a psychologist talking about the 
failure of not producing. Driven by an 
interest in analysing art codes and syntax, 
Albert Ibànyez decided to rarefy and seek 
out the limits of what is allowed in art. How 
far can I go? He twists the languages of art 
and, knowing that he is thinking from these 
languages, he moves outside art to return to 
the space with art under his arm.  
In Enric Farrés’ work, the insistent 
repetition of two words, YESTERDAY and 
TOMORROW, which suggest movements 
in time, make up two opposing mural images. 
A monkey’s head and a skull. Spectators find 
themselves between the image and the first 
word, the reference to the past and the future. 
Dialogue is also the movement each and 
every spectator will have to make to grasp the 
ultimate meaning of the work. 
Finally, José Jurado’s project Colònia Castells 
is the result of an obsession to preserve or 
at least try to show something seen with 
difficulty, such as a lifestyle not compatible 

with the construction of modern-day 
Barcelona. Something that has been called 
the “Barcelona Model”. As the author says, 
this obsession questions concepts such as 
“Barcelona, memory, collective work, archive, 
identity, inhabited, uninhabited space, ruins, 
social ideas, work in process, authorship”. By 
creating a collective visual memory based on 
photographs taken by the residents at Colònia 
Castells, he creates an archive that confirms 
the imminent loss, disappearance of part of 
the “other Barcelona”. Shifting the role of artist 
to that of a mediating agent on the one hand 
and on the other shifting the focus from the 
artistic object towards the place, towards a real 
context and territory, will ensure the project 
raises pertinent questions about the need or 
not to exhibit in an art space.
jOrDi CanuDaS
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josé luis Oyón, professor of urban 
planning at the universitat politècnica de 
Catalunya, accompanied us on our visit to 
the Colònia Castells within the framework of 
the exhibition. The houses hadn’t yet been 
demolished and we examined both social 
and historical aspects linked to this place.

José Luis, which aspects have changed here 
since? We’d also like to know what you think 
of José Jurado’s project and its effect on the 
neighbours.

You’re also very welcome to put any questions 
you may have to us or José.

jOSÉ luiS Oyón: The process of neglect goes on. 
But there’s been a hopeful sign. Over a dozen 
houses that were previously abandoned have 
been squatted, and in fact this neighbourhood 
now has the greatest proportion of squatted 
houses in Barcelona. The anti-demolition and 
conservation movements have a new lease of 
life, with fresh people on board.
I think Jurado’s project is very interesting. 
It’s a fast and very direct way of suggesting 
something, of ‘intervening’. I don’t know 
whether in the end it will be a document 
signalling something that happened or as a 
possible or utopian starting point for something 
that could be. José have you visited the Colònia 
Castells since?

jOSÉ juraDO: I haven’t been able to visit the 
Colònia Castells or Barcelona, because I’ve 
been working and studying in other cities, but 
I’ve seen that I need to return soon to see what’s 
happened. This work occupied me entirely for 
the year I lived in Barcelona in 2007. I think it 
defined all the work I’ve done since in other 
cities. The most important piece in this work 
was the moment when the neighbours at the 
Colònia Castells agreed to work with me to take 
pictures of the project, since without their direct 
interest and involvement nothing would have 
been possible and I shall be eternally grateful 
to them. I’m more interested in processes 

of dialogue. More than a visual testament, 
it reflects everyday life in this place during a 
specific period of time, regardless of the final 
outcome of the houses.

pROJECTES DESLOCALITZATS
Page 86  ▼

The most complex projects we produced
in 2008 were the called offsite projects 
by isabel andreu, lola lasurt and Oriol 
Vilanova. We therefore placed them in the 
final exhibition at the end of the year. as 
time when by, though, we obtained more 
resources we could use for them, firstly 
by asking the artists to design and carry 
out parallel activities and then getting 
them involved in an educational project 
related to the exhibition to be carried out 
through a parallel tutoring process, and 
finally producing publishing material on the 
different projects carried out.
This was the last year we used the concept 
of offsite projects to define one of the 
categories for the annual call for entries. 
We had tried to promote projects that 
focused on experimenting with different 
forms of social interaction and went beyond 
the framework of the exhibition space. 
With the three projects for 2008, the 
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parallel activities, the educational project 
and publishing material, we reached a 
critical point, although the progressive 
accumulation of resources also overwhelmed 
us all, both managers and artists.
in fact, we could say that the offsite 
projects in 2008 and the dynamics we 
forged were the testing ground for the 
general overhaul of the call for entries to be 
carried out for 2009.
 
Page 88  ▼

trasPàs – lola lasurt
On Carrer Roger de Flor in Barcelona there is 
a tobacconist’s that is under new management 
this summer. Until now it was a family business 
where Lola greeted her regulars and knew 
everyone in the neighbourhood. The counter 
wasn’t simply a place of work, but the centre 
of a tiny world home to many meetings and 
personal stories. The tobacconist’s was in this 
sense a place where life had been lived.
Traspàs [Transfer] is a project that aims to 
define a process for building memory. The 
first aim is to find a method to preserve 
the potential and effectiveness of a place 
(the tobacconist’s) as a place for socialising, 
matured through the effects and affection 
that make up personal experience.
The story of the tobacconist’s might not 
be an extraordinary one, but it is certainly 
completely real. This is what drives the 
attempt to preserve its memory. But what 

method can remain faithful to the magnitude 
of the experience to keep it whole. There are 
no memorials or tributes that can contain the 
wide range of experience. A whole range of 
people have passed through the tobacconist’s 
with their own past, quirks and hopes – what 
filter can we use to ensure we don’t lose a 
single detail?
Here, instead of testing the limits of 
representation, the only possible memory 
process is the list, accumulation, piling up, 
collecting, building a database of facts and 
people able to grow and grow to reproduce 
the exact magnitude of the experience. This 
is the dream that beats behind an archive and 
a list: building a mechanism to make it appear 
real once again. 
This kind of memory managed almost as 
a copy of the experience itself is naturally 
impossible. But in Traspàs it is possible with a 
metaphorical register. Since it isn’t possible 
to hear from all the people with ties to the 
tobacconist’s over the course of time, only 
a series of customers appears on the screen 
reading excerpts from Bouvard et Pécuchet 
and Penser/Classer. Flaubert’s novel which 
bears the subheading “On the lack of method 
in studying human knowledge” is read by 
customers at the tobacconist’s to paraphrase 
the same effort to say everything and try 
everything. Something similar happens with 
Perec’s book, the most noteworthy example 
of literature conceived from the vocation of a 
catalogue that exceeds us, the only evocation 

possible staged as the same expression of its 
impossibility.
With this statement inside each list or archive, 
each person and each detail are kept in full. 
It no longer matters that the ‘visible’ whole 
offered in Traspàs stresses the stories told 
by Sr. Albí, Amàlia Gaudí and Rafael or 
Sergi’s drawings. The rest of  the possible 
characters haven’t been silenced at all, but 
are simply waiting, sheltered by Flaubert and 
Perec, to come onto stage at any moment 
of this process of memory. Nevertheless, in 
this specific episode, this kind of episodic 
‘consultation’ with the memory archive, certain 
characters have starring roles. Sr. Albí, at the 
end of the day, simply redoubles reference to 
accumulation as the only method for grasping 
experience; but he also vehemently exposes 
his skills for invention, ingenuity and creation 
– prerogatives that he shares with Sergi’s 
drawings and Sr. Rafael’s theories. It’s a kind of 
warning: memory itself is a combinatorial art.
MarTí pEran
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la viE Est DaNs la ruE – 
oriol vilaNova 
[Description: Ramon (a fictitious name) is 
sitting, as usual, on a chair at the Rambles. 
Most of the days he spends many hours 
there at the same watching spot, when it 
has not been taken prevoiusly by someone 
else. Usually, he goes there by himself, but 

he also has made casual friends. Oriol has 
watched him silently for the last four years. 
With an initial discretion that dropped 
afterwards, Oriol could obtain a big number of 
photographs from Ramon. In all the pictures, 
taken without any thought-out scheme, 
Ramón shows the same fine presence despite 
urban scenery changes.]
Who is, in fact, the silent, discreet watcher? 
Ramon is sitting at a privileged spot from 
which he would enjoy the performances 
occurring in the street, and Oriol, with equal 
calmness, watches Ramon’s disciplined 
presence in summer as well as in winter 
They are not, however, two watchers of the 
same kind. Oriol watches around with a not 
too scientific meticulousness, but in a quite 
detective-like manner. Ramon watches the 
show in full indifference. All Ramon does is 
just being there; he does nothing and hardly 
pays attention to anything. This is what 
attracts Oriol most: Ramon’s constant habit 
of appearing at the same place and stay doing 
nothing. Yes, Ramon could keep Bartleby’s 
company too. 
The repetition of a tiny unproductive gesture 
like just appearing, far from stating an identity 
or create a singular portrait, announces its 
possible infinite replacement. Ramon could 
very well be anybody else, and this very 
weakness is his authentic revolutionary task. 
Within administrative monarchies, power 
and domination regime forces people to 
be productive, say something and resolve a 
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personal character; all this panoply of nervous 
opinionated acts guarantees a distinguished 
group of consumers: the same one parading 
in front of Ramon, enchanted before the 
shopwindows, who become shouting puppets 
at the theatrical stage of the city. Ramon 
simply watches them.
Despite all, the ultimate critical power does 
not end up in renunciation, but in fiction. 
Oriol, in front of Ramon’s available -free- 
and ghostly figure, invents an avant-garde 
biography. Ramon accumulates Cravan, 
Picabia and Crevel’s memory in the trivialized 
landscape of the post-Olympic Rambles. This 
possible literary-standing life, according to 
which Ramon met Gómez de la Serna before 
sailing in search of mysterious adventures, 
secures the character, and his stillness an 
irrevocable micro-political nature: Ramon 
does not reproduce any of the dominant 
patterns of manufactured subjectivity; his life, 
real or imaginary, has been to another place, 
another time. Nobody rules him now.
Life is not in the street. The come-and-go 
crowd before Ramon, confused or roaming, 
constitutes a voluptuous representation of 
led life. There is a huge mass occupation 
which, apparently, invites to contemplate the 
plurality of living worlds stacked in the streets; 
altogether, this is not but the spectacle of 
bio-politics: controlled bodies moving after a 
pre-dictated timing.
At the orchestra of this theatre, Ramon is 
the only one not performing, doing or saying 

anything. The most absolute lack of action 
grants him a fiction patina which, instead of 
mitigating it, makes Ramon the most real 
character of all. Life is in fiction; in the fiction 
that nourishes and grows in inactivity.
MarTí pEran
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El EmbruJo DE shaNgai – 
isabEl aNDrEu
There are 126,000 immigrants from China in 
Spain. Catalonia is home to 40,000 of them, 
most in the Barcelona metropolitan area. They 
come with the hope of setting up a company 
run through family ties and many of them pay 
for the trip with loans from their community. 
These kinds of habits simply increase the 
sense of mystery and impenetrability that 
traditionally surrounds the phenomenon of 
Chinese immigration, viewed with caution and 
precaution.
Following this first common, conventional 
reading, over the course of recent decades 
of runaway liberalism, China evokes the 
most complicated paradigm of all expanding 
markets. In this context, at the end of the day 
the supposed Western interest in the culture 
of an Asian country only plays a secondary, 
ceremonial role. The interest has no humanist 
nuance other than a vulgar disguising of 
market interests. But there is still a third key to 
the local hermeneutics towards the Chinese 
universe, an imaginary world slowly built in the 

memory of recent history according to which 
any evocation of the Far East is identified with 
something exotic and fascinating, loaded with 
the spirit of adventure and fantastic fictions.
El Embrujo de Shangai [The Shanghai Spell]  is 
a multisided work that combines these three 
levels of reading in a single essay. The order 
of the story is explicitly the opposite to that in 
our introduction. The starting point – through 
references to the well-known novel by Juan 
Marsé published fifteen years ago, as well as 
the latest film adaptation – lies in this register, 
heir to the romanticism that accompanied 
the last adventures of European colonialism. 
In the original novel, Shanghai represents 
a marvellous place in stark contrast to the 
poverty of life in postwar Barcelona, the same 
city that, as a port, had identified Chinatown 
as the area where a range of different 
adventurers could be found. Naturally, the 5th 
district was the most sordid in the city, but on 
the other hand it was home precisely to this 
imaginative world full of literary and cinematic 
nuances. Shanghai was simply a paraphrase 
of the object of desire and the capacity to 
fantasise that this desire could awaken. 
Nevertheless, in the age of flexible capitalism, 
the spell takes on other features. The same 
port of Barcelona, which with its fabulous 
stories filled the most deprived areas in the 
city with undesirables, is now a top-ranking 
commercial enclave for the maritime routes 
that move capital. Today, 25% of the port 
containers moved in Barcelona have a 

direct link to the Chinese market. This 
(absolutely true) fact makes the port of 
Barcelona a strong candidate for leading 
relationships with the Asian market. It is also 
no coincidence that the company responsible 
for commanding this commercial conflict 
(Hutchinson Port Holdings) is the same 
company that runs the ports of Rotterdam 
and Shanghai.
In this fierce context, the port areas of 
Barcelona and the other major enclaves 
in the global market, far from maintaining 
their profile as settings full of literature, have 
become sealed, inaccessible places. Whereas 
the old port of Barcelona saw passengers 
disembark bringing fiction to dry land, the 
ports of today are a paradigm of the opacity 
that surrounds the management of capital. 
This is really the sealed territory, not the 
dynamics that run the small restaurants, 
1-euro stores or precarious dressmaking 
workshops of a community that grows thanks 
to wholesale trade.
MarTí pEran 
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The tutoring process led by Martí peran 
was soon joined by another one led by 
Dolors juárez. The availability of new 
resources enabled us to start educational 
activities, which involved a similar 
methodology to the one used for the rest 
of the activities at the space – a tutoring 
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process. We asked Dolors to design 
and carry out activities for schools in 
collaboration with the artists taking part in 
the exhibition, as training on carrying out 
educational projects.

Dolors, your project helped us start up a line 
of work at the Sala d’Art Jove we’ve tried to 
continue developing. We’d like you to talk a 
bit about how you approached your work with 
the artists, as well as your assessment of the 
initiative. In addition, you’re very welcome to 
ask us any questions you might have.

DOlOrS juÁrEz: The aim was to bring 
contemporary art practices closer to young 
people, based on dialogue with creators. 
Projectes deslocalitzats 2008 [Offsite projects 
2008] stressed research, situations and 
problems in Barcelona. The artists set out the 
methodologies of creation, their thoughts and 
proposals. The projects showed different ways of 
living in a thinking about the city and exemplified 
different processes of observing reality.
The activity was planned as an exercise in 
observation, based on a visit to the exhibition. 
Students were divided into research groups to 
interpret the exhibition, gather the necessary 
information, write down their queries and 
thoughts to share with their colleagues, 
teachers, artists and educators.

The educational project was prepared in 
parallel to the different art projects. The joint 

work sessions helped link the creative, curating 
and educational processes horizontally, 
strengthening and improving the work and the 
different areas of action for art practice. The 
experience reaffirmed that educational actions 
can go further, since they promote the exchange 
of knowledge and open up participatory 
processes that extend beyond the institutional 
spaces that often house art and education. 
The educational project saw art as a means for 
promoting knowledge of our social, cultural 
and political context from a critical perspective. 
Getting artists involved in designing and 
carrying out educational sessions on their own 
work meant we could expand the creative 
process beyond an individual approach and 
create areas for contact and participation. The 
strategy aimed to encourage young people to 
become active and thoughtful agents within 
the framework of creation and contemporary 
artistic thought.

DOlOrS: How does the Sala d’Art Jove plan to 
continue with this educational line?
What are the next educational actions to be 
carried out?

OriOl i TxuMa: At the Sala d’Art Jove we’ve 
been working continually on this educational 
line, albeit somewhat unequally. For example, in 
the case of the exhibition L’aire que respiro [The 
Air I Breathe] at the start of 2009, we created 
educational activities based on agreements 
between the artists, the head of the tutoring 

process and the space management team. In 
2009, the main focus for art education projects 
was starting up a category of the public call for 
entries designed to carry out projects in this line.
We can therefore safely say that we’ve always 
tried to work on projects linked to art education 
and in collaboration with institutions in this 
sector, although so far we haven’t managed 
to carry out systematic work and have had to 
depend on the willingness of agents and the 
needs of individual projects, which we don’t 
see as necessarily bad, although at times this 
can lead to certain shortcomings in term of 
availability of structures and resources.

Km.0
ART JOvE: pRÀCTIqUES I REpRESEnTACIOnS
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The Km. 0 conference aimed to offer a 
space for reflection which, although bound 
within the Sala d’art jove’s framework 
for action, would also enable us to take a 
step forward and compare and contrast 
experiences from different areas. The 
starting point was examining the art-youth 
pairing from different points of view to be 
developed by three collaborators who would 
each design one of the different sections for 
the conference. 

The first day, andrés hispano was 
responsible for designing a programme 
on representations of youth in the social 
imagination, with special emphasis on 
creative youth. Carles Guerra, Mery Cuesta 
and lluís Cerveró were invited to take part. 
The second day, javier rodrigo designed 
a programme on art as an educational tool 
and educational work with young people 
and invited the laFundició collective, 
Kasal de joves de roquetes and Montse 
Cortadellas to present projects. The final 
day, jaron rowan examined discourses 
currently framed around emerging talent 
from a more business, innovation and 
entrepreneurship perspective and invited 
the heads of three programmes to takes 
part: Proyecto Lunar (josé de la rosa), 
Disonancias (Tere badia) and Manuela Villa. 
We asked the different coordinators of the 
conference to produce a text with details 
of the respective points of view to serve as 
a conclusion of each of the sections. We 
publish them on the following pages.

Page 116  ▼

rEbEl, rEbEl!
anDrÉS hiSpanO 

The only professions where youth is valued 
over experience are artists and models. While 
this seems to be fairly reasonable in the case 
of models, for artists this is based on the 
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belief that talent and creativity are innate and 
are better reflected in raw material than in 
material that has been professionally polished 
over the course of the years.
Art and youth make up a pairing fashioned by 
iconography that has been created by screens, 
pictures and photographs for decades. At 
the heart of a society we see as materialistic 
and conservative, young people and artists 
enjoy letters of marque and are expected to 
contribute to society through rebellion and 
protest. This expectation marks their condition 
to such an extent that even advertising 
understands the commercialisation of 
transgression as an asset until, inevitably, it is 
revealed to be a sponsored virtue. In any case, 
the presumption that art and youth mutually 
add to each other’s prestige remains very 
much alive and sinks its roots in the romantic 
myth of the artist, who is often credited with 
the characteristics of youth: nonconformity, 
introspection, melancholy, instability… This is 
a communion between archetypes, forged in 
the 19th century and intensified over the course 
of the 20th century.
Given the major role they play in 
contemporary imagination, it is no surprise 
that recently there have been many texts and 
exhibitions on the makeup of these archetypes 
dependent on a powerful iconography that, 
nevertheless, is not always able to reflect the 
plurality and evolution of these conditions. 
What we can say is that both archetypes, of 
young people and artists, owe their current 

form to the progressive representation they 
acquired from the 19th century, presenting 
themselves as groups uncomfortable with 
power and necessary for the consumer society.
Throughout the 19th century, artists 
considered themselves and their surroundings 
as an artistic subject and started to create 
their own iconography on canvas and 
through photography. Constructing this 
visual identity takes place particularly at a 
time of rejects and independents by artists 
who removed themselves from academies 
to redefine their work as an expression of a 
vision and personal gestures.
Almost all the great 20th-century artists are 
accompanied by a photo album that we 
remember almost as much as their works. At 
times, as with Warhol and the huge quantity 
of photos immortalised by his Factory, these 
images not only make up part of this work, 
but also show their role in reinventing artistic 
practice and the popular reception they 
enjoyed. From fiction, the great factory of 
images has blunted and reduced the clichés 
to a comfortable and convenient two-
dimensionality for an audience who never 
willing went to a gallery. The big screen has 
been cruel to artists in general, showing them 
as alienated eccentrics and visionaries. Not 
even documentaries have always been honest. 
The case of the film Mondo Cane is well 
known, where a performance by Yves Klein 
was manipulated to such an extent that when 
he saw it at its presentation at Cannes, he left 

the room in distress… only to die from a heart 
attack not long after.
There are of course other works that research 
the figure of the artist more revealingly 
through empathy or critical analysis, but 
these are generally works aimed at a minority 
audience.
Since the 1980s, there have been artists 
starring in their own work (Sophie Calle, Jeff 
Koons, Cindy Sherman, Matthew Barney, 
etc.), while others are aware of the importance 
of their own image for their work to be 
received properly (Miquel Barceló, Keith 
Haring, Julian Schnabel, etc.). The image 
acquires such a weight in promoting an artist 
that it makes the alternative of anonymity 
understandable, the glamour of invisibility, the 
faceless artist that fits so well with the heroes 
of street art, like Banksy.
If there is something uncomfortable today on 
the contemporary art scene it is the difference 
between the monolithic imaginative world 
of the artist and the wide range of different 
models and practices that truly coexist 
under this denomination. The public at large 
will more easily recognise Ferran Adrià or 
Theo Jansen as artists than Stan Brakhage, 
Francesc Abad or Erwin Wurm. Updating 
this imaginative world, which should draw the 
current archetype of the artist, would require 
first resolving the idea of what art is and 
what art means to people today, a far more 
complicated question that cannot be tackled 
in turn without explaining in depth its market, 

the current function of museums or the 
meaning of art collections.
All this was clearly exemplified towards the 
end of 2008, when public opinion witnessed 
two very illustrative artistic soap operas. 
Barceló presented the spectacular sculpture 
at the UN building in Geneva; and Damien 
Hirst auctioned at Sotheby’s at large amount 
of works, including a golden calf that clearly 
alluded to the greed that rules the art market 
that he stimulates, beating records again and 
again. Leaving aside the critical considerations 
that one work and others might merit, the 
strangest thing was seeing how Barceló’s work 
was presented by the media as an institutional 
conquest by a barbarian, while Hirst’s auction 
appeared as the culminating operation of a 
cynical, ambitious artist able to leapfrog the 
rules of the market, ignoring his dealer, his 
gallery and the usual circuit of buying and 
selling. On these stages there were two clearly 
distinguished figures: Barceló, with ruffled hair 
and dressed in dirty work overalls, and Hirst, 
smart, manager of a studio that creates work 
on commission. Neither of the two figures was 
lying, but it revealed the extent to which the 
idea of a bohemian artist is more comfortable 
and how gestures define them above and 
beyond any other feature.
While I advocate this redefinition of the 
archetype, popularising a more complex, 
modern, flexible idea of what an artist should 
or can be, figures continue to appear such 
as Albert Serra, cleverly sticking to affected 
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behaviour, anchored in avant-gardes now a 
century old. If artists benefit from the space 
and function reserved for them in their 
constant struggle with society (which they 
generally detest but on which they depend), 
young people are similarly uneasy about 
being part of an iconosphere where it is hard 
to distinguish adverts from social networks 
or political manifestos. It is no longer as easy 
to distinguish who follows fashion and who 
steers clear of it: can anyone escape from what 
we could call consumer tribes in a society of 
perfectly predictable dissidents?
The general idea we have of youth today 
was fashioned between 1955 and 1965, a 
decade that discovered the keys to teenage 
unhappiness and above all the way to properly 
exploit it. The US market had no qualms: from 
Easy Rider to MTV it has wrung every last 
drop from the premise that each generation 
has fun by upsetting the one before. Youth 
has been the social segment that has 
contributed most when it comes to creating 
a Western imagination. Perhaps that’s why it 
is so interesting to observe what will happen 
in the future with so many tools in the hands 
of young people to represent themselves, 
building new profiles after which will come 
companies and trendmakers.
These are the pointers worth following. 
The things that have barely changed in our 
imagination (as a young person or artist), 
those to be urgently revised: why have or 
haven’t they changed if they have altered 

our environment so much? In the coming 
years – I’m not revealing anything – we will 
see a mise en abîme culture facing an in-depth 
revision of its pillars, stories, imaginations and 
words. Perhaps thus it will be easier to decline 
some concepts and archetypes and adjust our 
porous reality.

Page 122  ▼

CollECtivE PEDagogiEs 
as Cultural ProDuCtioN: 
rEvErsivEovErflows aND 
Cultural PolitiCs1

jaViEr rODriGO MOnTErO

In this paper we aim to describe the 
contribution that the framework of collective 
pedagogies can make to the field of cultural 
politics, understanding that the politics of 
cultural production and distribution require 
especially educational processes and 
structures. To do this we will first examine 
the proliferation of discourses on education 
in current cultural practices, and then we will 
move on to investigating the complexities 
of cultural pedagogies, pausing to look at 
their effects and consequences for cultural 
politics. In the last part of the text, some of the 
practices demonstrated at the conferences 
using the reversive overflow concept are 
described. This approach will allow us to set 
aside crippling dichotomies like art/education 
on one hand, and on the other to make a 

case for complexities that redefine collective 
pedagogies, and with them education, like 
alternative and experimental situations for 
cultural production, distribution and training, 
i.e., cultural politics.

art and pedagogy: lines of Tension 
and interrelation
Artistic education as a field of cultural work 
and production has been researched and 
described by numerous authors as a field of 
knowledge with its genealogy, struggles and 
problems (Agirre, 2005), with the relationship 
between art and education having been 
considered in a complex way for a long time. 
From the famous writings on education and 
art by Dewey (1934) and Vygotsky (2004) of 
the 1930s through the view of avant-garde 
work in the education (or self-education) 
of groups of artists, we find proposals of 
educational politics that aimed to create 
other schools, or at least to experiment 
against the models inherited from modernism 
and traditional academies both in art and 
formal education. If we are in agreement on 
anything, it is in pointing out the difficulty and 
complexity of a valid strategy for training the 
artist or cultural worker so to speak.2 Therefore 
the pedagogical importance of the artist's 
training would suggest an alternative history 
of the evolution of the avant-garde and artistic 
movements and the numerous experiments 
by groups or collectives that demonstrate this 
(Group Material, REPOhistory, ActUp and 

the Freie Universität, among others).
With this brief genealogical sketch in mind, 
we can now also point to the new pedagogies 
and their new ramifications for the art system 
occurring today.3

Firstly, we can cite the line of pedagogical 
aesthetics from curatorship and some 
art centres that seek to highlight the 
communicative and pedagogical nature of 
the art exhibition and how it per se activates 
or reformulates the relationship with the 
public from an education that is aesthetic 
and immanent to the art device through 
antonomasia: the exhibition, understood as 
a more or less consistent display of pieces 
in a space or place. As a paradigm here we 
can think of the trend of Peter Brueguel, 
the last director of Documenta 12 in Kassel. 
On the other hand, we can also speak of 
proposals that position pedagogy from the 
production of knowledge, independent and 
critical of the institution, and which stimulate 
different cultural producers to research 
independent proposals in cultural or exhibition 
spaces. We could place the expository work 
of A.C.A.D.E.M.Y. carried out by Nollert 
and Rogoff (2006) in this context. Other 
lines are positioned in radical pedagogies 
from cultural production and experimental 
ethnography, such as Working Documents by 
Montse Romaní and Virginia Villaplana for 
La Virreina Centre de la Imatge (2009), with 
a collaborative group work and different ways 
of mediating with participants (workshops, 
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debates, various presentations). Another 
position might be the exhibition titled Esto no 
es una exposición [This Is Not an Exhibition] 
curated by Carles Guerra for the Huarte 
Contemporary Art Centre (2008), which 
structured a body of mediation in two senses: 
first it showed a series of easily reproduced 
works that could be toured in digital format to 
schools, and afterwards a working group was 
set up with the university, which developed 
workshops in schools.
As we see, these exhibitions depart from 
an experimental design for curatorial work. 
However, it is also interesting to rethink the 
relationship of education as resistance and a 
work of counter-discourses in the art system, 
through multiple forms of local work taking 
the museum or art centre and/or exhibition 
as a field of research/action and networking. 
This field would position us at another pole, 
that of education in museums and specifically 
education in museums or art centres (gallery 
education) as a form of cultural production 
and broad field of research.4 In this case, 
the educational team of Documenta 12 in 
Kassel and the work with the local council 
is paradigmatic of this work. Previously, we 
could think about similar experiences like 
that of the Serpentine Gallery (London), the 
community and critical pedagogical work 
of the Irish Museum of Modern Art or the 
situational work of the women's group for 
artistic mediation of Kunstcoop at NGBK 
(Berlin), to cite a few examples. Other 

practices are positioned from the radicality 
of the emergence of work and projects of 
self-organisation. In these contexts the 
pedagogical dimension is uniquely prescribed 
as the independent and radical process of 
autonomous knowledge, in the margins or 
periphery of the school institution or the 
academy (SAFU in Sant Andreu, the Free 
University of Copenhagen and the Radical 
Education collective, to name a few).
Finally, we could identify an alternative line of 
pedagogy that is articulated in practices that 
negotiate and combine spaces for activism, 
artistic practice and education, bringing 
together the many actors and institutions 
involved and which focus on the collective 
generation and distribution of knowledge with 
other agents and contexts. This line would not 
so much negate the educational institution 
or school, but instead reformulate and 
work with and against it, on its frictions and 
contradictions. In this line we could consider 
the work of the Las Lindes programme at 
CA2M5 in Madrid, the Toronto School of 
Creativity and Inquiry in Canada,6 the Center 
for Urban Pedagogy in New York,7 the Think 
Tank that has yet to be named project8 and 
the work of AREA in Chicago,9 among others. 
In Spain we could also mention the Escuela 
de Pastores and other slow activism proposals 
like the now defunct Universidad Pirata10 
and the rurban practice of Can Masdeu.11 
At base all of these projects take shape as a 
series of long-term transformative proposals 

that have made education the radical axis for 
production, transformation and the generation 
of networks. Under this framework we can also 
put proposals like the Aulabierta project12 and 
second-generation social centres: the Casa 
Invisible in Málaga from the CarTac group 
and the experience of ULEX,13 the Patio 
Maravillas, which even promotes a children's 
assembly (the Chiki Asamblea),14 and also 
the "metropolitan refreshment stand" from 
EXIT in Barcelona.15 Alongside this type of 
institutive practices, we cannot fail to also note 
the line of pedagogical recovery with seminars 
and meets that are free, informal and subject 
to the economy of reciprocity that were the 
basis for Repensar Barcelona.16

This scenario we offer positions pedagogy as a 
focal point for cultural work and a key element 
of political and activist work. This focal point 
not only reformulates ways of thinking about 
citizenship and present-day society, but is 
directly linked to complex ways of producing 
and getting involved culturally. This point is 
what is discussed below under the concept of 
collective pedagogies.

Collective pedagogies: a Framework for 
rethinking Cultural production and policy
The task of defining collective pedagogies 
is at bottom a task of demarcating certain 
educational, cultural and social practices 
that are not found in a specific context 
because they are overly transdisciplinary. 
Collective pedagogies are a set of initiatives 

that are situated in a middle ground or as an 
in-between practice,17 combining experiences 
of political intervention and educational and 
cultural production projects that go beyond 
the traditional limits of both the educational 
institution and the frameworks of political 
intervention and also the cultural institution. 
The plurality of pedagogies indicates that 
we are no longer speaking of a single model 
or paradigm of education or pedagogy but 
of a multiplicity of discourses on pedagogies 
(Gore 1993). Therefore collective pedagogies 
collect a battery of initiatives and practices 
that are based on cultural practices and 
participatory research, developing a model 
of interdisciplinary teamwork characterised 
on one hand by the multiplicity of work 
methods and applied media (video, design, 
street furniture, ephemeral architecture, urban 
cultures, poetry, theatre, etc.) and on the other 
by the heterogeneity of profiles and people 
that produce this type of practices: educators 
work together with artists, scientists, cultural 
workers, activists, trade unionists, teachers, 
managers and so on.
This heterogeneity ultimately blurs the 
limits of institutions and contexts of 
intervention through action on multiple 
fronts, as a coalition: the projects can bring 
together schools, museums, labour unions, 
activist groups, educational centres, urban 
gardens, etc. This multiplicity of media, 
agents and institutions means that both the 
practice and the coordination work acquire 
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a polydimensionality in their intervention 
and in addition call into question the figures 
of the cultural producer, the expert and 
the academic. The knowledge produced is 
always collective, in such a way that there 
is an ongoing exchange of knowledge 
(whether it is local, emotional, rational, about 
modes of organisation, academic, social, 
traditional, etc.), and the figure of the expert 
becomes watered down in a field opposite 
the apprentice or illiterate person, in favour 
of learning communities. Thus learning is 
dialogic and cooperative and responds to 
collaborative work between various different 
people and, in a model of ongoing cultural 
conversation, between agents, contexts and 
discourses. Knowledge is produced through 
processes of investigation that interpret reality 
and take control of it by means of cultural 
artefacts and with methodologies typical of 
applied or participatory research (interviews, 
reports, following dérives18 , mapping of zones 
or sociograms, discussion groups, etc.).
Under this framework of practices, it is 
necessary to understand that pedagogy 
can never be relegated to the background 
of cultural production, since education 
itself involves cultural politics (Freire 2007, 
Giroux 2000, among many others). In other 
words, education is a form of producing, 
administrating and organising culture in 
a determined context. It entails a form 
of configuring determined identities and 
subjectivities, in a socio-cultural context and 

under different modes of institutionalisation 
and social interaction. In this sense, we 
are moving away from both old-fashioned 
educational models (education understood as 
the transmission or memorisation of concepts 
or content) and absurd reductionisms of the 
political dimension of education (education 
is what happens between a teacher and a 
student in the classroom, or simply between 
a workshop leader/artist and a group of 
participants). If pedagogy is about the way 
of producing and distributing knowledge 
in social contexts, we cannot think about it 
solely in the context of a workshop situation 
or educational activity with a group of 
participants (a group of students or women, 
for example), but should instead think about 
the political mode of work, power relationships 
and the political intervention where the action 
generating the knowledge is positioned. 
This is one of the typical reductionisms that 
encourage confusing pedagogy as a form of 
cultural production with a sort of didactics, 
understood as a recreational resource for 
a group of children—how many times have 
we found ourselves in situations where we 
are told: "Ah, you're the one in teaching" or 
"You work in education; how lovely it is to 
work with children!" To this first situation we 
can add two other lessons we have learned 
from feminist and social movements. The 
first: the personal is political. The second: all 
interaction between people is political, that 
is, it involves a certain mode of organisation 

or way of working on the collective. So, in 
short, education is always political.
Under these arguments, we can see that 
pedagogy can never escape educational 
policy and even less from a framework of 
power relationships and governmentality 
putting into play how people are constructed 
and what weapons and tools they have or are 
available for looking at and transforming the 
world around them—that is, how they can 
learn to be autonomous. This issue, of course, 
is per se deeply political and educational as 
we have described, but also cultural: that is, 
in the way in which we rethink how to carry 
out this task within cultural production. This, 
translated to the cultural field, would respond 
to the question of how we can be autonomous 
through cultural research and production tools 
that help to reveal other imaginaries, represent 
the contradictions and limits of institutions 
and which simultaneously position us with 
different ways of being with and perceiving 
the world. 
Another interesting aspect of the 
interrelationship between education and 
cultural politics would still remain to be 
explained. If we further heed that cultural 
production has currently gone beyond its 
modern and disciplinary paradigm, and 
production and art centres are increasingly 
positioned as interfaces and experimental 
laboratories or as interdisciplinary and 
networking spaces, then we cannot ignore 
this dimension of education within the current 

cultural context and what we can learn from it 
and more specifically from the contributions 
of the field of collective pedagogies. By way of 
example, many cultural centres understand the 
notion of networking and working groups as an 
element of innovation in production and as a 
cross-cutting issue in many of their politics. So 
they develop programming with workshops, 
production spaces or work seminars, of late 
especially with free software or experiences 
of free/experimental television or radio 
stations. This model is highly educational. It 
is often even unconsciously inherited from 
popular education and the entire new school 
movement. And it is pedagogical because 
both forms of knowledge production among 
different agents and ways in which they affect 
these media of representation and production 
are being activated. Interestingly, these 
production models designed as innovative are 
based on participatory dynamics, on group 
workshops, talks and debates, beyond the fact 
that many artists or collectives have already 
adopted the format of the workshop and 
space for exchange as a tool for working, as 
pointed out by Kester (2006). 
Given these findings, the key question about 
cultural production would speak to the need to 
then envision what the processes of collective 
pedagogies can bring us in this sense and the 
practical modes they set in motion—namely, 
not only their actions by way of examples 
of projects but most of all the modes of 
political organisation, coordination work 
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and negotiation with different institutions 
and agents in addition to the production 
and distribution of the knowledge they 
generate and implement. Sometimes we 
fool ourselves weighing what aesthetics and 
cultural practice can contribute to education. 
However, under this dimension we feel it is 
also necessary to be able to identify what 
pedagogies and educational work contribute 
to cultural production, like a constant journey 
of uninterrupted coming and going. It is this 
reflection that brings us to the next section.

reversive Overflows: 
Collective pedagogies as network politics
Now we will describe some of the projects 
presented during the conference debates and 
under the framework of reversive overflows. 
This perspective will help us to rethink to 
what extent these practices of collective 
pedagogies experience other models of 
cultural production, and even to what extent 
they go beyond or call into question cultural 
politics and contaminate it or intersect with 
educational policies. 
First we will describe what we mean by 
reversive overflows, within the work of 
collective pedagogies. The complex work of 
collective pedagogies, as we have seen, entails 
mutual work between different institutions, 
discourses and agents involved in collective 
and dialogic learning. The politics that are 
brought into play produce ongoing processes 
of contamination and transference between 

the different professional sectors, giving rise 
to reversible actions, i.e., to projects that 
are fed both by education's contribution 
to cultural practice and vice versa, as was 
brought forward at the conference Reversible 
Actions.19 This approach seeks to understand 
how collective pedagogies produce fruitful 
contaminations between education and art 
which go beyond, on one hand, the tendency 
to consider education as a process that 
reduces the value or degrades the quality of 
the work of art, and on the other, the rejection 
or lack of comprehension of the critical and 
experimental capacity that certain practices 
or cultural institutions can contribute to the 
world of education. The actions of collective 
pedagogies attempt to overcome this 
controversy in giving rise to these reversive 
oversflows (Villasante 2006). They are 
transgressions of the frameworks for working 
that directly result in the internal dynamics of 
each institution, but also, reversively, in the 
contexts and other dynamics these practices 
are part of, breaking down closed dialectics 
or seemingly opposite poles and opening 
new and unexpected work possibilities (ibid., 
p. 325). In this case, we can understand the 
educational and the cultural not as opposing 
poles or as removing wealth from one another 
but as complex dimensions where both 
realities can continuously feed back, thus 
bringing about a complexity of alternatives 
that continually permits the multiplicity of 
practices. However, it is important to clarify 

that the introduction of this complexity 
does not mean resolving per se a problem 
or thinking that it is the only viable solution. 
Here, then, it would not be about putting the 
field of collective pedagogies as a space free 
of conflicts or power relationships that can 
resolve structural problems in the institution or 
in a social context. Instead it would be about 
understanding that the reversive overflows 
would help us to work with other values, 
overcoming contradictions and opening 
other complexities in which new factors and 
relationships can give way to new jumps or 
transformations for the institutions.
To begin with the examples we will first 
present the work of Montse Cortadellas 
and her project Estratègies de coneixement 
[Knowledge Strategies].20 Montse Cortadellas 
works between the margins of art and 
education, and indeed much of her work is 
as a consultant to work projects and an art 
educator in education centres. Her artistic 
knowledge has been fed by educational 
production, developing a whole series of 
projects linking the practice of contemporary 
art to the work of research, production and 
mediation of knowledge in specific contexts, 
primarily collaborating with education 
centres. Montse's work is structured through 
work projects, that is, from an educational 
policy that uses situated research, proposing 
that the students be the architects of the 
starting questions for their knowledge and 
develop working groups where they are the 

active actors in compiling, interpreting and 
mediating the knowledge they collect. I will 
focus, briefly, on the Calaf-Barcelona project 
titled Tan a prop, tan lluny. Imatges d’un
Recorregut [So Near, So Far Away. Images
of an Itinerary] during 2001-2002, produced 
within the Idensitat public art programme.21 
In this framework, Montse collaborated hand 
in hand with the teaching staff and was able 
to carry out different work projects with two 
education centres in Calaf: the CEIP Alta 
Segarra and the IES Alexandre de Riquer.22 
A group of students in the 4th year of 
compulsory secondary education researched 
the idea of the trip, the means of transport 
and the change in landscape (cultural as well 
as social and human). The group developed a 
round trip itinerary to Barcelona, where they 
used photography and analysis sheets as a tool 
for working in researching the visual culture 
experienced as travellers. All of the visual 
material generated was collected in a series 
of pieces that reconstructed the evolution 
of the visual geography of the trip by way of 
photographic narrative.23 This work involved 
an intense cultural conversation with the entire 
group, the professors and the educational 
institution involved, so the project fed the 
two realities where it was coordinated: the art 
institution benefitted from a collaborative and 
educational art project, which represented the 
work with the educational centres in a public 
way.24 The methodologies of the education 
centres were experienced through other 

ENGLISH TEXT ENGLISH TEXT



SALA D’ART JOVE 2008200 SALA D’ART JOVE 2008 201

forms of collaborating and working, using the 
knowledge produced in collaboration with 
the artist-pedagogue. At the same time, this 
overflow meant another alternative for cultural 
work: the structure of Idensitat as a space 
for producing public art was experienced 
when the work of the education centres 
was included as a focal point, and thereby, 
significantly, a recognition of the importance 
of education in the debate on public space.25

Changing scene and time, we are now 
in Ripollet in 2009, in a slightly different 
educational context: in this case we are 
referring to the Open-roulotte project 
of LaFundició in collaboration with the 
Catarqsis group.26 As they define themselves, 
LaFundició is a cooperative "whose work 
is situated at the intersection between 
artistic practice and education, regarded as 
controversial activities. Currently, its main lines 
of action are providing educational services 
to organisations and producing ongoing 
collaborative projects with different collectives 
and institutions" (LaFundició, 2009a). 
Specifically, Open-roulotte consists of the 
design and implementation of a mobile device 
that develops events in different venues 
in the city. The device aims to encourage 
the emergence of public discussion among 
citizens in specific spaces. The ultimate goal 
is to promote its management by the citizens 
themselves and collaborate with education 
centres to "set in motion collective processes 
of reflection and intervention in what is called 

'the public space'" (LaFundició 2009b).
Open-roulotte is set within the comprehensive 
intervention project of the Can Mas 
neighbourhood27 and start from the core 
work with the CEIP El Martinet,28 a public 
school with a programme and curriculum 
that is alternative but tactically falls within 
the official curriculum. El Martinet is 
located in the remodelled building of a 
former weapons factory in Ripollet located 
in the town's outskirts near an industrial 
estate. Its educational policy is based on a 
comprehensive use of the space; it has wide 
corridors with exhibition spaces, and the 
corners are points for meeting, not for passing 
by. Its architecture was designed with a view 
to generating different teaching relationships 
within the school. Moreover, this primary 
school is not divided into classes or levels but 
instead three groups, and its classrooms, with 
their doors always open, have sliding partitions 
for being able to expand/modify the spaces. 
The classrooms are presented as workshops 
where students research and propose the 
content to be worked with through group 
meetings and ongoing dialogue.29 It is in this 
sense that we can speak of an agencement 
school (Duschatsky 2007), since it is not 
stagnant within the parameters of an official 
school and in addition is spread throughout 
the socio-cultural fabric of the city (on 
Wednesdays, for example, they always 
organise public outings).
From this perspective, the work of Open-

roulotte is activated in the school through a 
series of derives, drifts, meanderings or strolls 
with random itineraries through different 
public spaces where the students themselves 
investigate reality, collect documents and 
interview other people equipped with 
an explorer kit. This process favours the 
generation of problematical issues based 
on group mapping done by the students, 
together with documents and other materials 
collected. These issues are discussed as 
a series of problems that are investigated 
on the walks and later discussed on a radio 
programme using a mobile radio kit that 
can be set up in squares or public spaces in 
Ripollet.30 The extension of the device entails 
understanding the school as an alternative 
public sphere (Giroux 2000), as another 
space for rethinking public space and the 
power relationships that arise there: what 
issues are spoken about and who has the right 
to speak about or decide on these issues. In 
other words, it is a whole repolitisation of the 
cultural conversation that education entails 
and it involves using the agencement or node 
represented by El Martinet as a potential axis. 
Moreover, in its second year this project was 
able to continue having political resonance 
in being chosen within the work plan of the 
the work plan of the Llei de Barris 2009-
2013 (Neighbourhood Development Law 
2009-2013)31 promoting a fundamentally 
educational methodology that consolidates an 
action plan for local cultural politics in the city.

The examples described here entail mutual 
learning, not just between the groups involved 
but also affecting the working methods 
and organisation of institutions: to be able 
to carry them out requires mediators in 
the field, interdisciplinary group work and 
building relationships of mutual recognition 
and learning among agents within these 
institutions. Furthermore, they not only learn 
or see knowledge produced among the groups 
involved but also experience other institutional 
models for producing culture, investigating 
reality and transforming or producing 
imaginaries of this very reality. These practices 
therefore focus not only on the value of the 
knowledge produced but on the mediation 
and circulation of this knowledge in other 
networks and institutions. As I see it, they 
encourage its continuous reversibility in 
two interconnected dimensions. This takes 
place first with the circulation of pedagogical 
knowledge or know-how: in its final phase, the 
Estratègies del Coneixement  project involved 
a publication with texts on both the project 
and the intersections between pedagogy and 
art as "the final piece" (Cortadellas 2002). 
For its part, LaFundició publishes everything 
online and promotes its distribution through 
publication channels with free-use licenses. 
Secondly, these projects activate this 
reversibility as an open source tool: As an 
education adviser, Montse Cortadellas carries 
out work projects with teachers in different 
schools. LaFundició also works on courses 
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and seminars for educators. In addition, as 
we see in the complexity of these practices, 
these reversive overflows are without a 
doubt political experiments because of the 
negotiations and relationships they entail 
between the different agents and discourses 
that are activated, triggering the emergence 
of other, different ways of working in the 
institution (both cultural and educational, as 
we have argued), without thereby radically 
denying the cultural or educational institution 
as a space for transformation. With all of 
this, another type of cultural and educational 
politics is put into action.

in Conclusion: the reversibility 
of Cultural politics
In light of these examples and under the 
context of collective pedagogies, it is 
interesting to take these initiatives into 
account for rethinking what is meant by a 
public institution like the Sala d'Art Jove, 
which considers the work with emerging 
art and the new ways of presenting and 
distributing it in the public sphere. This 
is an eminently pedagogical concept 
demonstrating that we are speaking of a 
complex reality in which to frame cultural 
production as we have been analysing it. The 
reversive overflows of pedagogies inevitably 
push us to experience other forms of cultural 
politics in many contexts. This means 
understanding that these cultural politics 
reversively overflow, because it breaks 

down useless or paralysing dichotomies 
(education versus culture) and becomes 
more complex in entering collaboration with 
other institutions and social agents. Thus 
these overflows provide us with elements 
for considering alternative training models 
in cultural work. And this is a political and 
pedagogical matter.

1. I would like to acknowledge the contributions of 
LaFundició and Montse Cortadellas in being able to 
prepare this text.
2. The term cultural worker expands the notion of 
the artist, not only as a cultural producer but as a 
worker in the field of culture. Curiously, this term 
emerged from popular education with Freire (2007), 
and figures like Arlene Goldbard (2006) worked 
within an evolution of the community and activist 
work of artists and educators in the U.S. in the first 
half of the 20th century.
3. In this part of the text I will discuss some of these 
lines in a general way. A more thorough work on the 
topic is pending in another text.
4. A field developed in-depth, both in professional 
terms and in terms of research and universities: 
Engage, the British association for gallery education 
and the University of Leicester, to name a couple.
5. http://surearse.blogspot.com.
6. http://www.tsci.ca.
7. http://www.anothercupdevelopment.org.
8. http://thinktank.boxwith.com.
9. http://www.areachicago.org.
10. http://www.sindominio.net/universitatpirata/
moodle.

11. http://www.canmasdeu.net.
12. http://aulabierta.info
13. http://cartac.gnoxys.net/index.php/ES and 
http://ulexmalaga.blogspot.com/
14. www.patiomaravillas.net/chikiasamblea 
15. http://www.exit-raval.net/
16. http://www.sitesize.net/repensarbarcelona/
17. In-between according to Bhabha's concept 
(1994), which entails simultaneously being between 
two poles and emerging from between them, that 
is, between a hybrid space and a resistance or 
emergence.
18.Translator Note:In situationist texts, a dérive is an 
attempt at analysis of the totality of everyday life, 
through the passive movement through space. It is 
translated as drift. Source:  http://en.wikipedia.org/
wiki/D%C3%A9rive
19. The international conference Reversible Actions. 
A Seminar on Education, Art and Territory took 
place in Vic on 7 and 8 November, organised by the 
ACVic art centre, Ramon Parramon and myself. 
More information at: http://acvic.org/cast/2008/09/
acciones-reversibles-seminario-sobre.html.
20. More information at: http://www.comissariat.
cat/mcb.
21. To see part of the project: http://www.idensitat.
org/v1/clfbcn/cortadellas/f_cortadellas.htm.
22. At this IES it was a collaboration with a 
pretechnology professor and another from the art 
department and at the CEIP with three different 
teachers that continued research projects in the 
classroom from a bus trip (Cortadellas 2002).
23. In the middle of the process, the students 
designed templates that were published in the 

journal Món local of the City of Calaf. While 
the other trips taken in a primary school led to 
subsequent work projects, this collaboration was 
limited to this action and its publication, as noted by 
Cortadellas (2002: 3).
24. For the exhibition in Barcelona, Montse 
developed 4 posters with all of the images produced 
by the groups of students, both of the trip and of 
subsequent educational projects.
25. In fact, in the subsequent editions of Idensitat, 
educational and collective services and actions have 
been incorporated that worked in education centres.
26. http://open-roulotte.pbworks.com
27. http://ripollet.cat/asp/showstatic.asp?main=/
promocio/canmas/index_es.html
28. http://amicsmartinet.blogspot.com
29. This information is described from conversations 
with members of LaFundició.
30. The mobile radio device was also designed 
based on a workshop. 
31. http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/
arees/ciutat/barris/index

References

Agirre, Imanol (2005). Teorías y prácticas en 
educación artística. Ideas para una revisión pragmatista 
de la experiencia estética. Barcelona: Octaedro.

Bhabha, Hommi (1994). The Location of Culture. 
New York: Routledge.

Dewey, John (1934). Art as Experience. repr., 
Carbondale: Southern Illinois University Press, 1987.

ENGLISH TEXT ENGLISH TEXT



SALA D’ART JOVE 2008204 SALA D’ART JOVE 2008 205

Cortadellas, Montse (2002). (A) Prop. Reus. Montse 
Cortadellas. Edition prepared from the work at 
Idensitat Calaf-Barcelona 2001/2002.

Duschatzky, Silvia (2007). Maestros errantes. 
Experiencias sociales a la intemperie. Buenos Aires: 
Paidós.

Freire, Paulo (2007). Pedagogy of the Oppressed. 
New York: Continuum.

Giroux, Henry A. (2000). Impure Acts: The Practical 
Politics of Cultural Studies. New York: Routledge.
Goldbard, Arlene (2006). New Creative Community: 
The Art of Cultural Development. Oakland: New 
Village Press.

Gore, Jennifer M. (1993). The Struggle for 
Pedagogies: Critical and Feminist Discourses as 
Regimes of Truth. New York: Routledge.

Kester, Grant (2006). “In Conversation”. Conference 
organised by CityArts. Dublin City Public Libraries. 
Dublin, 9 June 2006. 

LaFundició (2009 a). ¿Qué es laFundició?. http://
www.lafundicio.net/que.php (consulted in 
December 2009).

LaFundició (2009 b).Open-roulotte. http://www.
lafundicio.net/fichaProj.php?ID=open&tit=Open-
roulotte&tipo=1&idi=esp (consulted in December 
2009).

Nollert, Angelika; Rogoff, Irit (2006). 
A.C.A.D.E.M.Y. Hamburg: Revolver Verlag.

Vygotsky, Lev S. (2004). "Imagination and 
Creativity in Childhood". Journal of Russian and 
East European Psychology, 42 (1), 7—97.

Villasante, Tomás (2006). Desbordes creativos. 
Estilos y estrategias para la transformación social. 
Madrid: Libros Catarata.

Page 144  ▼

ENtrEPrENEurshiP PoliCiEs 
aND thEir imPaCt oN 
CoNtEmPorarY art
jarOn rOWan

"The force exerted by a given object with 
mass m1 on another with mass m2 is directly 
proportional to the product of the masses and 
inversely proportional to the square of the 
distance that separates them".
Sir Isaac Newton 

Throughout the following text I am going 
to describe and analyse a whole series of 
changes that have recently occurred in Spain 
that affect the conception of the role of 
culture. An obvious consequence of these 
changes is a rethinking of the role artists and 
other cultural agents should have, which 
will be the objective of numerous plans to 

promote entrepreneurship. In the text I will 
examine what it means and entails to be an 
entrepreneur and what consequences this new 
figure in labour may have for artistic practice. 
Over the course of 2008-2009 I conducted 
research that took me through different 
provinces in Spain and allowed me to interview 
both agencies that promote entrepreneurship 
and members of cultural microenterprises 
that had gone through these plans. Many of 
the ideas I present in this text came out of this 
work, which is available in full.1

The cultural policies of French heritage that 
predominated in Spain until recently departed 
from the premise that art and culture are 
essential goods for the development of any 
society. For this reason, States are responsible 
for promoting and defending their existence, 
making financial resources (grants or aid) 
and the necessary infrastructure (museums, 
art centres) available to cultural producers to 
guarantee their development and, in parallel, 
guaranteeing access to culture for citizens. 
Due to an entire series of changes of an 
economic and social nature born in the heat 
of neoliberal thought, this view of culture is 
gradually being replaced with another of a 
completely different nature.
Following the propositions and initiatives 
taken by governments like Britain's, the public 
administration is establishing another way 
to perceive this reality through its numerous 
institutions: culture can be a magnificent 
economic resource. This is generating a shift 

in the conception of culture, which goes from 
being a right to becoming a resource. This 
discourse is supported by a network of policy 
initiatives and agencies that promote what are 
called creative industries. In this new context, 
the artist or cultural producer will be presented 
as an entrepreneur who must be ready to take 
the help and be completely responsible for his 
or her economic life. Thus entrepreneurship 
will be promoted as a channel for 
development for cultural producers, and they 
will see other aid mechanisms like subsidies 
and aid that had previously been guaranteed 
by the State progressively dwindle.
With the implementation of plans to 
promote the so-called creative industries, a 
series of practices that have yet to work as 
business models (I am referring to activities 
as varied as design, graffiti, music and 
contemporary art) become the target of 
entrepreneurship plans. By promoting this 
would-be "professionalisation", it is supposed 
that many of these activities can become 
cultural microenterprises. Although it is true 
that due to the unstable situation in which 
they find themselves artists, like the bulk 
of other cultural producers, are seeking 
possible formulas and models to follow in 
order to escape the instability, this desire 
will see a possibility to explore in this new 
public discourse. Thus we see that a process 
of governance is coming about in which the 
interests of the State, certain private entities 
and cultural producers will be aligned: if 
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the sector had been calling for a greater 
degree of professionalism, the administration 
will propose a way to achieve it, that of 
entrepreneurship. 

What is it to be an entrepreneur?
The use of the concept "entrepreneur" already 
carries with it an implicit debate that we 
cannot ignore, since although in the English-
speaking world the meaning of "entrepreneur" 
is closely linked to an economic figure, in 
Spanish the expression can have different 
connotations. It can describe both the person 
who has initiative, determination, the ability 
to self-manage and so on and the economic 
figure: an entrepreneur is a person who 
opens a business. Some consider that the 
second definition already encompasses the 
first ones, since qualities are described in the 
first case that would seem to be useful for 
the business entrepreneur. This conceptual 
ambiguity brings us to one of the first debates 
we must address: what do we mean when 
we speak about entrepreneurs? I personally 
have chosen to use the term entrepreneurship 
to refer specifically to the act of business 
entrepreneurship, since I consider it a more 
closed expression that until now has only 
been used in the business sphere. In Spain 
we will see that "entrepreneur" is used to the 
detriment of "businessman", a word with many 
connotations as I will argue below.
The different administrations have recently 
begun to use the term "entrepreneurs" to 

refer to a new wave of businesspeople. Some 
experts I was able to consult confirmed 
that this terminological shift is due in part 
to the negative connotations the word 
"businessman" has. In Andalusia, the notion 
of businessman is closely associated with the 
figure of the "gentleman", in Extremadura 
with the "bullfighting businessman", and when 
the tag "cultural" is added, it is reminiscent of 
figures like José Luis Moreno among others. 
This results in younger generations rejecting a 
consideration of themselves as businesspeople 
and having a greater acceptance of the term 
entrepreneur, which adds a series of qualities 
to the businessperson that few would reject. 
Despite this, I was able to confirm that in 
the sphere of cultural production the idea 
of making the personal project a business 
project continues to be viewed with a certain 
suspicion, and in general terms people would 
rather be presented as creators, artists and the 
like than define themselves as entrepreneurs.

Entrepreneurship in culture
In 1997, Charles Leadbeter, a British 
consultant, had the dubious honour of 
introducing the term "culturepreneur" 
into official language. In the report "The 
Independents: Britain's New Cultural 
Entrepreneurs" cowritten with Kate Oakley 
for the think tank DEMOS, some of the 
guidelines that define this new class of 
entrepreneurs are introduced. One of the 
attributes they highlight is that these cultural 

producers will be "less dependent than their 
1980s counterparts" (1999:20), an undeniably 
useful point on which to build the disjunctive 
dependence-freedom that supports the 
rhetoric of entrepreneurship. The origin of 
these new workers will be traced to "the late 
1980s and 1990s as public subsidies to the 
arts were under pressure and many large 
commercial organisations were in the midst 
of downsizing. Careers in large organisations 
became more risky and uncertain: self-
employment and entrepreneurship became 
a more realistic option (...) and a natural 
choice for young people in these industries" 
(1999:15). So facing an economic crisis and 
the liberalisation of a sector they themselves 
called "chronically unstable" (1999:26), the 
British government introduced a series of 
policies aimed at promoting entrepreneurship 
and its attributes: independence, responsibility 
and risk. 
These cultural entrepreneurs, presumably 
more proactive, seek to become independent 
from the State and are more predisposed to 
enter the free market; they will be prepared 
to assume all of their responsibilities, chief 
among them generating economic benefits 
through their work. The entrepreneurs 
begin to acquire their own competences, 
such as knowing how to handle themselves 
and prosper in the market, so to some 
extent the State will be exempted from the 
former responsibilities it had to the sector. 
These reasons led to the United Kingdom 

imitating the U.S. in drawing up a new map 
of institutions and programmes that aimed to 
promote and disseminate entrepreneurship 
as an economic and work opportunity for a 
great number of agents highly dissatisfied 
with their economic and work conditions. Still, 
nothing has succeeded in showing that the 
pay or working conditions of these agents 
has improved over time, and although it 
is true that in some cases their economies 
have successfully become stabilised, it has 
been by dint of self-exploitation, sacrifice or 
contracting large debts with banks or friends 
that will decrease the future earnings potential 
of cultural entrepreneurs. 
The cultural entrepreneurs that I was able 
to interview or have met through my work 
have a very particular profile. In most cases, 
the business shape they have adopted 
is only an excuse to be able to continue 
their work. Few of those interviewed have 
carried out a feasibility analysis, studied the 
market or designed a growth strategy prior 
to establishing themselves as a company. 
Generally speaking, microenterprises abound, 
and many of them continue to operate in 
parallel with the association from whence 
they emerged. Larger companies tend to 
operate by availing themselves of a network of 
freelancers who provide services sporadically 
and alternate jobs for advertising and design 
firms, producers and sometimes for local or 
regional television stations. Similarly, many 
of the people in this sphere that I was able 
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to interview have admitted that their self-
employed status does not come from a desire 
to establish themselves as businesses but is 
simply a formality to allow them to collect 
payment from institutions. There is no real 
wish to become established as businesses 
but instead to be able to engage in work they 
enjoy and be able to invoice for the services 
they provide. 
Many of the microenterprises I became 
acquainted with do not have the appropriate 
structure or in many cases a desire to 
grow. The limited business training of their 
founders and unfamiliarity with management 
techniques make these companies 
comfortable with remaining small and with 
few complications. Thus we see that cultural 
entrepreneurs are very different from 
entrepreneurs operating in other areas of the 
economy. The cultural entrepreneur wishes 
above all to undertake his cultural work, and 
the company is a means to do so.

promotion programmes
Due to the lack of a culture of 
entrepreneurship within the cultural sphere, 
many promotion plans and programmes 
that aim to promote the establishment of a 
business environment for culture have come 
about over the last few years. Organisations 
like Proyecto Lunar1 in Andalusia, GIJ3 in 
Extremadura, Lan Ekintza4 in Bilbao and 
plans promoted by Barcelona Activa5 in 
Barcelona have made it easier for freelancers 

and associations to become businesses. 
Initiatives of a private nature to encourage 
entrepreneurship have also been created, 
like the Banespyme plans6 from Banesto, the 
Bancaja awards7 for young entrepreneurs 
and Creativity Zentrum8 in Bilbao, a centre 
created to educate and support cultural 
entrepreneurs. It is difficult to weigh the 
success of these plans, but what is clear is 
that a significant number of collectives and 
initiatives are establishing themselves as 
companies thanks to the actions of these 
programmes.
In the hegemonic discourses deriving from 
the creative industries, it was felt that the 
model for producing wealth associated with 
the cultural sector needed to be organised 
around copyright. The revenues generated 
through the exploitation of rights are the 
focus of the different licenses that are used to 
market the work. Organisations like Vegap9 
were created with the support of artists 
associations, which at some point thought 
that the revenues from managing copyright 
should be the main source of income for 
artists. This contrasts sharply with the number 
of cultural agents that decide to cede their 
work to the public domain or who work with 
open license models. The remix culture is 
strongly rooted within certain sectors and it 
is considered more important to have access 
to cultural content than to have the privilege 
of exploiting the proceeds. In the fields of 
painting, video, installations, photography 

and so on, we see artists appropriating 
sounds, images, melodies and more, putting 
intellectual property on the ropes.
Similarly, many of the cultural entrepreneurs 
and microenterprises of the sector have their 
origins in a context related to the artistic 
one. This is why they have internalised the 
notion of project work. In video art this is a 
very common practice: an art centre may 
commission one piece, another may be 
financed through a grant, others may be 
created for a festival and so on. This generates 
a very significant discontinuity in the monetary 
inflows the creator is going to have. Project 
work clashes with the legal models that can 
be used to operate. Although France has had 
the figure of the "temporary entertainment 
worker",10 which incorporates the intrinsic 
discontinuity of cultural work, a thorough 
discussion about the legal needs of this type 
of work has not got off the ground in Spain. 
The Associació d’artistes visuals de Catalunya 
(Association of Visual Artists of Catalonia, 
AAVC)11 has proposed a debate on the artists' 
statute, but this debate has not been very 
successful in recent years. 
The main problem affecting the 
microenterprises created in this sector is that 
some of them are and can be sustainable, 
but they suffer from a deep-seated problem 
of liquidity. They may go for several months 
without invoicing any projects, and banks 
are very wary when granting lines of credit 
to this type of company. For this reason their 

continuity is always in jeopardy and their 
viability called into question. It is very difficult 
to promote the idea of entrepreneurship when 
you are aware of this reality and when the 
models of success12 used by certain institutions 
do not make this widespread reality clear. It 
is well known that the public administration 
(which many cultural microenterprises depend 
on) is a somewhat tricky client. It typically 
takes a long time to pay, any commercial 
exchange requires a great number of 
bureaucratic steps, and projects are often 
commissioned with very short deadlines. 
This makes it not always easy to be a cultural 
entrepreneur.

The future of artists
Contemporary artists are urged to become 
professionalised. Training programmes have 
been designed for this (like the ongoing 
training courses13 offered by the AAVC) 
that offer management courses for artists. 
In parallel, promotion agencies have begun 
to offer lines of credit for artists to replace 
grants,14 a change that may have profound 
consequences in how culture is produced: if 
you must repay the loan, you need to ensure 
that your project will be a commercial success. 
In a recent article, Xavier Marcé, former 
director of the ICIC, wrote "it is absolutely 
essential that a part of the theatre sector, the 
film sector, the visual arts sector and the music 
sector stops receiving subsidies and begins 
receiving financing", making a changed view 
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of the economic role culture should have clear.
This economicist view of culture potentially 
poses a threat to less commercial cultural and 
artistic forms, activities that aim to generate 
critical thought, propose political reflection, 
generate social criticism and so forth. It is 
therefore necessary to demarcate and make 
clear the conceptual lines that will separate 
culture understood as a right and culture as 
a resource. It is necessary to promote artistic 
practices that do not wish to pass through 
the "piratical" environment of commercial 
art galleries. Channels must be designed to 
support artists who do not want to strut their 
stuff at the international biennales and fairs. It 
is necessary to defend self-managed spaces 
from the pressures of urban speculation, and 
at this moment of extreme economisation of 
life, we must look to other, more sustainable 
economies for contemporary artist practice 
since, fortunately, not all that glitters is gold.

1. http://www.ypsite.net/recursos/biblioteca/
documentos/Emprendizajes_en_Cultura_jaron_
rowan.pdf
2. http://www.proyectolunar.com/proyectolunar/
3. http://www.iniciativajoven.org/
4. http://www.bilbao.net/lanekintza/
5. http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/
cat/index.jsp.
6. http://www.banespyme.org.
7. http://www.jovenesemprendedoresbancaja.com.
8. http://www.creativityzentrum.com/index.
php?sec=cont&cid=1.

9. http://www.vegap.es/CA.
10. Per a més informació, vegeu: http://www.
intermittent-spectacle.fr.
11. http://www.aavc.net.
12. http://www.emprendedorestv.com/canal/26/
emprendedores.
13. http://formaciocontinua.aavc.net/ca.
14. Com és el cas de les ajudes Melkart (http://
www.andaluciaemprende.es) o les línies de crèdit 
desenvolupades per l’ICIC (http://www20.gencat.cat).
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in his talk I still don’t know what youth is, 
given within the framework of the Km. 0 
conference, Carles Guerra talked about 
the representation of youth, the social and 
political role played by this category and 
his own personal experience. We would like 
to go over all these ideas and also set up a 
comparison between up-and-coming art in 
the 1990s and the current situation.

Carles, so you still don’t know what youth is?

CarlES GuErra: I’ve thought about this a lot. 
When I started out on my career as an artist 
in the early 1990s, we were coming from a 
time when the category of youth was being 
exploited by public institutions. Youth was 
seen as a biological category, both socially 
and in the art world. After the transition to 
democracy in Spain, young art had been 
used as a metonym for young democracy and 

this vision still applied. Young people were 
thought to form a group that needed help 
and tutors, but it also became a category that 
could be exploited, within the ideas of the new 
liberal market. In Society of the Spectacle, Guy 
Debord had defined youth as a category that 
was subject to a powerful symbolic charge that 
represented condensed capital. I was eager 
to understand how this category represented 
not only young people, but also threatened to 
force them to be a certain way.

[biopolitics]
At the start of the 1990s, capitalism began 
to effectively exploit all the immaterial 
aspects of experience, which made analysis 
of the category of youth more pertinent than 
ever. At the time, youth was understood as 
a workforce that could be seen as a natural 
force. As with all otherness, youth was equated 
with nature: everything not recognised as 
productive is considered to be natural. And 
nature is exploited directly, without the natural 
subject being aware of being exploited. This is 
what happened in Barcelona after 1979, when a 
series of sociological studies revealed that the 
city centre was the most deprived area in the 
city: poverty, low levels of education, houses 
with no running water, drugs, prostitution, etc. 
And what was done about it? City planning no 
longer worked. The answer lay in biopolitics: 
the MACBA and CCCB were built, bringing 
institutional culture not through its intrinsic 
interest, but by correcting inhabitants’ way of 

life. The same year, Foucault gave a course 
entitled Naissance de la biopolitique at the 
Collège de France. All these studies from the 
1980s would be borne out in the 1990s.

[youth understood as a workforce]
My fury at being forced to do community 
service [the alternative to military service] 
for thirteen months led me to think about 
what youth meant. In an interview with Dan 
Graham, I asked him what about this category 
had interested him in works such as Rock My 
Religion or other works of his. He said that he 
had been a shy, unattractive teenager without 
a car – which in the US set him apart from 
his friends. His work was a way of reliving a 
period he didn’t experience. Youth became 
a rationalisable object far removed from 
capitalist logic, according to which youth 
is a Dionysian, expressive time. In contrast 
to 1980s painting, expressive painting by 
young artists, Dan Graham goes against the 
current and instead of throwing himself into 
experience, deconstructs the category. An 
example of this analysis is his libretto for the 
rock opera Wild in the Streets (1994), a parody 
of the desire to be young: the children of 
the hippies rise up and put a teenager in the 
White House. Its tagline is “Don’t trust anyone 
over thirty”. Despite the obvious differences, 
maybe the same thing happened to me: I 
was aware that youth could be enjoyed, but it 
needed to be analysed and understood.
This density inspired the essay Youth as a 
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Workforce for the exhibition You Are Here (La 
Virreina, 2001), where I tried to understand 
what this phenomenon was about. Club 
culture was bursting onto the scene, with icons 
like Carles Congost and Ana Laura Aláez and 
standard bearers like Manel Clot. Some years 
years before I had published Jugendstil, Now:
Consumer Music and Visual Arts (Acción 
paralela, 1996), an essay on Congost’s work. 
He wasn’t saying anything new, but he had a 
refreshing ambivalence in creating a powerful 
imagination based on popular subculture. In 
galleries such as Luis Adelantado and Joan 
Prats all we see now is the repetition of all this. 
But at that time, all the arts were mixed up 
with other areas and we saw how once again 
this led to a kind of expressionist art.
In 1998 I gave a seminar entitled The Stars 
down to Earth at the Fundació “la Caixa”; I 
borrowed the title from a little-known essay by 
Adorno. In the talk I looked at work by Pipilotti 
Rist and Cheryl Donegan to consider the 
expressionism we were living through, more 
sophisticated than the pictorial expressionism 
of the 1980s and which was pervading all of 
reality. An example for understanding this 
ethereal yet permanent presence would be 
the publicity shots for Sónar in 2000 featuring 
two identical twins walking through the city 
surrounded by paranormal effects. But in 
reality, the paranormal is the city of Barcelona 
itself, moved by invisible forces: at the end of 
the day the advertising campaign is realist, 
because it describes what happens in the 

city. Although Sónar only lasts three days, it 
permeates the city all year round, in record 
shops, clothes shops and nightclubs, and 
forms part of the subculture of the mix that 
hooks the city.

[Territorialisation]
As an artist, when I examine these subjects 
in a gallery or exhibition space I try to make 
sure it isn’t sociology, but rather present it as a 
hallucination. It’s the same procedure as Biel 
Capllonch’s photographs of the identical twins 
for Sónar: paranormal forces have taken over 
the city. These forces can’t be quantified by 
the formal economy and, although they seem 
intangible, they are the reality. Félix Guattari’s 
text Les trois écologies (Pre-textos, 1998) 
helped me look at these subjects in greater 
depth. He says that youth is an example of 
seeing new forms of territorialisation and sees 
a territory as a way of life: there are territories 
created by aesthetic attitudes. And you can 
see this at Sónar too: there are hammocks 
in the chill-out area and another area with 
artificial turf… all around there are ways of 
stimulating different body movements. 
If you cover your ears, you can see it as a 
factory: each space has its own speciality; 
everything is designed to stimulate the body. 
Participants aren’t aware of it – it’s a collective 
hallucination.
Youth is a floating entity, an invisible force 
that can nevertheless be controlled; this 
is what happens for example in the Born 

neighbourhood of Barcelona: this force 
is channelled into this space, because its 
presence revitalises the neighbourhood and 
makes it a desirable place to live. Once there 
are bars and young people strolling around, 
the municipal business gets to work, reforming 
housing. First there is a symbolic investment of 
capital and then economic investment, which 
boosts house prices and creates a middle class 
that wants to live there. Youth is exploited like 
a river, a natural energy you steer towards the 
areas of the city you want to revamp, with the 
resulting added economic value.

[new forms of production]
In the videos Total Time / All the Time and A 
Thousand and One Faces (2000) I wanted 
to reveal the micro dimension of life through 
surveys like those for television: for example, 
I counted the time young people spent at a 
cashpoint. I also included an essay part, where 
I mixed the interview with Dan Graham with 
four images. As an artist I didn’t want to wake 
people from their hallucination – which would 
be the logic of critical art – but rather place 
them in front of a double hallucination. Not 
the kind of hallucination you wake up from, 
but understanding today’s form of production 
and work. Essentially I think this is a critical 
approach, since it was the way of mixing the 
artistic and essay sides.
At the time I was keen to crisscross a series 
of essay lines that went above and beyond 
a reflection on youth. The preparation for 

the 2000 Quinzena d’Art de Montesquiu 
(QUAM), under the heading New Forms 
of Production, helped me research a series 
of queries I had and, basically, question the 
division of labour. I interviewed Antonio 
Negri; we invited Maurizio Lazzarato, who 
popularised the term immaterial labour; Renné 
Green, who worked with the idea of rethinking 
representations of youth at times of political 
movement; and Ute Meta Bauer, who at 
the time was preparing Documenta 11. The 
QUAM let me verbalise a series of changes 
in the way of understanding and producing 
art, culture and thought; now it enabled me to 
spend more time on my work as a teacher and 
critic. This was when I started to do work for 
La Vanguardia and make a name for myself as 
an essayist. Perhaps the most important thing 
was questioning the division of labour and 
challenge it through my work. Can an artist 
be a critic? Can we redesign the roles we’re 
subject to?

[Current economic uncertainty]
Until now, capital wanted to appropriate our 
experience and invented ways of capitalising 
on it. The present problem is that, in addition 
to experience, they also want our money 
and our entire life. It’s more dramatic. We’re 
not heading towards an awareness of work. 
Economic uncertainty intensifies because we 
haven’t managed to grasp the profit on the 
work we create. In an article in La Vanguardia, 
Manuel Castells said that any wage cuts 
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should be matched by fewer working hours: 
we would surely see these leisure hours as 
productive. And we haven’t grasped this yet. 
The only thing we can see is that the state gets 
weaker and weaker, whilst the banks get more 
and more powerful.
Cultural institutions are at the forefront of 
capitalism: they want to seize life from the 
start. You can make your child a member 
of the Tate Modern from the day they are 
born, just as you can with the Club Súper 
Tres – in this case with a clear link to la Caixa”. 
Or take them to Sónar Kids, which makes 
no distinction between adults and children. 
Children are no longer outside the sphere of 
production: there is a continuum from birth 
to adulthood. The category of youth helped 
me interpret these kinds of phenomena and 
articulate the relationship between culture, 
economics, politics and production, but it’s 
clear that now there are no age limits.

ENGLISH TEXT ENGLISH TEXT



SALA D’ART JOVE 2008216 SALA D’ART JOVE 2008 217

DIRECTORI



SALA D’ART JOVE 2008 SALA D’ART JOVE 2008 219218

aballí, ignasi
pp. 54, 58, 61
www.ignasiaballi.net
 
andreu, isabel
pp. 85, 86, 102 - 107
 
anson, Martí
pp. 10 – 17, 41, 42, 44, 51, 54
www.martianson.com
 
badia, Tere 
p. 114

benítez, laura 
p. 89

broto, luz
pp. 41, 44 - 47, 51, 58, 59, 61
www.luzbroto.net
 
brucke, llure
pp. 19, 22 – 24, 27

Campaña, rocío 
p. 89

Canudas, jordi
pp. 63, 66, 67
www.jordicanudas.com

Cardona, laura
pp. 19, 22, 24, 25, 29, 32, 33, 39 
 
Cerveró, lluís 
p. 114

Cortadellas, Montse 
pp. 114, 131, 137 - 139
www.comissariat.cat/mcb

Cuesta, Mery
pp. 10 – 17, 19, 20, 22 – 24, 30, 38, 39, 114, 162, 163 
www.merycuesta.com
 
Dauder, Sílvia 
p. 94
www.projectesd.com

Disonancias 
p. 114
www.disonancias.com/es/

Domènec 
p. 9
www.domenec.net

Duret, Federico
pp. 63, 66, 72, 73, 80, 81
www.federicoduret.com.ar

Escobio, alicia 
p. 89

Farrés, Enric
pp. 63, 66, 72 -75 
www.lenric.net
 
Fernández porta, Eloy
pp. 30, 31

Fontdevila, Oriol
pp. 6 – 17, 44, 50

Gascón, Oriol
p. 108 

Guerra, Carles
pp. 114, 123, 154 - 160
 
hispano, andrés 
pp. 114, 116 - 119

ibanyez, albert
pp. 63, 64, 66, 76 - 78
www.albertibanyez.com

jacoby, Daniel
pp. 41, 48 - 50, 52, 53, 56, 57
www.danieljacoby.com
 
juárez, Dolors
pp. 85, 110, 111

jurado, josé
pp. 63, 64, 67, 79, 82, 83
culturapoligonera.blogspot.com

Kasal de joves de roquetes 
p. 114

laFundició 
pp. 114, 132, 135, 137 - 140
www.lafundicio.net

lasurt, lola
pp. 85, 86, 88 - 93, 108

leland palmer
p. 108
www.palmerproduce.com

Meana, Fran
pp. 19, 22, 23, 26, 34, 35
www.franmeana.com
 
Miguel, Sergi 
p. 89

Miralles, Clara
pp. 19, 22, 24, 28
www.fotolog.com/nicca_ela/31695184
 
Oyón, josé luís
pp. 82, 83

peran, Martí
pp. 85, 88 - 90, 100, 101, 103, 104, 110 
www.martiperan.net

pérez, noemí
pp. 41, 44, 49, 51, 55

pié, Marcel
pp. 41, 44, 45, 47, 51, 60
www.365animacions.net
 
piza, Sira
pp. 19, 22, 24, 25, 29, 32, 33, 37
 
proyecto lunar 
pp. 114, 150, 153
www.proyectolunar.com

DIRECTORIDIRECTORI



SALA D’ART JOVE 2008 SALA D’ART JOVE 2008 221220

rodrigo, javier
pp. 114, 122 - 140
javierrodrigomontero.blogspot.com
 
rosa, josé de la 
p. 114
proyectolunar.com/proyectolunar/

rowan, jaron
pp. 114, 144 - 153
www.ypsite.net

Saez, begoña
p. 108
 
Sánchez, Txuma
pp. 6 – 17, 44, 50, 111

The linn youki project
pp. 20, 37, 38
www.myspace.com/thelinnyoukiproject
 
Thorel, benjamin 
p. 94
www.castillocorrales.fr

uriCorb 
pp. 70, 71

Vilanova, Oriol
pp. 85, 86, 94, 96 - 100
www.oriol-vilanova.com
 
Vilardell, Marta
pp. 6 – 9
 
Villa, Manuela 
p. 114
www.mataderomadrid.com

Villalbí, Eugeni
pp. 6 – 9

DIRECTORI



SALA D’ART JOVE 2008 SALA D’ART JOVE 2008 223222

Sala d’art jove 2008
 
Equip d’assessorament i gestió
Oriol Fontdevila i 
Experimentem amb l’art 
(Txuma Sánchez i Víctor lobo)
 
Coordinació tècnica
Marta Vilardell

jurat de la convocatòria 
art jove 2008
 
jordi Casals
Cap de programes de l’Agència Catalana
de la Joventut

Martí anson
Artista

Mery Cuesta
Crítica d’art

Carles Guerra
Artista i crític d’art

Montse romaní
Investigadora i productora cultural

David Santaeulària
Director de l’àrea de creació
contemporània de l’Ajuntament d’Olot

Víctor lobo
Co-director d’Experimentem amb l’Art

Txuma Sánchez
Artista Visual

Oriol Fontdevila
Comissari independent

Generalitat de Catalunya
Departament d’acció Social i Ciutadania
Secretaria de joventut
 
Consellera
Carme Capdevila palau
 
Secretari de Joventut
Eugeni Villalbí i Godes
 
Director de L’Agència Catalana de la Joventut
julià Fernández i Olivares
 
 
Sala d’art jove
Calàbria 147
08015 Barcelona
Tel. 934838361
www.saladartjove.cat
www.saladartjove.wordpress.com
www.gencat.cat/joventut/salartjove
artjove.dasc@gencat.cat

Aquesta publicació ha rebut el suport de:




