
 

Dossier de premsa 
 

La nova exposició de CaixaForum Madrid analitza el c oncepte de 
desordre a través d’objectes de grans col·leccions antropològiques i 
obres d’artistes contemporanis 
 

Mestres del caos: 
artistes i xamans 

 

Què és el caos? Per què ocupa un lloc tan important  en la història de la 
humanitat? Mestres del caos: artistes i xamans vol oferir respostes a 
aquestes preguntes analitzant com la lluita entre o rdre i caos ha estat punt 
de referència en moltes cultures. La mostra està co ncebuda com un viatge 
d’exploració que ens condueix d’allò sagrat cap all ò profà. A propòsit de tres 
grans temes —el caos en el món, el domini del caos i la catarsi—, es 
mostren els mites que expliquen la tensió entre cao s i ordre i els ritus 
practicats per contenir-la. També el paper dels med iadors, que protegeixen 
els homes de les desgràcies i l’infortuni provocats  per la imperfecció del 
món. Són els mestres del caos. La mostra forma part  d’una itineració 
internacional que tindrà en CaixaForum Madrid l’úni c lloc de parada a 
Espanya. Està concebuda i produïda pel Musée du Qua i Branly de París i 
organitzada per l’Obra Social ”la Caixa”, amb la co l·laboració del Kunst- Und 
Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (B onn, Alemanya) i 
presenta un conjunt de més de 220 obres. Entre aque stes, objectes, vestits i 
representacions procedents de grans col·leccions an tropològiques i 
etnogràfiques, juntament amb creacions d’artistes c ontemporanis com 
Annette Messager, Thomas Hirschhorn o Jean-Michel B asquiat, que mostren 
la vigència del caos ancestral, reflex de l’inconsc ient humà. 
 

 
Mestres del caos: artistes i xamans . Concepció i producció : Musée du Quai Branly 
de París. Organització : Obra Social ”la Caixa”, amb la col·laboració del Kunst- Und 
Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bonn, Alemanya). Comissariat : 
Jean de Loisy, president del Palais de Tokyo, París, assistit per Sandra Adam Couralet 
Comissariat adjunt:  Nanette Jacomijn Snoep, responsable de la Unitat Patrimonial de 
les Col·leccions d’Història del Musée du Quai Branly. Dates : del 6 de febrer al 19 de 
maig de 2013. Lloc : CaixaForum Madrid (Paseo del Prado, 36). 
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Madrid, 5 de febrer de 2012. El secretari general de la Fundació ”la Caixa”, 
Lluís Reverter, i el president del Palais de Tokyo (París), Jean de Loisy, 
presidiran aquesta tarda la inauguració de Mestres del caos: artistes i xamans, 
una gran exposició que explica com, en qualsevol zona del món, els homes han 
buscat una manera d’afrontar el desordre. 
 
L’exposició, organitzada i produïda per l’Obra Social ”la Caixa”, s’emmarca en 
la voluntat històrica de l’entitat de contribuir a augmentar la capacitat de 
generar coneixement i sensibilitat cap a l’art de totes les èpoques i moviments, 
així com de descobrir al públic les diferents formes en què homes i dones de 
diversos llocs i èpoques s’han enfrontat a les grans qüestions universals. 
 
En aquest sentit, la nova exposició, que es presenta únicament a CaixaForum 
Madrid en el marc d’una itineració internacional, gira entorn de la idea de caos, 
des de l’antiguitat i fins al present, i detalla el lloc determinant que ocupa en 
moltes cultures i com les figures del desordre es troben en el panteó de les 
nostres creences i costums (déus, xamans, bacanals, carnavals, etc.). 
L’exposició és un viatge d’exploració que convida el visitant a experimentar la 
torbació davant el desordre del món i el vertigen d’objectes i comportaments, i a 
recobrar l’equilibri a través del conjur i del ritual. 
 
Són moltes les tradicions que reflecteixen la inevitable i interminable lluita entre 
l’ordre i el caos, i que posen de manifest que la tensió entre aquestes forces és 
indispensable per a l’equilibri de l’univers i la seva continuïtat.  
 
Les seccions de l’exposició ens presenten els mites que expliquen el caos i els 
ritus practicats, i ens condueixen del sagrat al profà. Paral·lelament als ritus de 
dimensió religiosa i sagrada, les festes són un altre mitjà, més profà, que 
permet el desenfrenament de les pulsions transgressives a través del fenomen 
de la catarsi. Bacanals, carnavals i aquelarres constitueixen moments d’inversió 
social en els quals el burlesc i la rialla són les respostes profanes a l’ordre 
establert. 
 
Més de 220 obres; objectes, vestits i representacions procedents de grans 
col·leccions antropològiques i etnogràfiques s’exhibiran al costat de peces i 
instal·lacions d’artistes contemporanis. La seva presència posa de manifest que 
les qüestions ancestrals que s’exploren en la mostra inspiren encara els grans 
artistes d’avui, els treballs dels quals aborden els temes inherents a la 
consciència humana. 
 
L’exposició, concebuda i produïda pel Musée du Quai Branly de París i 
organitzada per l’Obra Social ”la Caixa”, amb la col·laboració del Kunst- Und 
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Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bonn, Alemanya), està 
comissariada per Jean de Loisy, president del Palais de Tokyo (París), assistit 
per Sandra Adam Couralet i amb Nanette Jacomijn Snoep, responsable de la 
Unitat Patrimonial de les Col·leccions d’Història del Musée du Quai Branly en el 
comissariat adjunt. 
 
La mostra s’obre amb la peça Vitrine Murale (Goya), de Thomas Hirschhorn, 
que proporciona als visitants una idea inicial del desordre del món. L’exposició 
s’estructura en tres grans àmbits: el caos en el món, el domini del caos i la 
catarsi. Les instal·lacions dels artistes contemporanis seleccionats (Thomas 
Hirschhorn, Annette Messager, Antoni Tàpies, Joseph Beuys, etc.), que fan 
«llegibles» en un llenguatge contemporani signes i comportaments dels quals 
pensàvem haver-nos alliberat, escenifiquen o introdueixen cada sala temàtica. 
 
 

ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 
 
1. EL CAOS EN EL MÓN 
 
L’ordre imperfecte  
Totes les mitologies i religions contemplen l’existència del mal. Les catàstrofes 
naturals, les guerres, la mort i el sofriment, la degradació de les coses són 
símptomes de la imperfecció del món. Revelen la impotència dels déus i de les 
religions, incapaces d’emparar a l’home. 
 
En totes les cosmologies, déus i dimonis lluiten des de l’inici dels temps. El món 
es manté en un equilibri fràgil. Ordre i desordre, creació i destrucció, se 
succeeixen de forma cíclica. Enfront d’aquesta convulsió, els humans recorren 
a divinitats tutelars i s’envolten de figures protectores. 
 
Les forces del caos 
En la majoria de cultures, l’imaginari col·lectiu ha creat figures ambivalents, 
transgressores, subversives: herois o déus que es distingeixen de les altres 
divinitats per la seva impuresa original. Aquesta figura del «pertorbador diví» es 
manifesta d’Egipte al Japó, de Grècia a Alaska, del Brasil a Benín. Les seves 
fetes i malifetes han donat lloc a un gran nombre de contes i relats tradicionals i 
seculars. Enfront de l’ordre regit per la raó, representa el salvatge i el sagrat, la 
desmesura desgavellada, la confusió de les normes, el moviment i la fallida de 
les categories socials. És el caos generador que atempta contra l’immobilisme. 
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2. EL DOMINI DEL CAOS  
 
Els mediadors  
Per mitjançar amb les figures del caos, els homes disposen d’una eina de 
comunicació, el ritu, que permet dominar els desequilibris naturals, personals o 
socials, recuperar l’ordre i l’harmonia. 
 
En les societats animistes, els agents de l’adversitat són éssers d’un altre món. 
El mediador, escollit des del més enllà, és un especialista del sobrenatural que 
negocia amb les forces subversives: avantpassats insignes, esperits 
multiformes, genis antropomorfs o encarnacions de déus. 
 
Orfeu, per exemple, travessa la línia que separa el món dels vius del dels 
morts. És un «home límit» i, com a tal, un marginal. En ell conviuen el masculí i 
el femení, l’humà i l’animal. Per poder dur a terme la seva missió i intercedir 
entre tots dos pols, ha de seguir un aprenentatge molt perillós, una iniciació 
que, segons les cultures, el durà a fer viatges còsmics i a utilitzar substàncies 
psicotròpiques. Quan ha estat capaç de dominar les forces del més enllà, pot 
sanar, exorcitzar, protegir, fer un encantament i desfer-lo, llançant auguris 
sobre els mals que provoquen les desgràcies dels individus i de la comunitat. 
 
Pallassos sagrats  
Entre els «homes límit», en contacte amb el més enllà, destaquen els 
«pallassos sagrats», presents en diferents tradicions i continents. Són bufons 
rituals que tenen com a missió fer visible allò que és censurat, rebutjat, reprimit 
de la societat. No respecten res ni ningú, i la seva aparició en les cerimònies 
més solemnes acostuma a ser motiu d’escàndol. La seva provocació arriba al 
punt més alt en l’aspecte sexual: es mostren seminus, exhibint fal·lus i vulves 
obertes i simulant actes sexuals. Aquests bufons cerimonials recorden els 
ascetes mítics, personatges marginals en moltes tradicions, com els qalandar a 
l’Iran, els «bojos per Déu» ortodoxos o al déu geni egipci Bes, el bufó dels 
déus. Malgrat una aparença de saltimbanquis, estan en contacte amb la 
divinitat. Sovint es revelen com a poderosos exorcistes i endevins, i per 
aquesta raó, provoquen el temor entre els humans. 
 
Iniciació  
Els esperits trien els mediadors i els sotmeten a un procés d’iniciació llarg i 
dolorós, que comporta conviure perillosament amb el sagrat. Com més 
salvatges són els esperits, més violents, imprevisibles i generadors de caos es 
mostren. Com més grans són els perills que ha d’afrontar el mediador, més 
grans seran els seus poders. La finalitat de la iniciació és aprendre a controlar-
se a si mateix i fer sorgir «una altra» personalitat. L’aptitud del futur xaman, 
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felliter, remeier o endeví per comunicar-se amb els esperits i viatjar entre dos 
mons depèn d’aquesta iniciació. Per dominar el caos còsmic, en primer lloc ha 
de controlar el seu propi caos interior. 
 
Viatges còsmics 
Vols màgics, ritus d’ascensió mitjançant escales, arbres còsmics o un pals, 
experiències extàtiques de levitació, viatges al fons del mar sobre un peix, sota 
la terra amb una formiga o a cavall d’un animal volador. Els mestres del caos 
són especialistes a travessar el difícil abisme espacial que separa la terra dels 
humans del món dels esperits. 
 
Psiconautes 
Un psiconauta és una persona que explora la psique amb l’ajuda de plantes 
psicoactives que alteren la percepció i obren la via cap a altres mons. L’estat 
modificat de la consciència li permet parlar amb els esperits, incorporar 
coneixements sobre plantes i animals, i experimentar diferents metamorfosis. 
Aquestes pràctiques ancestrals tenen una gran vitalitat gràcies a l’interès 
contemporani pel xamanisme, associat al moviment de la Nova Era i a la 
utilització dels psicòtrops tradicionals com l’ayahuasca, el peyote o la iboga. 
 
Esperits auxiliars 
Els esperits auxiliars guien el mediador, li mostren els itineraris que ha de 
seguir en les regions extraterrestres, l’adverteixen dels perills i li presten ajuda 
en la seva lluita contra les forces hostils. El mediador coneix els seus esperits 
protectors quan és escollit i en pot tenir uns quants, i es considera que és més 
fort si en posseeix molts. Els esperits actuen com a benefactors o com a 
servidors del seu amo. El mediador hi estableix una unió que té una forta 
connotació sexual, i en alguns casos fins i tot es pot convertir en el seu 
«espòs». 
 
En la sessió xamànica, el mediador pren possessió de l’esperit auxiliar. No es 
tracta d’una simple simulació del seu comportament; s’identifica amb l’esperit, 
s’apropia dels seus poders i es transforma en ell: és l’«ensalvatjament» del 
xaman. L’esperit auxiliar actua com a psicopomp, és a dir, com a acompanyant 
del xaman en el viatge còsmic. Els esperits poden tenir forma d’animal (cérvol, 
llebre, ós, àguila, peix, etc.) o ser esperits de la natura (dels boscos, de la terra 
o d’una planta). La transferència es materialitza i es fa visible en els accessoris 
de la indumentària. 
 
El vol 
El xaman abandona la seva condició humana i viatja al món dels esperits: és el 
vol místic. La seva ascensió o descens al regne de les ombres tenen com a 
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finalitat el benestar de la seva comunitat. A través d’aquest viatge, el mediador 
pot intercedir amb els esperits celestes o subterranis. En aquesta sala es 
mostren alguns dels vehicles utilitzats per aquests viatgers còsmics: seients, 
troncs escalonats maputxes, bastons buriats amb cap de cavall (Sibèria), 
tambors, etc. 
 
Metamorfosi 
Els mestres del caos practiquen un art teatral que troba la seva màxima 
expressió en la metamorfosi. En algunes regions, per viatjar, caçar o sanar els 
xamans s’han de transformar en animals. El zoomorfisme és un element 
fonamental en moltes societats primitives que desafien la divisió dels éssers 
vius en diferents regnes. Mitjançant el cant, la música, les substàncies 
psicotròpiques, les màscares o la simple concentració, el seu cos s’obre a un 
altre món. La seva indumentària animal no és una simple disfressa: reflecteix la 
capacitat del mediador per elevar-se cap al món dels esperits. Hi ha diferents 
tipus de metamorfosis: en ocell, llúdriga, ratapinyada, jaguar, òliba, mosquit, 
etc. 
 
Objectes del poder  
La mort, la malaltia, les catàstrofes naturals i la violència dels homes són a 
l’origen de nombroses pràctiques rituals. Els iniciats hi utilitzen diferents 
objectes com a receptacles de poder: materials fràgils, d’ús comú, precaris o 
residuals, en els quals es concentren les forces ocultes. El secret afegeix poder 
a l’objecte, uneix els qui els comparteixen i allunya els altres. 
 
Cordes entrellaçades, monticles d’objectes inclassificables i conjunts 
indefinibles que són el resultat de la manipulació dura a terme durant els rituals 
evolucionen constantment i es transformen cada vegada que el sacerdot els 
activa. Només l’iniciat, el mestre del caos, és capaç de desxifrar el missatge 
d’aquests objectes. La seva força és el resultat de la condensació de gestos, 
paraules i materials. 
 
 
La malaltia  
La malaltia és una de les manifestacions del caos individual, reflex del caos 
còsmic. Recorda a l’ésser humà la transitorietat del cos i l’ambivalència de 
l’altre món, perquè sovint, el déu que sana és també el que provoca la malaltia. 
La mort i la malaltia són tan necessàries com la vida. 
 
En aquest apartat es reuneixen objectes que representen el cos deformat per 
diferents afliccions. Estatuetes patològiques que detallen les metamorfosis que 
pateix el cos a causa d’atacs malèfics i les marques físiques ocasionades per 
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diferents malalties. Exvots que serveixen per obtenir un do o agrair el 
compliment d’un desig. Sovint estan destinats a combatre la malaltia que 
representen i són la recreació material d’una súplica de protecció, d’una ofrena 
per negociar amb les entitats superiors que controlen el destí de l’ésser humà. 
 
A través dels ritus que l’acompanyen, el talismà es converteix en objecte 
d’esperança i de transformació. La comunitat es fa càrrec de la malaltia 
individual, cosa que afavoreix una possible curació. La instal·lació d’Annette 
Messager, un exvot monumental, representa el flux sanguini d’un cos 
fantasmagòric i fragmentat. L’artista s’apropia del que ens terroritza, com 
l’interior del nostre cos. 
 
L’exorcisme   
En els sistemes animistes, la malaltia també pot ser el resultat d’una intromissió 
negativa dels esperits. Hi entra en joc aleshores la noció d’exorcisme. La tasca 
de l’exorcista consisteix a localitzar la font del caos en la persona posseïda i 
expulsar aquesta font per restablir el benestar del pacient i permetre que torni a 
la «normalitat».  
 
 
3. LA CATARSI 
 
La suspensió de l’ordre còsmic 
L’efervescència de les celebracions representa la suspensió de l’ordre del món, 
que se sustenta en el treball i el ritme diari. Aquestes explosions i aquests 
excessos, sovint estacionals, són necessaris per renovar la natura i la societat. 
El món rejoveneix. El que és sagrat, que es deteriora a causa d’expiacions i 
tabús, torna a ser suportable gràcies a aquestes expansions.  
 
El procés de la catarsi (en grec κάθαρσις, ‘purificació’) és una forma profana de 
purificar les passions per mitjà de la seva representació. Les bacanals, les 
festes dels bojos a França i els carnavals autoritzen l’expressió del impulsos. 
Són moments d’inversió social en què la burla i la rialla capgiren les jerarquies 
socials i polítiques. Evoquen un món al revés, un univers dominat pel caos.  
 
El que és «musicalitzat» 
El trànsit és un moment sacrificial en què el cos animalitzat de la persona 
posseïda s’ofereix a l’altre món i experimenta metamorfosi o encarna fragments 
d’un mite col·lectiu. La música constitueix un element fonamental en aquestes 
coreografies del caos que pretenen alliberar el cos. El trànsit no és tan sols un 
impuls histèric; controlat des del començament fins al final, adquireix una funció 
social: el ball frenètic suposa un acte catàrtic.  
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Les bacanals 
Els excessos col·lectius formen part d’una tradició ancestral. Sovint estan 
vinculats a rituals commemoratius d’esdeveniments mítics dels quals es vol 
conservar el record. Les bacanals són ritus relacionats amb Dionís, el déu que 
substituïa Apol·lo quan aquest s’absentava durant el solstici d’hivern i la foscor 
dominava el món. La seva celebració és fonamental en la teologia. Origina la 
divisió de l’any humà i els cicles divins: l’un consagrat a Apol·lo, l’altre a Dionís, 
l’usurpador. Les antigues bacanals incloïen representacions dramàtiques i 
concursos lírics, però sobretot danses desenfrenades de les bacants, 
desfilades tumultuoses, orgies, ritus extàtics, processons de fal·lus gegants i 
consum de vi. Tots aquests temes estan reflectits en gerres i relleus antics.  
 
Conjurs profans: l’art contemporani  
La rialla i la disfressa són mecanismes de transgressió que permeten saltar-se 
els patrons socials. Com els herois civilitzadors de les societats arcaiques, els 
artistes, subversors indispensables, contribueixen a fer-nos-en més suportable 
la càrrega. Bogeria i immaduresa, bufons carnavalescs es donen cita a la sala 
dels conjurs profans creada per Arnaud Labelle-Rojoux.  
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ACTIVITATS RELACIONADES AMB L’EXPOSICIÓ  
 
CONFERÈNCIA INAUGURAL: EL PODER DELS OBJECTES 

Dimarts 5 de febrer, a les 19 h 
A càrrec de Jean de Loisy , comissari de l’exposició 

 
 
CICLE DE CONFERÈNCIES: ORDRE I CAOS  

Norma i transgressió en les cultures humanes i en l es arts 
Del 3 al 29 d’abril de 2013 
Coordinació: José Jiménez , catedràtic d’Estètica i Teoria de les Arts de la 
Universitat Complutense de Madrid 
Preu per conferència: 4 €. 50 % de descompte per a clients ”la Caixa”. 
Capacitat limitada 
 
Els éssers humans necessiten articular la seva vida, tant la individual com la 
social, seguint criteris d’ordre que donin estabilitat i continuïtat a l’experiència 
del món, Tanmateix, per no convertir-se en una barrera massa asfixiant, per fer 
viable el dinamisme que la vida demana, aquesta estabilitat necessita al mateix 
temps punts d’escapament, línies de fuga que incorporin el desordre, la 
transgressió. Seguint aquest plantejament, traçarem un recorregut entre 
aquestes dues pautes alternatives, ordre i caos, en l’experiència de la vida 
humana segons com la reconstrueix l’antropologia cultural, en el coneixement 
del cosmos que desplega el pensament científic i també en les diferents arts. 
 
Ordre i caos en la teoria antropològica 
Ubaldo Martínez Veiga, catedràtic d’Antropologia de la UNED 
Dimecres 3 d’abril I 19.30 h 
 
El caos creador 
Jorge Wagensberg, director científic de la Fundació ”la Caixa” 
Dilluns 8 d’abril I 19.30 h 
 
Xamanisme i art modern 
Guillermo Solana, director artístic del Museu Thyssen-Bornemisza 
Dimecres 10 d’abril I 19.30 h 
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El fet teatral com a retorn de la transgressió 
Ignacio Amestoy, autor dramàtic i professor de la Reial Escola Superior d’Art 
Dramàtic 
Dilluns 15 d’abril I 19.30 h 
 
L’ordre no deu ser el que és transgressor? Algunes preguntes des del 
món de la música 
Alfredo Aracil, compositor i professor universitari de música 
Dilluns 22 d’abril I 19.30 h 
 
Retractació i ansietat en l’evolució de la literatu ra 
Antonio García Berrio, catedràtic de Teoria de la Literatura i Literatura 
Comparada de la Universitat Complutense de Madrid 
Dilluns 29 d’abril I 19.30 h 
 
 
VISITES COMENTADES A L’EXPOSICIÓ 
 
Visites comentades per al públic general 

Dilluns i dimecres, a les 19 h 
Dimarts i dijous, a les 13 h 
Divendres, a les 18 h 
Dissabtes, diumenges i festius, a les 12 i a les 19 h 
Preu per persona: 3 €. 50 % de descompte per a clients ”la Caixa” 
 

 
CAFÈ TERTÚLIA AMB LES ARTS 
ACTIVITATS PER A PERSONES GRANS 
Dimecres (del 13 de febrer al 19 de maig), a les 17 h 
 
El «Cafè tertúlia amb les arts» ofereix l’oportunitat de gaudir de les exposicions 
d’una manera diferent. Es tracta d’una activitat de dues hores de visita 
tranquil·la, que permet aprofundir en tot el que interessa més a cada grup, per 
després compartir impressions en una tertúlia informal i acompanyada d’un 
cafè.  
 
Activitat pensada per a persones més grans de 60 anys. Horari: 17 h 
Durada: 2 hores. Inscripció prèvia a través del tel. 913 307 300  
Preu per conferència: 4 €. 50 % de descompte per a clients ”la Caixa” 
Capacitat limitada 
 



 11

 

 

Mestres del caos:  
artistes i xamans  

 
Del 6 de febrer al 19 de maig de 2013 

 
 
Horari 
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
24 i 31 de desembre, tardes tancat 
25 de desembre, 1 i 6 de gener, 
tancat 
 
CaixaForum Madrid 
Paseo del Prado, 36 
28014 Madrid 
 
 
 
 
 

Servei d’atenció al visitant 
913 307 300 
 
 
Servei d’Informació 
Obra Social ”la Caixa” 
Tel. 902 223 040  
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de la Obra Social ”la Ca ixa” 
Juan A. García : 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es 
Jesús N. Arroyo : 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 


