
Amb la present publicació la Sala d’Art Jove de la Secretaria de Joventut es dirigeix al pro-
fessorat de secundària del departament d’educació visual i plàstica i als batxillerats artís-
tics per donar-vos a conèixer i convidar-vos a l’exposició col·lectiva L’AIRE QUE RESPI-
RO, formada per tres artistes joves: Annegien van Doorn, Miguel Orcal i Raül Roncero.

Hem cregut adient fer-vos arribar aquest diari com a eina de treball a l’aula, de documen-
tació o simplement d’informació sobre artistes que estan treballant temes d’actualitat i de 
sensibilitat molt pròxims als adolescents i als joves, com són la construcció de la identitat 
d’un individu o d’un col·lectiu a partir dels mitjans d’informació i de comunicació, així com 
l’anul·lació de la frontera entre la ficció i la realitat que es genera amb l’alta tecnologia, tal 
i com passa en el cas de la robòtica.

Habitualment els materials de comunicació de la Sala d’Art Jove tenen com a receptors 
agents varis del sector cultural. En aquesta ocasió, per mitjà del diàleg que s’ha generat 
entre els artistes i l’equip gestor de la sala al llarg de la preparació de l’exposició, s’ha cre-
gut pertinent concentrar la distribució del material de comunicació imprès a tots els ins-
tituts d’educació secundària de Catalunya, exclusivament.

Us convidem a fer ús d’aquest material, així com també a que visiteu l’exposició a partir 
del dia 16 d’abril. En aquest cas podeu contactar amb nosaltres per concertar una vista a la 
Sala d’Art Jove, per a la realització de la qual es comptarà amb la col·laboració dels artistes. 
Igualment, tots aquells centres d’educació que estigueu interessats en seguir rebent el ma-
terial de comunicació de les activitats que generem, ens ho podeu fer saber.

Att. Professorat
del Departament d’Educació
Visual i Plàstica.

PER CONTACTAR AMB LA SALA D’ART JOVE:
Tel. 93 483 83 61
artjove.dasc@gencat.cat

TO THE TEACHERS
OF THE ARTS DEPARTMENT.

With the current publication, Sala d’Art Jove 
de la Secretaria de Joventut wants to present 
the collective exhibition L’AIRE QUE 
RESPIRO, formed by three young artists: 
Annegien van Doorn, Miguel Orcal and Raül 
Roncero, to the teachers of secondary educa-
tion in the arts departments and the artistic 
branch.

We have considered appropriate to send you 
this diary to be used as a working tool in the 
classroom, as a document or just information 
about artists working on current topics close 
in sensibility to teenagers and young people, 
as would be the construction of an individu-

al’s or a collective identity through media, or 
the overturn of the border between fiction 
and reality generated by high technology, as 
in robotics.

Usually the communication materials of Sala 
d’Art Jove have different agents of the cul-
tural world as their receptors. In this occa-
sion, through the dialogue generated with the 
artists and management team of the gallery 
during the preparation of the exhibition, we 
have considered appropriate to concentrate 
the distribution of printed communication 
material exclusively in secondary schools in 
Catalunya.

We want to invite you to use this material, 
as well as to visit the exhibition which will 

be open from the 16th of April. In this case 
you can contact us to book a visit to the Sala 
d’Art Jove, where we will have the collabora-
tion of the artists. Moreover, all the schools 
interested in receiving our communication 
material on a regular basis can let us know.

TO CONTACT SALA D’ART JOVE:
Tel. 93 483 83 61
artjove.dasc@gencat.cat



L’Aire Que Respiro
SALA D’ART JOVE. Secretaria de Joventut
Calàbria, 147 (Barcelona)

Del 16 d’abril al 5 de juny de 2009
From 16 April to 5 June, 2009 

FROM:
annegienvandoorn@gmail.com
ANNEGIEN VAN DOORN

Els destinataris van des de persones 
conegudes (ja sigui un amic o un profes-
sor, per exemple) fins a persones des-
conegudes, amb les quals es va establint 
eventualment una relació amistosa. La 
manera d’escriure reflecteix un lent 
procés d’adopció de l’idioma i com l’ús 
d’aquest llenguatge va alterant la meva 
pròpia identitat.

L’ordre cronològic i la forma d’escriure 
en aquests correus electrònics constru-
eixen un text absurd en tant que mos-
tren sempre una única banda de la con-
versa, barrejant diferents missatges a 
través d’una forma d’escriure molt ingè-
nua. Una recuperació parcial de la meva 
vida i de la meva manera de relacionar-
me amb les persones a través d’un mitjà 
de comunicació ja socialment acceptat. 
Tot un cúmul d’informació enviada a 
cada moment, encara que només sigui 
per dir: “d’acord, ens veiem després”.

Aquest projecte és una recopilació dels meus
correus electrònics, vinculats al procés del meu
establiment a Barcelona. Els mails que he
enviat a partir del moment en què vaig decidir
buscar un programa de postgrau (maig 2006)
estan escrits sobre papers de 70 x 100 cm

This project is a collection of my e-mails, related
to the process of my establishment in Barcelona.
The e-mails I have sent from the moment I decided
to look for a postgraduate programme (May 2006)
have been written on 70 x 100 cm paper

Recipients were known people (friends and 
professors, for examples) as well as unknown 
people, with whom I eventually established 
a friendly relationship. The way of writing 
reflects a slow process of adoption of a lan-
guage and how the use of this language shapes 
my own identity.

The chronological order and the way of writ-
ing these e-mails constitute and absurd text 
as they only show one side of the conversa-
tion, mixing different messages through a 
very naïve way of writing. A partial recovery 
of my life and my way of relating to others 
through a means of communication socially 
accepted. A load of information sent every 
single moment, even if only to say: “ok, see 
you later”.

Fragment de l’obra From: annegienvandoorn@gmail.com, Annegien Van Doorn 2009.
Rotulador i paper (83 papers de 70 x 100 cm).



«L’estudi és bastant “gezellig”»
«The studio is quite “gezellig”»

«He calculat que tindré més o menys 100 papers de 70 x 100 cm escrits amb els meus e-mails, i per acabar-ho a l’abril haig d’escriure 
vint-i-cinc hores a la setmana. Al final serien més o menys setanta metres d’obra.»

Hola Daniel, Luis Miguel i Raül,

Ho sento que no puc participar a la reu-
nió avui. M’agradaria saber més dels 
vostres projectes. Potser em pots enviar 
el vostre proposta per e-mail i/o puc estar 
present en el proper reunió per la video 
conferència de Skype. (és que m’agrada 
els mitjans de comunicació ;-) )

El meu treball artística està vinculat a 
la vida real. Sempre prenc la meva ex-
periències cotidians com un punt de par-
tida. Així els meus espais preferides per 
presentar el meu treball també són espais 
vinculat a la vida real. Aquest pot variar 
d’una casa, el carrer, una fàbrica, escola, 
botiga, etc. Qualsevol lloc que té una pre-
sència de la seva funció anterior i/o una 
funció fora de ser un “espai expositiu”.

D’una banda la Sala d’Art Jove és un 
“white cube” total, però per altra ban-
da està situat en un lloc estrany dins 
d’aquest centre commercial (o no sé el 
que és exactament). Perquè la sala és 
molt baix i tampoc té finestres, crec que 
té les característiques d’un arxiu i ho po-
dria tractar així.

He calculat que tindré més o menys 100 
papers de 70 x 100 cm escrit amb els meus 
e-mails, i per acabar-ho a l’abril haig d’es-
criure 25 hores a la setmana. Al final seria 
mes o menys 70 metres d’obra. No sé les 
mides de la sala, però crec que amb aquest 
quantitat em puc menjar tot la sala sola. 
Per això estic pensant en presentar només 
una part lineal penjat a les parets i crear 
pels que sobrin un cert tipus d’arxiu.

Què opineu? Com heu pensat presentar 
els vostres treballs?

Una salutació, Annegien

PD. He adjuntat algunes fotos del meu 
taller a Barcelona amb les primeres pro-
ves de “From: annegienvandoorn@gmail.

Damrak 70, Unit 5.67, 1012LM Amsterdam.
24’96 m2 de superfície.
«És un edifici enorme de cinc plantes amb 
tallers i oficines. Està ocupat en un 40% per 
artistes i en un 60% per empreses creatives. 
Encara no està obert al públic, però a la quarta 
planta s’hi construirà un bar/restaurant i a la 
cinquena planta volen obrir una part de l’espai 
per a exposicions.»

com”. La setmana que ve us enviaré al-
gunes fotos del meu taller aquí a Àmster-
dam, on estic acabant el projecte ara.

Hi Daniel, Luis Miguel and Raül, 

I am sorry but I cannot participate in a meet-
ing today. I would like to know more about your 
projects. Maybe you can send me your projects in 
my e-mail and/or I can be in the next meeting in a 
video conference through Skype (I like media ;-) )

My artistic work is linked to real life. I always 
take my everyday experiences as a starting point. 
So my favourites spaces to present my work are 
also spaces related to real life. This can vary in a 
house, the street, a factory, school, shop, etc. Any 
place that has a presence in its previous function 
and/or a another function besides being an “exhi-
bition space”.

On the one side, Sala d’Art Jove is a complete white 
cube, but on the other it is located in a strange place 
in this shopping mall (I don’t know exactly what it 
is). Because the room is very low and has no win-
dows I think it has the characteristics of an archive 
and that’s how I could treat it.

I’ve made a calculation and I’ll more or less have 
100 papers of 70 x 100 cm written with my e-mails, 
and to finish it in April I have to write 25 hours 
a week. At the end it will be more or less 70 m of 
work. I don’t know the measures of the room, but 
I think that with this amount I can use the whole 
space of the room meself. This is why I’m think-
ing in presenting just a lineal part hanging on the 
walls and create for the rest some kind of archive.

What do you think? How do you think you’ll 
present your work?

Best, Annegien

P.S. I am attaching some pictures of my studio in 
Barcelona with the first proofs of “From: annegi-
envandoorn@gmail.com”. Next week I’ll send you 
some pictures of my studio here in Amsterdam, 
where I’m finishing the project now.

«L’estudi és bastant “gezellig”, que és una pa-
raula típica holandesa de difícil traducció que 
utilitzem molt freqüentment i que es refereix a 
trobar-se a gust en un espai o en una situació. 
La veritat és que passo més temps a l’estudi 
que a casa meva i aquest s’ha convertit en una 
extensió de la meva llar i al mateix temps una 
prolongació de la meva persona.»

«Quants metres has escrit? Horitzontalment 
56’7 m de 100 cm d’alt, que fan uns 56’7 m2.»



From: annegienvandoorn@gmail.com, Annegien Van Doorn 2009.
Rotulador i paper (83 papers de 70 x 100 cm).



«La identitat és un concepte mutable. Al llarg
de la vida la identitat varia i evoluciona»
«Identity is a mutable concept. Identity changes
and evolves through life»
ENTREVISTA A ANNEGIEN VAN DOORN. Per Daniel Chust Peters
INTERVIEW TO ANNEGIEN VAN DOORN. By Daniel Chust Peters

Et sembla bé que et faci l’entrevista a tra-
vés del correu electrònic? Condicionarà 
el caràcter de l’entrevista...
Sí, no tinc problema en comunicar-me 
d’aquesta manera.

I en castellà? 
Em sembla bé. Els últims anys he parlat 
més espanyol que holandès, així que hi 
estic acostumada.

Si l’idioma i el canal de comunicació in-
flueixen en la identitat de la persona, 
quina Annegien em respon? Tenim múl-
tiples identitats?
Crec que la identitat és un concepte mu-
table. Al llarg de la vida la identitat varia 
i evoluciona. Per altra banda, en un pe-
ríode concret no crec que la meva iden-
titat sigui múltiple però sí que mostri 
diferents parcel·les de la meva identitat 
depenent del context, el lloc en el que 
em trobo, l’idioma en el que m’expres-
so, la persona amb la que parlo, etc.

No parlo holandès. Mai no coneixeré 
l’Annegien holandesa?
No és només l’idioma el que construeix 
la identitat. Si vinguessis a Holanda i 
passessis temps amb mi i amb els meus 
amics aquí podries conèixer l’Annegien 
holandesa. Si alguna cosa crec que can-
via al trobar-me en el meu país és pot-
ser la sensació de seguretat, la confian-
ça que et dóna conèixer el territori i el 
seu codi (les convencions). 

Creus que avui en dia els diferents mit-
jans de comunicar-se (e-mails, sms, mes-
senger, xats...) alteren la nostra identitat 
o en construeixen una altra?
No canvien la identitat d’una persona 
però sí que et donen la llibertat de po-
der reinventar-te.

Les xarxes socials per internet ens fan 
més apàtics?
No, al contrari; crec que faciliten la co-
municació i interacció social amb altres 
persones que d’una altra manera no se-
ria possible en el món físic.

Quants correus electrònics has recopilat 
per a la Sala d’Art Jove?
962.

Durant quin període?
Maig 2006 fins a setembre 2008.

En el moment en què decideixes que tots 
els correus electrònics que envies i reps 
formin part del projecte “From: annegi-
envandoorn@gmail.com” et condiciona la
manera de comunicar-te amb els altres i 
la manera d’escriure?
Rectificació: formen part de la mostra 
només els e-mails que he escrit a les 
persones vinculades a la meva estada a 
Barcelona; els correus que vaig escriure 
als meus amics i a la meva família a Ho-
landa no han estat inclosos. La realitza-
ció d’aquest projecte no ha modificat la 
meva manera de comunicar-me però sí 
que he de confessar que en el moment 
en què vaig decidir recopilar els correus 
electrònics hi va haver un parell d’ocasi-

ons en les quals vaig renunciar a enviar 
algun e-mail irrellevant i vaig utilitzar 
Skype o un altre xat per enviar links d’un 
lloc web per exemple.

Creus que estàs influint en el guió o nar-
ració de la teva obra per més absurda que 
sembli?
No, en realitat aquest projecte el vaig 
concebre el maig de 2008, al cap d’un 
any i mig de residir a Barcelona, fet pel 
qual la majoria dels e-mails van ser es-
crits abans de decidir-ne la seva exhibi-
ció i per tant no hi va haver possibilitat 
de modificar conscientment el caràcter 
de les meves comunicacions.

Vaig visitar el taller d’en Miguel Orcal a 
Barcelona i el d’en Raül Roncero a Mata-
ró; no obstant, el baix pressupost del que 
disposa la Sala d’Art Jove no ha permès 
que et vingués a veure a Amsterdam, però 
espero venir en una altra ocasió. De totes 
maneres, explica’m en quin espai treba-
lles -si ho he entès bé, és com un edifici 
destinat a tallers per artistes, és públic-.
Sí, és un edifici enorme de cinc plantes 
amb tallers i oficines. Està ocupat en un 
40% per artistes i en un 60% per em-
preses creatives. Encara no està obert 
al públic, però a la quarta planta s’hi 
construirà un bar/restaurant i a la cin-
quena planta volen obrir una part de 
l’espai per a exposicions.

Vaig rebre per correu electrònic les foto-
grafies del teu taller; té bones vistes. Com 
es diu la catedral que es veu des de les fi-
nestres?
Westerkerk.

A les fotografies s’aprecia com l’has 
acondicionat; dóna una sensació de con-
fort i d’una temperatura ambient millor 
que la d’altres tallers, normalment més 
freds. Creus que en altres condicions més 
adverses haguessis pogut realitzar el teu 
projecte? T’ho pregunto per les hores i ho-
res que passes pràcticament quieta escri-
bint a mà...
Sí, l’estudi és bastant “gezellig”, que és 
una paraula típica holandesa de difícil 
traducció que utilitzem molt freqüent-
ment i que es refereix a trobar-se a gust 
en un espai o en una situació. La veritat 
és que passo més temps a l’estudi que a 
casa meva i aquest s’ha convertit en una 
extensió de la meva llar i al mateix temps 
en una prolongació de la meva persona.

I l’esquena, no se’n ressent?
A vegades.

Quants metres has escrit?
Horitzontalment 56’7 m de 100 cm d’alt, 
que fan uns 56’7 m2.

Are you ok with an interview through e-mail? It 
will condition the interview.
Yes, I have no problem in communicating in 
this way.

And in Spanish?
It is ok. In the last few years I’ve spoken more 
Spanish than Dutch, so I am used to it.

If language and the means of communication in-
fluence the identity of a person, which Annegien is 
answering? Do we have multiple identities?
I believe identity is a mutable concept. Iden-
tity changes and evolves through life. On the 
other side, I don’t think my identity is mul-
tiple in a given period of time, but it does 
show different sides of my identity according 
to the context, the place I’m in, the language 
I speak, the person I speak with, etc. 

I don’t speak Dutch. Will I never meet the Dutch 
Annegien?
Language is not the only thing constituting 
an identity. If you came to the Netherlands 
and spent some time with me and my friends 
you’ll be able to meet the Dutch Annegien. 
If something changes when I’m in my coun-
try is the feeling of security, the confidence 
given by knowing a territory and its code (its 
conventions).

Do you think today different means of communica-
tion (e-mails, sms, messenger, chats) alter our iden-
tity or build another one?
They don’t change someone’s identity but give 
you enough freedom to re-invent yourself.

Internet social Networks make us more apathetic?
No, contrary to this I believe they facilitate 
communication and social interaction with 
people we could not interact with in the 
physical world.

How many e-mails have you collected for Sala 
d’Art Jove?
962.

During which period?
May 2006 to September 2008.

The moment you decided that all the e-mails you 
send and receive will be part of the project “From: 
anegienvandoorn@gmail.com” did you change the 
way you communicated with others and the way 
you write?
Rectification: only the mails connected to 
the people who are related to my stay in 
Barcelona are part of the exhibition, the e-
mails I sent to my friends and family in the 
Netherlands have not been included. Making 
this project has not change the way I com-
municate but I have to confess that from the 
moment I decided to collect all the e-mails 
I twice decided not to send some irrelevant 
e-mail and use Skype or another chat to send 
links to a website for example.

Do you think you are influencing the script or nar-
rative or your work, no matter how absurd it looks 
like?
No. To be honest I had the first idea for this 
project in May 2008, after one year and a half 
of living in Barcelona, so the majority of e-
mails were written before I decided to exhib-
it them, and so there was no chance for any 
conscious changes in my communication.

I visited Miguel Orcal’s studio in Barcelona and 
Raül Roncero’s in Mataró, however the low budg-
et of Sala d’Art Jove has not allowed me to visit 
you in Amsterdam, but I hope I can come some oth-
er time. Anyway, can you tell me how is the space 
in which you work – if I’m not mistaken, it is like a 
building housing studios for artists, it is public-.
Yes, it is a big five floor building with studios 
and offices. It is occupied by a 40% of artists 
and a 60% of creative companies. It is not 
yet open to the public, but a bar/restaurant 
will be built in the 4th floor and there will be 
an exhibition space in the 5th.

I got the pictures of your studio in my e-mail, it 
has a good view. What’s the name of the Cathedral 
you can see from the window?
Westerkerk.

In the pictures one can see how you have fitted it 
out, it looks comfortable and as if it had a better 
temperature than other studios, which are usually 
colder. Do you think you could have worked with 
worst conditions? I am asking because of the many 
hours you spend almost still, handwriting…
Yes, the study is quite “gezellig” which is a 
typical Ducth word difficult to translate. 
We use it when we want to express that one 
is comfortable with a certain space or situ-
ation. The truth is that I spend more time 
in the study than in my own house, so it has 
become an extension of my home, as well as 
a extension of my own person.

And your back, does it hurt?
Sometimes.

How many meters did you write?
Horizontally 56’7 m 100 cm high, that’s about 
56’7 m2.

27 anys. Vaig néixer a Vissingen (Holanda) i visc a Amsterdam. 
Sóc graduada en fotografia (St. Joost Academy for Art and De-
sign, Breda) i màster en Produccions Artístiques i Investigació 
(UB). Sóc soltera, atea i apolítica. www.annegienvandoorn.com

27 years old. I’m from Vissingen (Holland) and I live in Amsterdam. 
Graduated in Photography (St. Joost Academy for Art and Design, Bre-
da) and MA Artistic Productions and Research (UB). I’m single, atheist 
and non-political. www.annegienvandoorn.com
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El Otro Ser.
Imaginari
i realitat
del “robot”
en la cultura
contemporània
MIGUEL ORCAL

ROBBY creat per Robert Kinoshito
per a la pel·lícula Forbidden Planet (1956).

Una imatge que va començar en el món 
de la ficció i que en els últims anys es 
torna cada vegada més quotidiana.

En aquest projecte treballaré princi-
palment la imatge que té “el robot” dins 
de la cultura contemporània; es crearà 
un arxiu d’imatges sobre “robots” dels 
últims setanta anys.

Aquest arxiu serà reproduït mitjançant 
la tècnica del dibuix a llapis en un for-
mat de Din A-4, inspirant-me en les il-
lustracions científiques utilitzades per 
a la creació d’arxius dels segles XVII i 
XVIII. El dibuix em permet igualar les 
imatges; aquestes es tornen bàsiques i 
simples, creant un tot homogeni.

An image that started in the world of fiction 
and has become a more every day reality in 
recent years.

In this project I will mainly work with the 
image of the “robot” in contemporary cul-
ture, creating an archive of “robot” images in 
the last seventy years.

This archive will be reproduced through pen-
cil drawing in a Din A-4 format, inspired by 
scientific illustrations used in 17th and 18th 
century archives. Drawing allows me to even 
the images, turning them basic and simple 
and creating an homogeneous whole.

M’interessa la imatge del “robot” com a 
representació del futur (un futur que s’ha 
anat fent realitat en els últims anys) i com la 
seva imatge ha anat evolucionant i canviant de 
dècada en dècada

I am interested in the image of the “robot” as a re-
presentation of the future (a future which has been 
turning into reality in the last few years), and how its 
image has evolved and changed decade after decade



«Té l’espai just i perfecte per concentrar-se»
«It has the right space to concentrate»

«Al principi del projecte feia un dibuix lineal de les imatges amb tauleta gràfica però el dibuix a llapis em cridava més l’atenció, li 
donava un caràcter artesanal, la qual cosa creava una contradicció amb el tema que em semblava interessant.»

La idea de “robot” ha canviat molt en 
els darrers cinquanta anys. Recordo 
l’atracció que sentia per ells quan era 
un nen –qui no ha tingut un robot de jo-
guina?–. Però la idea que tenia era d’és-
sers que no existien, que només forma-
ven part del món de la ciència ficció i el 
cinema. Els robots eren personatges 
com R2-D2, C-3PO o superherois com 
els Transformers.

És a partir de la dècada dels 50 i els 60 
que els robots van començar a ser uti-
litzats a la vida real i van aparèixer els 
primers robots industrials. No va faltar 
qui digué que tard o d’hora reempla-
çarien l’ésser humà. En aquest punt va 
començar un nou debat, un debat real 
fora de les pàgines d’un llibre de cièn-
cia ficció. No obstant, per l’home comú 
seguien essent aquells personatges que 
veia a les pel·lícules com “El planeta 
prohibit”, “Ultimàtum a la terra” o a la 
sèrie televisiva “Perduts a l’espai”. (Se-
ria important esmentar que l’any 1927 
Fritz Lang llança la seva èpica pel·lícula 
“Metròpolis” causant una gran sensació 
entre el públic europeu; curiosament 
aquesta pel·lícula no es va incloure dins 
el gènere de ciència ficció, sinó en el 
d’expressionisme alemany). L’any 1952 
s’estrena a Japó “Tetusuwan Atom” 
més conegut com a Astro boy que és el 
primer anime de la història.

Durant els 70 i 80 hi va haver un boom 
mediàtic mundial sobre el robot. Als Es-
tats Units s’estrenaven pel·lícules com 
“Westworld”, “Logan run”, la saga de 
“Star Wars”, “Blade Runner” (basada 
en el llibre de ciència ficció “Els androi-
des somien amb ovelles elèctriques?” 
de l’escriptor nord-americà Philip K. 
Dick) o “Short Circuit” i es posaven de 
moda sèries de televisió com “Knight 
Rider” o “Buck Rogers”.

Mentrestant al Japó es popularitza 
l’anime tipus Mecha, caracteritzat per 

les baralles de robots gegants. S’es-
trenen “Mazinger Z”, “El festival dels 
robots”, “Gundam”, “Tetsujin 28”, 
“Macross” (conegut a Amèrica com a 
Robotech).

A la dècada dels 90 el manga japonès ja 
és conegut a nivell mundial. Personat-
ges com Astro boy o Mazinger Z són ico-
nes de culte, però la ficció és encara la 
principal font d’imatges en el món dels 
robots. No seria fins a finals de la dèca-
da dels noranta que diferents empreses 
comencen a fer presentacions públi-
ques dels seus prototips de robots.

Recordo que el primer que vaig veure 
en algun diari va ser el robot ASIMO, 
creat per indústries Honda al Japó l’any 
2000. A partir del canvi de segle els 
robots van començar a ser vistos cada 
vegada més a les notícies i als diaris i 
es van començar a llançar els primers 
robots de joguina que no tenien res a 
veure amb els robots de llautó de la dè-
cada dels 50. Sony va llançar al mercat el 
primer gos robot Aibo.

The idea of the “robot” has changed a lot in the 
last fifty years. I remember the attraction I felt 
for them as a kid –who didn’t have one as a toy?-. 
But my idea was of non existing beings, belonging 
to science fiction and cinema. Robots were like 
R2-D2, C-3PO or super heroes like Transformers.

It is in the 50s and 60s that robots started 
to be used in real life and the first industrial 
robots appeared. There were some people 
saying they would eventually replace human 
beings. At this point a new debate started, 
a real debate outside science fiction books. 
However, for everyday men they were still 
characters from “Forbidden planet”, “The 
day the Earth stood still” or the TV series 
“Lost on space”. (It would be important to 
mention that in 1927 Fritz Lang presented 
his epic film “Metrópolis” which caused a 
great sensation among the European specta-

torship. It is curious that this film was not 
included as belonging to the science fiction 
genre but to German expressionism). In 
1952, “Tetusuwan Atom”, known as Astro boy 
and considered the first anime film in history, 
opened in Japan.

During the 70s and 80s there was a media 
blast about robots. In the US there were 
films produced such as “Westworld”, “Logan 
run”, the “Star Wars” saga, “Blade Runner” 
(based on the science fiction book “Do An-
droids Dream of Electric Sheep?” by Philip 
K. Dick) or “Short Circuit”, and TV series 
like “Knight Rider” or “Buck Rogers” be-
came very popular.

Meanwhile in Japan, anime like Mecha was be-
coming popular, characterised by fights among 
big robots. There opened “Mazinger Z”, “Fes-
tival of robots”, “Gundam”, “Tetsujin 28”, 
“Macross” (known in America as Robotech).

In the 90s Japanese anime is known all around 
the world. Characters like Astro boy or Maz-
inger Z have become cult icons, but fiction is 
still the main source of images in the world 
of robots.

It is not until the end of the 90s that differ-
ent companies start to make public presenta-
tions of their robot prototypes.

I remember the first one I saw on a newspa-
per was the robot ASIMO, created by Honda 
industries in Japan around 2002. From the 
change of century robots started to be seen 
in the news and newspapers, and the first ro-
bot toys which had nothing to do with the 
50s tin robots appeared. Sony started to com-
mercialise the first dog robot Aibo.

Carrer Camprodon 1, 3r-2a. 08012 Barcelona.
6’57 m2 de superfície.
«Té l’espai just i perfecte per concentrar-se, i a 
més a més tinc la sort de tenir-lo a casa.»



El Otro Ser (imaginari i realitat del “robot” en la cultura contemporània), Miquel Orcal 2009.
Grafit sobre cartolina en marc d’alumini (20 x 30 cm).



«Al final l’acte de dibuixar es converteix
en una cosa mecànica»
«In the end the act of drawing becomes
something mechanical»
ENTREVISTA A MIGUEL ORCAL. Per Daniel Chust Peters
INTERVIEW TO MIGUEL ORCAL. By Daniel Chust Peters

Has estat temps col·leccionant imatges 
de robots. Quants en tens?
Des de que vaig tenir la idea del projec-
te fa deu mesos més o menys fins a dia 
d’avui tinc 420 imatges.

Quin és el més antic?
El més antic és el Golem. Jo el conside-
ro una espècie de protorobot.

Qui el va crear?
La imatge és de la pel·lícula “El Golem” 
de Paul Wegener, de 1920.

La majoria de robots són androides?
Dins de la ficció sí. En la majoria dels 
casos els autors prefereixen robots hu-
manoides (androides) perquè el públic 
se senti més identificat amb ells.

Quan creus que nosaltres estarem al ser-
vei dels robots?
Dubto que això arribi a passar real-
ment, almenys no com ens ho mostren 
a pel·lícules com Terminator o Matrix, 
però no es pot saber el futur.

O creus que si més no ja hi convivim?
En certa manera sí. Som una societat de-
pendent de les màquines i ordinadors.

A mi m’encantaria tenir un assistent ro-
bot que em fes la feina al taller. Saps d’al-
gun robot que faci art?
No crec que es pugui considerar art 
en realitat, però existeixen uns braços 
robots industrials capaços de crear re-
produccions de qualsevol imatge sub-
jectant un bolígraf.

En una societat de la diversitat també 
s’inclouen robots?
Arribarà un moment en el qual serà di-
fícil diferenciar entre humans i robots; 
aquests es convertiran en part de les 
nostres vides i tindran els seus propis 
drets i les seves intel·ligències artifi-
cials estaran tan desenvolupades que no 
serà estrany tenir un robot com a millor 
amic o fins i tot com a amant, però tam-
bé sóc conscient que hi haurà moltes 
persones que sentin fòbies per aquests 
nous i sintètics éssers.

A la vida real existeixen els “cyborgs”?
Al nivell en què els veiem a la ficció en-
cara no, però existeixen persones amb 
implants cibernètics que els permeten 
escoltar o treballar amb un ordinador 
només amb el pensament. També hi ha 
el cas de l’artista australià Sterlac, que 
s’implanta parts robots al seu cos.

Normalment les imatges de robots de fic-
ció estan reproduïdes en canals de difusió 
massius, al contrari del teu treball de co-
piar els robots amb llapis un per un. Què 
em pots dir d’aquesta actitud?
Al transformar aquestes imatges en di-
buixos les faig una mica meves, passen 
de ser una simple imatge sobre un ro-
bot a ser una obra única i especial a la 
vegada que les torno més uniformes.

Per què no utilitzes tècniques més actuals, 
com per exemple dibuixar amb Photoshop?

Al principi del projecte feia un dibuix 
lineal de les imatges amb tauleta gràfi-
ca però el dibuix a llapis em cridava més 
l’atenció, li donava un caràcter artesa-
nal, la qual cosa creava una contradic-
ció amb el tema que em semblava inte-
ressant.

Creus que en algun moment hi ha hagut 
un vincle entre la tecnocràcia, represen-
tada amb la imatge dels robots, i el poder 
dels mitjans de la informació i la comu-
nicació?
Arribarà el moment en què els robots 
es venguin a la tele, tindran un mercat 
propi com el dels automòvils o els mò-
vils; serà un signe d’estatus tenir el ro-
bot més modern.

Quina relació hi ha entre els teus dibui-
xos i els dibuixos científics dels segles 
XVII i XVIII?
La feina d’un il·lustrador científic co-
mençava en els seus viatges buscant les 
diverses espècies. D’una manera simi-
lar jo també faig aquesta recerca a tra-
vés d’internet, els còmics o el cine. La 
raó final d’aquests dibuixos no era mos-
trar com n’eren de “boniques” certes 
espècies, sinó la creació d’un arxiu.

Estàs còmode al taller?
Té l’espai just i perfecte per concen-
trar-se, i a més a més tinc la sort de te-
nir-lo a casa.

Tens una bona cadira i una bona taula 
(ja que són moltes hores dibuixant en la 
mateixa postura)?
Tinc una cadira del tipus oficina i una 
taula gran col·locada a una bona altura.

En el teu cas comporta molta voluntat 
el pas de tenir una idea a la decisió de 
portar-la a terme; dibuixar 120 robots 
és molta feina. Em recorda el projecte 
“From: annegienvandoorn@gmail.com” 
de l’Annegien, que decideix escriure a mà 
tots els correus electrònics dels dos anys 
que ha estat a Barcelona. Són hores i ho-
res de treball sistemàtic al taller. Què en 
penses?
Al final l’acte de dibuixar es converteix 
en una cosa mecànica i et dóna temps a 
pensar en qualsevol cosa: el clima, en 
què menjo, el pròxim projecte, etc., o 
m’agafa per cantar escoltant música.

No puc evitar relacionar el teu treball amb 
el de l’artista Fernando Bryce, que també 
és d’origen peruà. Què m’en pots dir?
M’interessa molt la forma que té d’or-
ganitzar els documents i de transfor-
mar-los a través del dibuix a tinta, però 
sento que ell dóna més importància al 
document escrit que a la imatge. En el 
meu cas succeeix al revés.

You have been collecting robots for a while now. 
How many do you have?
Since I had the idea of the Project ten months 
ago, more or less, until now I have 420 images.

Which is the oldest one?
The oldest one is Golem, I think about it as 
some kind of proto-robot.

Who created it?
It’s an image from the film “The Golem” by 
Paul Wegener, in 1920.

Most robots are androids?
In fiction yes. Authors tend to prefer human-
oid robots (androids) so the spectator can 
identify with them.

When do you think we will be at robots service?
I don’t think this will really happen, at least 
not as it is shown in films such as Termina-
tor or Matrix, but we cannot know what the 
future will be like.

But do you think we at least live with them.
In a certain way we do, yes. Our society de-
pends on machines and computers. 

I would love to have an assistant robot who would 
work for me at the studio. Do you know of any ro-
bot that can make art?
I don’t think it can really be considered art, 
but there exist some industrial robot arms 
which are able to create reproductions of any 
image by holding a pen.

In a diversity society, are robots also included?
There will be a moment when it will be differ-
ent to distinguish human beings from robots; 
they will be part of our lives and will have 
their own rights, their artificial intelligences 
will be developed to a point where having 
a robot as our best friend or even as a lover 
won’t be that strange. But I am also conscious 
that there will be many people with phobias 
towards these new and synthetic beings.

Do cyborgs exist in real life?
Not in the level we see in fiction, but there 
are people with cybernetic implants which 
allow them to listen or work with a computer 
just with their minds; there is also the case 
of the Australian artist Sterlac who implants 
robot pieces in his own body.

Usually fiction images of robots are distributed 
through massive media channels, contrary to your 
work which consists on copying them with a pencil 
one by one. What can you tell me about this attitude?
Transforming these images in drawings I 
make them my own, they go from being just 
a simple image of a robot to being a unique 
and special piece, and at the same time I 
make them more homogeneous.

Why don’t you use more modern techniques like 
drawing with Photoshop?
At the beginning of the project I did a lin-
eal drawing of the images on a graphic board 
but I was more attracted to drawing with a 
pencil, it becomes a craft, which created an 
interesting contradiction with the topic.

Do you think there has ever been a link between 
technocracy, represented by the image of robots, 
and the power of media and communication?

There will come a time when robots will be 
sold on TV, they will have their own market 
like cars or mobile phones, and having the 
last model will be a symbol of status.

What’s the relationship between your drawings 
and the scientific drawings of the 17th and 18th 
centuries?
The job of a scientific illustrator started with 
his journeys looking for different species. In 
a similar way I also carry out a search through 
the internet, comic books or cinema. The fi-
nal reason of these drawings was not to show 
how “beautiful” certain species were, but to 
create an archive.

Are you comfortable in your studio?
It has the right space to concentrate, and I 
am lucky to have it at home.

Do you have a good chair and a good table (you 
spend long hours drawing, almost without chang-
ing your posture)?
I have an office chair and a big table at the 
right high.

In your case there is a lot of will implied in the step 
that goes from having an idea to actually carrying 
it out, drawing 120 robots is a lot of work. It re-
minds me of the project “From annegienvandorn@
gmail.com” by Annegien, who has decided to hand-
write all her e-mails from her two years in Barce-
lona. It means long hours of systematic work at the 
studio. What do you think about it?
In the end the act of drawing becomes some-
thing mechanical which gives me time to 
think about anything, the weather, what to 
eat, my next project, etc. Sometimes I sing 
while I listen to music.

I cannot help to relate your work with Fernando 
Bryce, who’s also an artist from Peruvian origin. 
What can you tell me about it?
I am very interested in his way of organising 
documents and transform them through ink 
drawing, but I feel he puts more emphasis on 
written documents rather than images, and 
in my case it is the other way round.

30 anys. Vaig néixer a Lima (Perú) i visc a Barcelona, a Gràcia. 
He estudiat Belles Arts a la Universidad Pontificia Católica del 
Perú i a la Universitat de Barcelona. Sóc solter, sense fills.

30 years old. I’m from Lima (Perú) and I live in Barcelona, in the Gràcia 
district. I have studied Fine Arts at Universidad Pontificia Católica de 
Perú and at Universitat de Barcelona. I’m single, without sons.
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Evolucions: Fotogramas
RAÜL RONCERO

The result is that these people can become 
models to be followed by society, in other 
words, these people can become a social pro-
totype. The continuous repetition of these 
prototypes by media can generate certain 
trends and roles in society, shaping the crea-
tion of identity in people. Evolucions: Fotogra-
mas shows us a process of constant change of 
these prototypes during the sixty-three years 
of history of this cinema magazine.

Producció, repetició i prototip són paraules 
que normalment estan vinculades al món 
industrial de la fabricació d’objectes. Però 
què és el que succeeix quan els mitjans de 
comunicació utilitzen les persones mateixes 
com a productes?

Production, repetition and prototype are words 
which are usually related to the industrial world of 
object fabrication. But what happens when media 
use people as products?

El resultat és que aquestes persones po-
den arribar a transformar-se en models 
a seguir per la pròpia societat; en altres 
paraules, aquestes persones poden aca-
bar esdevenint un prototip social. La 
repetició continuada d’aquests proto-
tips per part dels mitjans de comunica-
ció pot arribar a generar en la societat, 
unes tendències i uns rols, que condicio-
nin la creació identitària de les perso-
nes. Evolucions: Fotogramas ens mostra 
el procés de canvi constant d’aquests 
prototips durant els seixanta-tres anys 
d’història de la revista cinematogràfica.

Evolucions: Fotogramas, Raül Roncero 2009.
Videoinstal·lació.



«El taller l’utilitzo sobretot com a lloc de reflexió i planificació»
«I use the studio specially as a place for reflection and planning»

«Tot i tenir una bona cadira la meva esquena ho pateix, sobretot la part superior i la part posterior del coll.»

Hola Daniel,
sóc en Raül Roncero de la Sala d’Art Jove.

Et comento que he parlat amb la revista 
“Fotogramas”, la revista de cinema més 
venuda aquí a Espanya, pel tema de les 
portades. Vaig decidir agafar aques-
ta ja que porten prop de 2000 números i 
l’editen des de finals dels anys 40. També 
perquè en el món del cinema la idea d’es-
tereotip és fàcilment reconeixible. M’han 
comentat que en principi no creuen que hi 
hagi cap problema i divendres passaré a 
parlar amb el director de la revista i el 
cap de documentació; sembla que els ha 
agradat la proposta.

Conceptes clau de la meva obra: Repre-
sentació, identitat individual i identitat 
col·lectiva, mitjans de comunicació, es-
tereotips, producció en massa, seriació, 
convenció, societat, col·lecció.

El taller: Disposo d’un taller al centre de 
producció Can Xalant de Mataró, ciutat 
on visc. Aquest espai el comparteixo amb 
una altra artista, la Margarita Pineda. 
El taller l’utilitzo sobretot com a lloc de 
reflexió i planificació. Com que pel tre-
ball que desenvolupo necessito ordina-
dor, en el moment que produeixo obra 
(materialment parlant) utilitzo el taller 
de producció multimèdia del centre.

El meu horari de treball al taller és molt 
irregular, ja que depèn de l’horari de la 
facultat i de la feina. Ara mateix tan sols 
puc anar-hi algun dimarts a la tarda i els 
dissabtes, també a la tarda. Per compen-
sar això, cada nit treballo una estona a 
l’ordinador de casa, generalment de les 
deu a dos quarts d’una.

Hi Daniel,
this is Raül Roncero from Sala d’Art Jove.

I wanted to tell you that I have spoken with “Fo-
togramas” magazine, the most widely sold cinema 

Carrer Francesc Layret, 75. 08302 Mataró.
18’84 m2 de superfície.

Can Xalant, Centre de Creació i Pensament 
Contemporani de Mataró. «Pel que fa als ta-
llers, disposa de tres tallers (de 28 m2, de 36 m2 i 
de 40 m2) en els quals els artistes s’hi poden es-
tar un mínim d’un mes i un màxim de dos anys. 
Els artistes residents poden utilitzar els tallers 
sempre que vulguin i els equipaments del cen-
tre en el seu horari d’obertura.»

magazine in Spain, in relation to the covers issue. 
I have decided to use this magazine as they have 
published almost 2000 numbers and it’s been edited 
since the 40s. And also because they bring an easily 
recognisable idea of stereotype to the cinema.

They have told me they don’t think there will be 
any problems and I’ll talk to the director of the 
magazine and the head of documentation on Fri-
day. I think they like the proposal.

Key Concepts of my work: Representation, in-
dividual identity and collective identity, media, 
stereotypes, mass production, serializing, conven-
tion, society, collection.

My studio: I have a studio in the production cen-
tre Can Xalant in Mataró, the city where I live. 
I share this space with another artist, Margarita 
Pineda. I use the study specially as a place for re-
flection and planning. As my job requires the use of 
a computer, when I produce something (materially 
speaking) I use the Multimedia Production Studio 
of the centre.

My schedule is very irregular; it depends on uni-
versity schedules and work. Right now I can only 
go to the studio some Tuesday evenings and on 
Saturdays, also in the evening. To solve this, every 
night I work in my own computer at home, usually 
from 10 to half past 12.



Evolucions: Fotogramas, Raül Roncero 2009.
Videoinstal·lació.



«Crec que mai em canviaria el color dels ulls,
seria com desprendre’m d’una part meva»
«I think I would never change my eye colour,
it would be like letting some part of myself go»
ENTREVISTA A RAÜL RONCERO. Per Daniel Chust Peters
INTERVIEW TO RAÜL RONCERO. By Daniel Chust Peters

Passaries pel quiròfan per sotmetre’t a 
una cirurgia estètica?
No.

No et canviaries el color del ulls? Hi ha 
noies que es retoquen el nas per tenir-lo 
com la Nicole Kidman o els llavis perquè 
siguin iguals als de l’Angelina Jolie. Què 
en penses?
Crec que mai em canviaria el color dels 
ulls, seria com desprendre’m d’una part 
meva. Respecte a les operacions de ci-
rurgia estètica penso que cadascú pot 
fer el que vulgui amb el seu cos, si s’atén 
a les conseqüències que poden provo-
car aquests canvis.

Si la cirurgia estètica em fa la cara com 
la de George Clooney, condicionarà la 
meva identitat?
Crec que sí, la teva nova cara podria 
canviar els teus hàbits i accions en rela-
ció a la societat.

Per la meva autoestima necessito veure 
al mirall aquella persona que desitjo ser i 
no com sóc ara. Creus que està bé que em 
pugui construir la meva pròpia identitat? 
Creus que és un fenomen causat per una 
pressió mediàtica o un desig de l’individu?
Penso que la construcció de la nostra 
identitat és un procés social en el que 
participen multitud de factors; alguns 
els adoptem i altres els refusem. Penso 
que aquest procés és un desig de l’indi-
vidu, però en el qual, al mateix temps, 
la pressió mediàtica pot arribar a ser un 
factor molt important.

Sempre he cregut que “Vogue” presenta 
models de dones guapíssimes perquè és 
l’ideal al que aspira el consumidor i no per-
què la revista ho imposi. Què en penses?
Sense cap tipus de dubte si Vogue uti-
litza aquests models és perquè sap que 
són aquells amb els que s’identificarà 
el seu públic. La pregunta, però, amb 
la que podríem continuar seria: què ha 
fet que aquest públic vulgui ser com 
aquestes persones? Penso que la unió 
d’una gran varietat d’estímuls i factors 
poden generar aquests desitjos: la tra-
dició, l’economia, la situació geogràfi-
ca, la història i els mateixos mitjans de 
comunicació en serien alguns.

Creus que és casual o intencionat que en 
el transfons d’una pel·lícula de cine que 
produeix Hollywood, per exemple, s’esti-
gui promocionant un determinat adoles-
cent, a més a més d’un estil de vida i d’hà-
bits, un model de jove, una raça?
Penso que és intencionat. De la mateixa 
manera que a les portades de revistes es 
posen models que sedueixin els possi-
bles compradors, els actors i les histò-
ries de la factoria “hollywoodiense” són 
així perquè el públic vol que siguin així.

Penses que són estratègies per absorbir i 
alienar altres cultures sota el poder d’un 
sistema polític?
Sens dubte el poder de Hollywood par-
ticipa en el procés de globalització que 
estem experimentant. Segurament sí 
que forma part d’un gran sistema po-

lític, ja que aquesta indústria mou una 
gran quantitat de diners i sobretot, les 
seves pel·lícules obtenen una gran visi-
bilitat a tot el món; això fa que en aques-
ta indústria existeixin molts interessos 
a diversos nivells, com els econòmics, 
els ideològics i, com no, els polítics.

La revista “Fotogramas” et deixa utilit-
zar les seves portades?
Sí, des del primer moment que vaig 
contactar amb ells via e-mail han estat 
receptius amb el projecte. De fet ells 
mateixos han estat els que m’han deixat 
tot l’arxiu de portades de la revista. Els 
agraeixo molt el tracte que he rebut, so-
bretot al director Toni Ulled i a en Se-
bas Redondo, cap del Departament de 
Documentació.

De qui es propietat l’ús de les imatges 
dels models: de la revista o de les actrius 
i actors?
Depèn de la imatge. Per exemple, pel 
que fa a les imatges de les portades po-
drien considerar-se pràcticament com 
a “públiques” i la seva utilització és més 
oberta. Si són altres imatges ja és un al-
tre tema, perquè depenen de la persona 
que en tingui els drets.

Quantes imatges has agrupat pels vídeos 
del projecte “Evolucions: Fotogramas”?
En total he utilitzat 2166 portades, 1985 
de la revista i 181 dels seus suplements.

Quin home o dona ideal presenta la revis-
ta “Fotogramas”, des dels anys quaranta 
fins a l’actualitat?
Són increïbles els canvis que experi-
menten els models de la portada depe-
nent de l’època. Entre d’altres podem 
veure les parelles perfectes del cinema 
de Hollywood dels anys 50, les actrius 
que van protagonitzar el “destape” o les 
celebritats “perfectes” que actualment 
treballen en aquesta indústria.

És molta feina, moltes hores a la pantalla 
de l’ordinador, no et fan mal els ulls?
Una mica la veritat, però més que res 
me’ls sento molt cansats.

Et pregunto el mateix que a l’Annegien 
Van Doorn i al Miguel Orcal: deus tenir 
una bona cadira, l’esquena ho pateix?
Tot i tenir una bona cadira la meva es-
quena ho pateix, sobretot la part supe-
rior i la part posterior del coll.

Em va encantar venir a veure’t al teu ta-
ller de Mataró a Can Xalant. Què he de 
fer per tenir un taller en aquest centre?
Quan queda un taller disponible al 
centre, la direcció presenta una con-
vocatòria pública on es pot presentar 
qualsevol artista o col·lectiu. Cal pre-
sentar un dossier explicant la teva tra-
jectòria i projectes desenvolupats o en 
procés. Un jurat decideix quins artistes 
poden tenir la oportunitat de disposar 
d’aquests tallers. La propera convo-
catòria serà cap a finals de l’any 2009 i 
quedarà lliure el meu taller, així que si 
t’ha agradat tant, ja saps: estigues atent 
i prepara un bon dossier.

21 anys. Sóc català de pare extremeny i mare palentina. Visc a 
Mataró. Actualment estudio Belles Arts (Universitat de Bar-
celona) i el CAP (Certificat d’Aptitud Pedagògica). Sóc solter, 
ateu i d’esquerres. www.raulroncero.com

21 years old, I am Catalan, my father is from Extremadura and my moth-
er from Palencia. I live in Mataró and I am studying Fine Arts (Uni-
versitat de Barcelona) and CAP (Certificate for Pedagogic Aptitude). I’m 
single, atheist and lefty. www.raulroncero.com

Would you have plastic surgery?
No.

Wouldn’t you change your eye colour?  Some girls 
do their noses to have them like Nicole Kidman’s 
or their lips to look like Angelina Jolie. What do 
you think about it?
I think I would never change my eye colour, 
it would be like letting some part of myself 
go. Regarding plastic surgery, I think every-
body is free to do as they like with their body, 
if they are ready to face the consequences 
these changes can have.

If plastic surgery changes my face into George 
Clooney’s, will my identity change?
I think so, your new face can change your 
habits and actions in relation to society.

For my self esteem I need to look at the mirror and 
see the person I want to be, not the person I am. Do 
you think it is a good thing to be able to construct 
one’s own identity? Do you think it is a phenom-
ena caused by media pressure or by an individual 
desire?
I think the construction of our identity is a 
social process in which many factors are in-
volved, we adopt some of them and neglect 
others. I think this process is an individual’s 
desire, but at the same time, media pressure 
can become a very important factor.

I have always thought that “Vogue” presents a mod-
el of very pretty women because it is the ideal the 
consumer aspires to and not because it is an imposi-
tion of the magazine. What do you think about it?
Without a doubt, if Vogue uses these models 
is because they know these are the ones their 
readers will identify with. The question we 
could ask, however, is what has made these 
readers wish to become like these models? 
I think that the union of a great variety of 
stimuli can generate these desire: tradition, 
economy, geographic situation, history and 
media for example.

Do you think it is a coincidence or else it is inten-
tional that some Hollywood films promote a cer-
tain kind of teenager, as well as a determinate life-
style, habits, young people moder or race?
I think it is intentional. In the same way 
that magazine covers have models which will 
seduce possible clients, actors and histories 
from the Hollywood factory are this way be-
cause people want them to be.

Do you think they are strategies to absorb and al-
ienate other cultures under the power of a political 
system?
There is no doubt of the participation of 
Hollywood in the process of globalisation we 
are experiencing. It is probably part of a big 
political system, as this industry generates a 
lot of money and specially, their films have 
great visibility in the whole world. This helps 
the existence of a lot of interests at different 
levels in this industry, economical, ideologi-
cal and political.

Does “Fotogramas” magazine let you use their covers?
Yes, from the moment I contacted them 
by e-mail they have been receptive to the 
project. In fact they have let me use the 
whole archive with the magazine covers. I 
am very thankful for their help; I specially 
want to thank the director Toni Ulled and 

Sebas Redondo, head of the Documentation 
Department.

Who owns the copyright of the images, the models, 
the magazine or the actors and actresses?
It depends on the image. For example, im-
ages in the front covers are almost consid-
ered “public” and their use is more open. It is 
different for other images, as they depend on 
the person who owns the copyright.

How many images have you collected to make the 
two videos of the project “Evolucions: Fotogramas”?
I have used 2166 covers, 1985 from the maga-
zine and 181 from supplements of the same 
magazine.

Which ideal of a man or woman presents “Foto-
gramas” from the 40s to our present days?
It is incredible to see the changes of the 
front covers depending on the times. Among 
them we can see the perfect stars of Holly-
wood films of the 50s, the main actresses of 
“destape” or the current “perfect” celebrities 
that are working in the industry nowadays.

You spend a lot of time in front of a computer 
screen. Do your eyes hurt?
A little bit to be honest, but more than pain 
I feel them tired.

I ask you the same I have asked Annegien Van 
Doorn and Miguel Orcal: do you have a good 
chair? Does your back hurt?
Even if I do have a good chair my back hurts, 
specially my shoulders and neck.

I really enjoyed my visit to your studio in Can 
Xalant in Mataró. What do I have to do to have a 
studio in this centre?
When there is a free studio, there is a public 
official announcement open to every artist 
or collective. You need to present a dossier 
explaining your curriculum and the projects 
you have made or are in process. A jury de-
cides which artists can use the studios. The 
next official announcement will be at the end 
of 2009 and my studio will then be free, so if 
you like it so much be on the look and pre-
pare a good dossier.
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