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Dossier de premsa 

 
L’Obra Social ”la Caixa” inaugura a la capital aragonesa el seu setè 

centre cultural i social, el primer de nova construcció 
 
 

CaixaForum Saragossa obre les portes 
 

 
• La presidenta de la Comunitat d’Aragó, Luisa Fernanda Rudi; 

l’alcalde de Saragossa, Juan Alberto Belloch, i el president del Grup  

”la Caixa” i de l’Obra Social ”la Caixa”, Isidre Fainé, inauguren 

CaixaForum Saragossa, el centre cultural i social que l’entitat ha 

construït a la capital aragonesa. 

 

• L’equipament, obra de l’arquitecta catalana Carme Pinós, obrirà 

demà les portes al públic. S’unirà d’aquesta manera a la xarxa de 

centres culturals CaixaForum: espais vius al servei de les 

persones, on la cultura es promou com a eina per al creixement 

personal i la integració social. 
 

• CaixaForum Saragossa acollirà tot tipus d’exposicions d’arts 

plàstiques, ciència i temàtiques socials, com també activitats per a 

tots els públics. El centre obre amb una doble exposició inaugural 

amb la qual, a partir dels fons de ”la Caixa”, es vol apropar als 

visitants alguns dels noms essencials de la creació contemporània 

espanyola i internacional. 
 

• A més, un espai expositiu detallarà el procés de construcció de 

CaixaForum Saragossa, les obres del qual es van iniciar el 

setembre del 2010 i han durat tres anys i mig. 

 

• Per celebrar amb els saragossans la posada en funcionament del 

nou centre, l’Obra Social ”la Caixa” farà jornades de portes obertes 

fins al diumenge 6 de juliol. CaixaForum Saragossa també se 

sumarà demà a la Nit en Blanc, i obrirà les seves exposicions fins a 

la una de la matinada. 



 

 

 

 

 

 

 

Saragossa, 27 de juny de 2014. La presidenta de la Comunitat d’Aragó, Luisa 
Fernanda Rudi; l’alcalde de Saragossa, Juan Alberto Belloch, i el president del 
Grup "la Caixa" i de l'Obra Social "la Caixa", Isidre Fainé, han inaugurat aquest 
matí CaixaForum Saragossa, el nou centre social i cultural de ”la Caixa” a la 
ciutat. 
 
CaixaForum Saragossa obre les portes amb la clara aspiració de ser un espai 

viu, al servei de les persones, on la cultura es manifesti com una eina eficaç 
per a la cohesió i la integració social. 
 

Hi tindran lloc, entre altres iniciatives, 
exposicions d’art antic, modern i 
contemporani; ciència i temàtica social; 
concerts i recitals poètics; art multimèdia; 
debats sobre les grans qüestions d’actualitat; 
jornades socials i de caràcter científic i 
mediambiental; tallers educatius i familiars, i 
activitats dirigides a grups de persones 
grans. 
 
L’objectiu últim de CaixaForum Saragossa és 
promoure el coneixement i el creixement 

personal de persones de totes les edats, 
condicions i procedències. Per això, el centre 
obre amb un gran projecte inaugural, Plans 

sensibles i Narratives en la imatge, dues exposicions simultànies que volen 
apropar l’art contemporani al gran públic de manera didàctica, a partir dels fons 
de l’entitat. 
 
Des de demà, tots els ciutadans i ciutadanes podran gaudir d’aquesta 
programació en l’emblemàtic i singular edifici ideat per l’estudi d’arquitectura de 
Carme Pinós. L’edifici presenta una ambiciosa combinació entre la introspecció 
necessària per a les sales d’exposicions i la seva connexió amb la ciutat, 
gràcies a la singularitat de la seva forma i a la creació de l’espai públic que 
comporta en forma de plaça. 
 
Per celebrar amb els saragossans la posada en marxa d’aquest nou 
equipament, l’Obra Social ”la Caixa” farà jornades de portes obertes fins al 

diumenge 6 de juliol. A més, CaixaForum Saragossa se suma des del primer 



 

 

 

 

 

 

 

dia a l’oferta cultural de la ciutat, i ja demà mateix formarà part de la Nit en 

Blanc de Saragossa, obrint les seves exposicions fins a la una de la matinada. 
 
La nova seu de l’Obra Social ”la Caixa” a Saragossa simbolitza el ferm 

compromís de l’entitat financera amb Aragó i els seus ciutadans, i convertirà 
la capital de la comunitat aragonesa en la setena ciutat espanyola (tercera fora 
de Catalunya, juntament amb Palma i Madrid) que acull un CaixaForum. 
 
CaixaForum Saragossa està ubicat a pocs metres de l’Aljaferia, seu de les 
Corts; l’edifici Pignatelli, seu de la Diputació General d’Aragó, i l’Instituto 
Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano, entre altres 
equipaments. 
 
2008-2014: CaixaForum Saragossa es converteix en una realitat 

 
La història de CaixaForum Saragossa es remunta a l’any 2008, quan ”la Caixa” 
anunciava la seva voluntat de construir un nou centre cultural i social a la 
capital aragonesa. Al novembre d’aquell any, el president del Grup "la Caixa" i 
de l'Obra Social "la Caixa", Isidre Fainé, signava un acord de col·laboració amb 
l’alcalde de Saragossa, Juan Alberto Belloch, pel qual el consistori aragonès 
facilitava a ”la Caixa” l’adquisició del sòl per tal que l’entitat financera hi 
construís CaixaForum Saragossa. 
 
Paral·lelament, ”la Caixa” va organitzar un concurs restringit entre sis dels 
estudis d’arquitectura més prestigiosos d’Espanya amb la finalitat d’escollir el 
projecte de construcció de CaixaForum Saragossa. L’estudi de l’arquitecta 
catalana Carme Pinós va ser el guanyador. 
 

El 21 de setembre de 2010 es va 

col·locar la primera pedra de 

CaixaForum Saragossa, i els 

treballs de construcció s’han 

allargat fins al mes de març 

d’aquest any 2014. 
 
Finalment, la parcel·la on està situat 
CaixaForum Saragossa inclou una 



 

 

 

 

 

 

 

àrea de 9.500 metres quadrats, que conté tant el solar on s’alça l’edifici com 
l’entorn, una zona que ha estat urbanitzada i enjardinada per permetre l’accés 
des de l’estació de rodalies d’El Portillo. 
 
La superfície construïda total de CaixaForum Saragossa supera els 7.000 

metres quadrats, dels quals 5.980 són útils. El nou centre social i cultural de 
l’Obra Social ”la Caixa” presenta l’estructura següent: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
En el seu projecte per a CaixaForum 
Saragossa, Carme Pinós planteja un edifici 
«que fa ciutat i que, en habitar-lo, permet 
que els seus visitants se sentin part 
d’aquesta». L’edifici projectat per Pinós es 
desdobla en dues estructures geomètriques 
elevades molt grans que acullen les sales 
d’exposicions i generen un nou espai públic 
a la planta baixa, que connectarà l’estació 
d’El Portillo amb el centre de la ciutat. 
 
Les dues grans sales d’exposicions (760 i 

438 metres quadrats) estan suspeses a diferents nivells, de manera que els 
visitants poden contemplar la ciutat en desplaçar-se de l’una a l’altra. Dalt de 
tot, se situen la cafeteria i el restaurant. Gràcies a la diferència de nivells entre 
les sales, es genera una terrassa amb vistes panoràmiques a la zona de 
l’Expo’08. La planta baixa és oberta i transparent i acull l’ampli vestíbul 
d’entrada i la llibreria botiga. Un jardí ubicat a la zona posterior dóna accés 
directe a l’auditori, amb capacitat per a 252 persones, situat al subsòl. 
L’equipament es completa amb tres sales polivalents i espai familiar i educatiu 
CaixaForum Kids. 
 
CaixaForum Saragossa és l’únic de tots els centres de l’Obra Social 

”la Caixa” que està situat en un edifici de nova construcció. En aquest 
sentit, el projecte de Pinós s’adapta perfectament a la filosofia i al concepte de 
CaixaForum com a espai viu al servei de tots els ciutadans, amb un edifici 
emblemàtic i innovador que ja és un punt de referència dins dels nous espais 
urbans desenvolupats a Saragossa després de l’Expo’08.  
 
L’edifici ja ha rebut algunes distincions, entre les quals hi ha el premi en la 
categoria d’edificació en els II Premis d’Enginyeria d’ACHE (Asociación 
Científico-Técnica del Hormigón Estructural). I és que la visibilitat del formigó 
estructural és un dels elements més característics de l’edifici, així com altres 
materials utilitzats, com l’alumini. La «pell» de l’edifici està recoberta per 1.600 

xapes perforades d’alumini fetes a Aragó i que permeten situar darrere seu 
els punts de llum que atorguen aquesta il·luminació blavosa tan característica a 
l’equipament. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Una altra característica de CaixaForum Saragossa és la seva 

transparència, tot i l’ús d’elements com l’alumini i el formigó. L’edifici disposa 
de terrasses, escales exteriors i grans finestrals. «Es produeix un joc de visuals 

constant i, així, en un edifici l’exterior del qual pot semblar, a primera vista, 
hermètic, resulta que s’hi donen grans transparències», explica Pinós. 
 
Per entendre tot el procés de 
treball de l’estudi de Carme 
Pinós en la realització d’aquest 
projecte, des de demà i fins al 
5 d’octubre l’entresolat de 
CaixaForum Saragossa acollirà 
l’espai expositiu Carme Pinós. 

Projecte i maquetes de 

CaixaForum Saragossa, que inclou la maqueta de CaixaForum Saragossa 
que el Centre Pompidou de París va adquirir l’any 2010. 
 
Després d’assolir reconeixement internacional juntament amb Enric Miralles 
amb projectes com el cementiri d’Igualada (primer premi de la Biennal Europea 
d’Arquitectura a Milà 1991 i Premi FAD el 1992), Carme Pinós va fundar el seu 
propi estudi el 1991, i es va encarregar de projectes com l’Escola Llar de 
Morella (Premi Nacional d’Arquitectura del Consell Superior d’Escoles 
d’Arquitectes d’Espanya 1995). Entre les seves obres, destaquen la Passarel·la 
per a Vianants de Petrer a Alacant i la Torre Cube a Guadalajara, Mèxic 
(finalista a la Biennal Iberoamericana d’Arquitectura 2006, primer premi de la 
Biennal Espanyola d’Arquitectura 2007, i la maqueta de la qual va ser adquirida 
per a la col·lecció permanent del MoMA el 2006). El 2008, Carme Pinós va ser 
guardonada amb el Premi Nacional d’Arquitectura. 
 
 
CaixaForum: un concepte cultural, social i cívic únic al nostre país 

 
L’Obra Social ”la Caixa” disposa d’una xarxa de centres socials i culturals 
CaixaForum (Madrid, Barcelona, Palma, Girona, Tarragona i Lleida), als quals 
se suma des d’avui Saragossa i, en un futur pròxim, Sevilla. 
 
En aquesta xarxa de centres culturals, l’Obra Social ”la Caixa” hi desenvolupa 
la seva activitat, orientada a promoure el coneixement de les persones, amb 



 

 

 

 

 

 

 

l’objectiu d’enfortir el seu creixement individual i com una eina molt poderosa 
per fomentar la transformació social. 
 

La finalitat que persegueix l’Obra Social ”la Caixa” 
és superar les barreres que encara avui dia 

separen algunes persones de l’art, de la 

música i de les humanitats. Per això, els centres 
CaixaForum que l’Obra Social ”la Caixa” té 
repartits per diferents ciutats presenten una oferta 
cultural, cívica i social adequada per a tots els 
ciutadans, amb independència de l’edat, el nivell 
de formació i la procedència.  
 
La programació de CaixaForum parteix d’una 
clara vocació divulgativa i té la voluntat d’obrir 
espais de participació i diàleg d’acord amb les 
principals preocupacions socials dels ciutadans. 
Així, a CaixaForum hi tenen cabuda tot tipus de 

manifestacions socials i culturals:  
 

- En el camp de l’art, CaixaForum programa exposicions que van des dels 
mestres de la pintura fins a les últimes tendències de l’art contemporani, 
gràcies a la col·lecció pròpia. 

 
- La fotografia i l’art multimèdia també tenen el seu espai en les 

exposicions que organitza l’Obra Social ”la Caixa”, que presta una 
atenció especial a les expressions artístiques del nostre país. 
 

- Alhora, CaixaForum Saragossa acollirà exposicions de temàtiques 
científiques i socials, en consonància amb els altres àmbits d’actuació 
preeminents de l’Obra Social ”la Caixa”. 

 
CaixaForum Saragossa no és només un espai expositiu, sinó molt més. 
Es tracta d’un escenari des d’on volem contribuir a crear un espai de divulgació 
de les arts i les humanitats; promoure el debat sobre les idees, tendències i 
investigacions de la societat actual, i fomentar el diàleg i la reflexió pel que fa a 
les grans transformacions socials. 
 



 

 

 

 

 

 

 

En aquest espai es parlarà sobre els temes i les disciplines més diverses  
—economia, ciència, pensament clàssic i contemporani, literatura i poesia, 
cinema, arts plàstiques, etc.—, amb l’objectiu de promoure el debat social del 
nostre temps i aprofundir en l’origen de les nostres arrels culturals. 
 
A més de conferències i tallers 
familiars, la música també serà 
present a CaixaForum Saragossa amb 
concerts per a persones grans i 
infants. Sons, instruments i estils 
procedents de totes les èpoques i de 
tot el món ressonaran en un espai 
privilegiat i dissenyat per poder gaudir 
de la música amb els cinc sentits. 
 
Les arts escèniques, a través d’espectacles molt originals, captivaran la 
imaginació de nens i nenes. El cinema també tindrà el seu lloc a CaixaForum, 
des de cicles a l’entorn de les exposicions fins a cinema d’animació per als més 
petits. 
 
 
L’Obra Social ”la Caixa”: més diferencial i necessària que mai 

 

El compromís de ”la Caixa” amb les necessitats de la societat on desenvolupa 
la seva activitat financera i amb el benestar de les persones, un dels seus trets 
més definitoris des del seu naixement el 1904, adquireix una dimensió més 
gran, i més diferencial que mai, en les circumstàncies actuals. 
 
Tot i les dificultats, l’entitat manté el pressupost de la seva Obra Social durant 
2014 en 500 milions d’euros, la mateixa xifra pressupostada en els sis anys 
precedents. Aquesta quantitat torna a situar l’Obra Social ”la Caixa” com la 
primera fundació privada d’Espanya i una de les més importants del món. 
 
La resposta a les problemàtiques socials més urgents i l’atenció a les persones 
més vulnerables seguiran sent prioritats fonamentals. La creació d’oportunitats 
laborals, la lluita contra la marginació, l’accés a un habitatge digne per a 
persones i famílies amb dificultats i l’envelliment actiu i saludables mantenen la 
condició de línies d’actuació estratègiques de l’Obra Social ”la Caixa”. 
 



 

 

 

 

 

 

 

A la Comunitat d’Aragó, ”la Caixa” va obrir la seva primera oficina a Saragossa 
el 1981. Avui, l’entitat té més de 195.000 clients i més de 450 treballadors 

repartits en 88 oficines per tota la comunitat aragonesa. 
 
La inversió de ”la Caixa” en obra social se situa aquest any 2014 en 

11 milions d’euros. El 2013, amb una xifra d’inversió similar, l’entitat va 
atendre més de 9.700 menors a través del programa CaixaProinfància, va 
facilitar 1.966 llocs de treball a persones desafavorides i va acompanyar prop 
de 1.900 pacients amb malalties avançades al final de la vida. A més, 41.000 
persones grans es van beneficiar del nostre programa d’envelliment actiu. 
Finalment, l’Obra Social ”la Caixa” va posar a disposició dels aragonesos i 
aragoneses 379 habitatges de lloguer social.  



 

 

 

 

 

 

 

 Dossier de premsa 

 
L’Obra Social ”la Caixa” presenta una doble exposició inèdita  

a partir dels seus fons d’art contemporani 
 
 

La Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 
inaugura CaixaForum Saragossa 

 

 

CaixaForum Saragossa obre les portes consagrant tot el seu espai 

expositiu a l’art contemporani. En l’àmbit cultural, un dels objectius de 

l’Obra Social ”la Caixa” és apropar l’art més actual al gran públic. Amb 

aquest esperit, l’entitat ha creat en els últims trenta anys un dels principals 

fons d’art contemporani del nostre país, el qual, amb pràcticament un miler 

d’obres, s’ha convertit en un punt de referència artístic. Les dues sales 

d’exposicions acolliran sengles seleccions inèdites de treballs d’alguns 

dels artistes més importants dels darrers trenta anys. La primera de les 

exposicions, Plans sensibles, contrasta les obres de dues generacions 

d’artistes espanyols —la dels anys de postguerra i la dels anys vuitanta— 

que es van replantejar conceptes com realitat, representació i abstracció, i 

que es van enfrontar amb la gran tradició de la pintura i l’escultura. La 

mostra inclou 28 obres d’artistes com Antoni Tàpies, Antonio Saura, Pablo 

Palazuelo, Manuel Millares, Miquel Barceló, Eduardo Chillida i José Manuel 

Broto. D’altra banda, Narratives en la imatge reuneix una sèrie d’obres que 

mostren les enormes possibilitats que l’art contemporani ha trobat en els 

suports visuals, sigui fotografia, vídeo o tecnologies digitals, per renovar la 

seva capacitat narrativa. Són 16 obres d’artistes com Jeff Wall, Javier 

Peñafiel, Ignasi Aballí, Sophie Calle, Willie Doherty i Eve Sussman, entre 

d’altres. 

 

 

Títol: Exposició inaugural. Col·lecció ”la Caixa”. Art contemporani. Plans sensibles. 

Narratives en la imatge. Dates: Narratives en la imatge, del 28 de juny al 10 d’agost. 

Plans sensibles, del 28 de juny al 9 de setembre. Comissària: Nimfa Bisbe, directora 

de la Col·lecció ”la Caixa”. Organització i producció: Obra Social ”la Caixa”. Lloc: 

CaixaForum Saragossa (av. d’Anselmo Clavé, 4). 



 

 

 

 

 

 

 

Saragossa, 27 de juny de 2014. Mostrar l’esperit de la Col·lecció ”la Caixa” 
d’Art Contemporani és l’objectiu de la doble exposició inaugural de CaixaForum 
Saragossa que ocupa les dues grans sales d’exposicions del centre cultural i 
social, i que acull una destacada i significativa selecció dels fons de l’entitat. 
 
La mostra inaugural, organitzada i produïda per l’Obra Social ”la Caixa”, 
s’emmarca en la voluntat de l’entitat de contribuir a augmentar la capacitat de 
generar coneixement i sensibilitat envers l’art més actual. Donar a conèixer la 

creació contemporània trencant les barreres que sovint la separen del 

gran públic és un dels objectius de l’Obra Social ”la Caixa”, en l’àmbit cultural. 
Així, la programació cultural de CaixaForum Saragossa presta i prestarà una 
atenció especial a les manifestacions artístiques més recents. 
 
Amb les exposicions Plans sensibles i 
Narratives en la imatge, s’ha intentat 
reflectir l’esperit amb el qual ”la Caixa” 
ha anat ampliant els seus fons des dels 
anys vuitanta, fins a formar la 
col·lecció privada més important del 

nostre país en el camp de l’art 

contemporani. Les mostres reuneixen 
42 obres de 37 artistes que 
resumeixen l’esforç de la Col·lecció ”la Caixa” en aquestes tres dècades per 
reunir una magnífica representació d’artistes espanyols i internacionals 
fonamentals dels últims anys.  
 
La Col·lecció ”la Caixa”, referència imprescindible en art contemporani 

 
La Col·lecció ”la Caixa” va ser creada el 1985 i avui dia és una referència 
imprescindible de l’art contemporani nacional i internacional. Actualment està 
formada per més de 900 obres, i en els seus fons hi ha treballs dels artistes 

més importants dels últims trenta anys. Des de les primeres incorporacions 
d’obres del minimalisme, passant per l’art pobre, la pintura expressionista i 
l’escultura dels anys vuitanta, fins a les nombroses videoinstal·lacions 
adquirides en l’última dècada, la Col·lecció ha reunit una destacada 
representació d’artistes fonamentals dels darrers anys i ha apostat per creadors 
que tot just inicien la seva carrera. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Aquesta tasca ha exigit un seguiment 
rigorós de l’evolució de la creació 
artística contemporània, necessari 
perquè la Col·lecció mantingui un 
esperit obert i innovador. La Col·lecció 
”la Caixa” és avui un punt de referència 
de l’art actual, com ho demostra el 
préstec constant d’algunes de les seves 
obres per a exposicions arreu del món. 

A més, amb la voluntat de fer conèixer la seva col·lecció, l’entitat organitza 
regularment exposicions als seus centres CaixaForum, així com mostres 
itinerants a Espanya, Europa i la resta del món, en països com Mèxic, 
Alemanya, la Xina, Suècia i Polònia, entre molts d’altres. 
 
L’entitat també promou aliances estratègiques amb grans centres 

museístics del món —com el Museu del Louvre i el Museu del Prado— amb la 
finalitat d’intensificar la seva acció cultural. En aquesta línia s’emmarca l’acord 
amb el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) per a la gestió 
coordinada dels fons d’art contemporani d’ambdues institucions i una política 
també coordinada d’adquisició d’obres, així com la coproducció d’exposicions a 
partir dels fons de les seves col·leccions. 
 
 
L’exposició inaugural: una col·lecció, múltiples històries 

 
La Col·lecció ”la Caixa” va ser concebuda a principis dels anys vuitanta com un 
reflex del desenvolupament artístic de l’època. Des de llavors, ”la Caixa” 
sempre ha dut a terme les seves adquisicions aconsellada per un comitè 
assessor d’experts internacionals. En aquests trenta anys, s’han consolidat uns 
fons en els quals conviuen l’art espanyol dels anys cinquanta i seixanta amb els 
artistes internacionals més contemporanis.  
 
Així, no hi ha una història única dotada de sentit i continuïtat, ni tampoc 
narracions excloents, sinó que es tracta d’un compendi de múltiples històries, 
d’imaginaris i interessos diversos que es van forjant en cada exposició amb 
obres que admeten l’articulació de diferents relats. 
 
L’exposició inaugural de CaixaForum Saragossa reflecteix aquesta condició de 
la Col·lecció com a nucli on proliferen diferents històries. Les dues sales 



 

 

 

 

 

 

 

d’exposició, situades a diferents plantes, han propiciat l’oportunitat de 

presentar l’art de dos contextos històrics diferents. Així, aquesta vegada la 
diferència entre els dos relats responen a raons històriques, tot i que la narració 
de cadascuna no és l’única que es podria fer. A cada exposició, les obres es 
resignifiquen per la mirada actual, la relació que estableixen amb altres obres i 
l’escenografia del muntatge. 
 
Plans sensibles traça un recorregut pictòric —amb algunes incursions a 
l’escultura— apropant una sèrie d’obres de l’informalisme de les dècades dels 
cinquanta i dels seixanta als expressionismes dels vuitanta. El treball dels 
artistes de postguerra va representar, d’una banda, un intent de superar la 
tradició de la pintura, qüestionant-ne la condició bidimensional i el seu 
il·lusionisme, i, de l’altra, la reconsideració de la pintura com a espai real per 
inscriure-hi l’empremta humana i les seves cicatrius. L’angoixa i el buit 
existencial que van sorgir després de la Guerra Civil es van manifestar en 
artistes com Antonio Saura, les representacions iconogràfiques del qual, que 
citen crucifixos o fan al·lusió a Picasso, impregnen la tela d’una gran intensitat 
dramàtica. La dialèctica que van establir aquests artistes entre realisme i 
abstracció es va reactivar a les portes de la dècada dels vuitanta, quan una 
nova generació, que havia assumit el llegat dels artistes dels anys cinquanta i 
seixanta, va abordar la pintura des de l’expressió, la figuració i el gest. 
 
L’altra exposició, Narrativa en la imatge, situa els espectadors en un context 
més pròxim, el de les pantalles i ficcions visuals que modelen la nostra 
percepció de la realitat incorporant imatges a la vida diària. L’art contemporani 
ha trobat en la capacitat narrativa que proporcionen els suports visuals del 
vídeo i la fotografia un camp creatiu fèrtil capaç de crear nous espais, 
llenguatges i narracions. L’exposició explica com la narració que porten 
implícites les imatges d’aquest tipus d’obres s’ha expandit cap al relat en virtut 
dels suports digitals. Si les imatges fixes de les fotografies, de les pintures i 
dels dibuixos reforcen el seu caràcter narratiu mitjançant el suggeriment, les 
digitals, que són manipulades i processades per l’equip de postproducció, ens 
traslladen a un context temporal en què l’esdeveniment adquireix continuïtat. 
Els artistes d’aquesta exposició experimenten amb diferents llenguatges i 
formes de narrar, però, sobretot, busquen la complicitat dels espectadors per 
rastrejar en la ficció altres maneres de relacionar-nos i entendre’ns. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Plans sensibles 

 
Aquesta exposició amb peces de la 
Col·lecció ”la Caixa” contrasta les 
obres de dues generacions d’artistes 
espanyols que es van replantejar 
conceptes com realitat, representació i 
abstracció, i es van enfrontar amb la 
gran tradició de la pintura i l’escultura. 
Tant en els anys de la postguerra com 
en els de finals de la dictadura, la necessitat de regenerar els pressupòsits 
artístics es va manifestar de forma paral·lela a la urgència d’explorar la 
naturalesa humana i reconstruir la condició de subjecte. 
 
En les dècades de 1950 i 1960, l’angoixa i el buit existencial que van sorgir 
després de la violència de la Guerra Civil van impulsar els artistes a expressar 
en la seva obra no solament la tragèdia d’una humanitat ferida, sinó també la 
possibilitat de generar noves formes per a un món nou. Les seves recerques 
formals, que qüestionaven l’il·lusionisme de la pintura, els van portar a treballar 
el pla pictòric com un espai de realitat de gran potencial expressiu. Alguns 
artistes van agredir la tela esquinçant-la, esgarrapant-la, tallant-la, tacant-la o 
empastant-la, amb la finalitat d’inscriure-hi la realitat de l’empremta humana i 
les seves cicatrius. Per a ells, el pla pictòric es va convertir en un camp fecund 
de formes abstractes, tant expressionistes com geomètriques, que feien 
perceptible els ritmes que constitueixen el món. L’exposició inclou també 
l’escultura abstracta més experimental de l’època. 
 
A la dècada del 1980, diferents pintors van reprendre les investigacions que 
sobre el pla pictòric havien fet artistes informalistes com Antoni Tàpies i Antonio 
Saura, tot i que el seu treball es diferenciava del d’aquests últims en el fet que 
estava profundament marcat per la consciència de crisi de la idea de 
modernitat i d’avantguarda. Per això, la pintura es va entendre llavors des de 
l’autoreflexió, des de l’exploració dels processos propis de la pràctica pictòrica. 
La tela va continuar sent, efectivament, un camp de proves i d’experiments amb 
materials, figuracions i cites de la història de la pintura (Nicolas Poussin, 
Caspar David Friedrich, Joan Miró) en què els artistes parlaven del concepte de 
pintura i de la possibilitat de seguir pintant. Tot i que també és cert que en 
aquests anys la pintura es va revestir d’una aura de romanticisme que lloava la 
subjectivitat de l’artista i mitificava l’acte creatiu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Els artistes inclosos a Plans sensibles són Miquel Barceló, José Manuel Broto, Miguel Ángel 

Campano, Rafael Canogar, Eduardo Chillida, Martín Chirino, Jean Dubuffet, Luis Feito, Ángel 

Ferrant, Lucio Fontana, Ferran García Sevilla, José Guerrero, Manuel Millares, Joan Miró, 

Jorge Oteiza, Pablo Palazuelo, Antonio Saura, José María Sicilia, Susana Solano, Antoni 

Tàpies i Juan Uslé. 

 
 
Narratives en la imatge 

 
L’art contemporani ha trobat, en la 
capacitat narrativa que proporcionen 
suports visuals com la fotografia, el 
vídeo i les tecnologies digitals, un fèrtil 
àmbit creatiu per produir nous relats i, 
al mateix temps, una via d’exploració 
dels codis narratius que modelen el 
coneixement del nostre món. 
 
La multitud de pantalles i relats visuals que ens envolten ha transformat la 
forma en què percebem i representem el món, i inevitablement ha condicionat 
les nostres narracions, la manera d’explicar el que ens passa i la manera 
d’inventar històries. 
 
Aquesta exposició reuneix un conjunt d’obres de la Col·lecció d’Art 
Contemporani ”la Caixa” els artistes de la qual s’inspiren en diferents formes de 
representació i treballen amb un mestissatge de tècniques visuals que els 
permet crear maneres sorprenents d’explicar històries, de la pura ficció al 
documental. L’espectre de possibilitats és ampli, i inclou tant imatges narratives 
com exploracions complexes de construcció de relats. 
 
Les obres presenten una gran varietat de narratives visuals i manifesten una 
inclinació cap al que és literari, teatral i cinematogràfic. Les seves estratègies 
creatives transiten entre la imatge i l’escriptura, tot i que la posada en escena 
està supeditada al procés de postproducció, la majoria de vegades realitzat 
mitjançant tecnologies digitals. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Tensió i intriga, ambigüitat i fantasia activen la imaginació de l’espectador, que 
és convidat a fabular davant les obres, ja que els artistes busquen la nostra 
complicitat per trobar, en la ficció que narren les imatges, altres formes de 
relacionar-nos i entendre’ns. 
 

Els artistes inclosos a Narratives en la imatge són Ignasi Aballí, Francis Alÿs, Txomin 

Badiola, Samuel Beckett, Sophie Calle, Alejandro Cesarco, Willie Doherty, Sofía Jack, 

Johannes Kahrs, João Onofre, Mabel Palacín, Javier Peñafiel, Robin Rhode, MP & MP Rosado, 

Eve Sussman & Rufus Corporation i Jeff Wall. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Exposició inaugural 
Col·lecció ”la Caixa”. Art contemporani 

 
Narratives en la imatge: del 28 de juny al 10 d’agost 

Plans sensibles: del 28 de juny al 9 de setembre 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.es 
Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundacionlacaixa.es  
Pablo Roncal: 948 208 517 / 625 105 070 / pjroncal@lacaixa.es  
 

Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 



 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 
Textos de sala de l’exposició Narratives en la imatge 

 

Jeff Wall 

(Vancouver, Canadà, 1946) 

Escena de caça, 1994 

Transparència cibachrome, marc d’alumini i  

llum fluorescent 

 

Jeff Wall escenifica les seves imatges amb una precisió pròxima a la narrativa cinematogràfica. 

A primera vista, semblen fotografies ordinàries preses des de la distància. Amb una mirada 

més atenta es descobreix que estan meticulosament escenificades amb figures que es 

converteixen en actors d’una història. En aquesta Escena de caça, uns homes armats amb 

escopetes es dirigeixen cap a un descampat on els matolls i les males herbes gairebé 

amaguen la línia de cases unifamiliars d’una urbanització de classe mitjana. El carrer asfaltat, 

amb restes de runa al primer pla, accentua la impressió d’abandonament, d’espai marginal. Els 

dos individus armats sembla que busquen alguna cosa amb actitud amenaçadora. La violència 

pot esclatar a qualsevol moment quan s’arriba a una situació extrema, com la que van activar 

els protagonistes de la pel·lícula La caça (1965), de Carlos Saura, en la qual, segons explica 

Jeff Wall, es va inspirar per compondre aquesta imatge. La intriga està servida, i l’ambigüitat de 

l’escena convida a múltiples interpretacions. 

 

Samuel Beckett 

(Dublín, Irlanda, 1906 – París, França, 1989) 

Not I (No jo), 1972 

Vídeo monocanal 

11 min 52 s 

Col·lecció MACBA. Consorci MACBA 

 

Una boca humana recita un monòleg de frases trencades a un ritme rapidíssim, interromput a 

vegades pels seus mateixos crits i riures. En aquesta obra, Samuel Beckett aïlla la veu, la 

despulla del cos, per centrar-se en l’origen del llenguatge i en el discorriment de les paraules. 

Converteix la veu en imatge, en la imatge de la paraula que murmura la seva història a l’oïda 

de l’oient. La boca parla d’ella mateixa en tercera persona negant reiteradament la seva 

identitat. Relata la història d’una dona que en la seva infantesa es va quedar muda a causa 

d’una experiència traumàtica i només en alguns moments com aquests recupera la veu. La 

reacció emocional és tan intensa que la dona arriba a dubtar que la veu que sent sigui la seva: 

«She began trying to… delude herself… it was not hers at all… not her voice at all» [«Ella va 



 

 

 

 

 

 

 

començar a tractar de… enganyar-se a ella mateixa… no era la seva en absolut… no era la 

seva veu en absolut»]. Aquesta negació del llenguatge és el que impossibilita dir «jo». Not I (No 

jo) es va presentar per primera vegada el mateix any de la seva creació al Forum Theater del 

Lincoln Center de Nova York. El 1975, Beckett va realitzar una versió televisiva gravada per la 

BBC amb interpretació de Billie Whitelaw i direcció de Bill Morton. Tot i que el cinema és una de 

les facetes menys conegudes de Beckett, les indagacions fílmiques no són marginals en la 

seva producció i han influït en artistes visuals contemporanis. 

 

Javier Peñafiel 

(Saragossa, Espanya, 1964) 

Maltractament, 1999 

Videoprojecció 

16 min 

 

La projecció mostra un acolorit bodegó de flors que és crivellat a trets fins que no queda cap 

flor sencera. Maltractament està realitzat a partir de fotografies fixes a les quals l’artista ha 

volgut conferir moviment i so. En conseqüència, els ha donat una dimensió narrativa que 

intensifica l’acte de violència representat. Cada fotografia constitueix, doncs, un fotograma del 

vídeo, la seqüència del qual és interrompuda per una imatge borrosa, a manera de vibració, 

cada vegada que una bala toca una flor. La voluntat de l’artista de mostrar el procés és també 

una manera de posar de manifest la ficció visual de la fotografia i del vídeo. Però, a més, 

Peñafiel emfasitza la teatralitat de l’escena per implicar-hi l’espectador. Les flors són agredides 

per algú que és al davant, justament al mateix lloc que l’espectador. Sona el gallet i la càmera 

dispara. L’espectador ha activat la representació. El mal és visible, però la possible dimensió 

moral dependrà de la seva mirada. 

 

Ignasi Aballí 

(Barcelona, Espanya, 1958) 

Sinopsis, 2005 

Fotografia / Impressió digital sobre paper fotogràfic 

24 peces 

 

Aquesta obra ha estat creada prenent com a punt de partida les sinopsis de pel·lícules, tal com 

apareixen a les cartelleres dels diaris. A partir d’aquestes, l’artista ha desenvolupat una ficció 

sobre el cinema i el seu component narratiu. Sobre els textos es mostren fotografies dels 

espais on es roden i s’exhibeixen les pel·lícules, des del plató fins al projector de la sala de 

cinema, exposant tots els instruments i equips cinematogràfics. Un rere l’altre, els 24 panells 

descriuen el procés de producció d’un film fins que arriba a l’espectador. Sense actors ni 



 

 

 

 

 

 

 

directors, sense títols ni dates, Aballí despulla el cinema del seu encís per situar el focus en les 

seves històries. Deixa l’espectador en la intriga, ja que li mostra l’abans i el després, però el 

priva de la projecció. Així doncs, haurà d’imaginar les pel·lícules, explorar què expliquen o 

potser elaborar una ficció amb totes juntes. 

 

Eve Sussman / Rufus Corporation 

(Londres, Gran Bretanya, 1961) 

Whiteonwhite:randomthriller 

(Blancsobreblanc:thrilleraleatori), 2009-2011 

Videoprojecció amb codi de programació únic,  

Mac Pro Tower i monitor LCD annex 

 

Eve Sussman planteja una narrativa sense un inici ni un final determinats, desenvolupada 

digitalment gràcies a un programa informàtic que reedita constantment las seqüències del material 

audiovisual. La pel·lícula pot continuar indefinidament, ja que el programa (l’algoritme) combina més 

de 3.000 clips de vídeo, 80 veus en off i 150 peces de música sin repetir-se. Així, l’espectador no 

veurà mai dues vegades la mateixa pel·lícula. L’artista permet contemplar l’edició en viu a través del 

monitor adjacent a la projecció, en què les paraules que classifiquen cada clip de vídeo i àudio van 

apareixent a mesura que l’algoritme de l’ordinador les escull i les combina per canviar d’escena. 

Sussman produeix pur futurisme negre ambientat en la dècada del 1970, en un lloc industrial 

postapocalíptic. L’argument gira a l’entorn d’una corporació anomenada Nou Mètode que té 

sotmesa una ciutat, controla la gent amb un codi i vessa liti a l’aigua. Els seus habitants van perdent 

el llenguatge i la noció del temps. El personatge central és un geofísic nord-americà anomenat Holz 

que, en arribar a la ciutat, City-A (en referència a l’Alphaville de Jean-Luc Godard), se sent atrapat i 

sembla que intenta fugir del codi per mitjà del control del temps. La manipulació de l’espai i el temps 

del film desorienta també l’espectador que intenta seguir la trama de la pel·lícula. 

 

Si el negre és el que produeix l’algoritme, la inspiració del film va sorgir de l’obra de Kassimir 

Malevitx Blanc sobre blanc i el seu concepte d’utopia. Als ulls de Sussman, la utopia és avui 

insostenible, com es demostra en ciutats de l’Àsia central —algunes de les quals han servit 

d’ambientació del film—, en les quals conflueixen les idees modernistes del sistema soviètic 

juntament amb l’arquitectura del capitalisme liberal, que ha expandit els seus fastos a les noves 

metròpolis enriquides pel petroli. Davant d’aquesta realitat, Sussman va decidir projectar la idea 

d’un futur distòpic. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MP & MP Rosado 

Manuel Pedro i Miguel Pablo Rosado 

(San Fernando, Cadis, Espanya, 1971) 

Scratches, 2007 

Pintura i impressió digital sobre paper 

 

Les obres dels germans Rosado ens introdueixen en un món insòlit, dibuixat amb una gran dosi 

de teatralitat, ambigüitat i fantasia. Partint de fotografies d’espais anodins que trenquen i 

transformen, generen trompe-l’oeil pictòrics per assolir aquest grau d’estranyesa que 

provoquen les ficcions més oníriques. Scratches —títol que al·ludeix a la tècnica de ratllar la 

pintura després d’haver-la cobert amb capes de pigment o tinta xinesa— planteja les paradoxes 

que crea l’artifici quan es revesteix d’aparença verídica. Espais inundats d’aigua, velers que 

solquen paviments i sostres il·luminats per tubs fluorescents configuren escenes espectaculars 

que activen la nostra imaginació i ens conviden a fabular.  

 

Alejandro Cesarco 

(Montevideo, Uruguai, 1975) 

The Reader (El lector), 2011 

Instal·lació de diapositives de 35 mm amb so (veu  

de Lawrence Weiner) 

15 min 30 s 

 

L’obra de Cesarco sorgeix del seu interès per la narrativa i les estratègies de lectura. A El 

lector, l’artista al·ludeix a l’atmosfera nocturna i enigmàtica característica del gènere del cinema 

negre, però sense pel·lícula. Una sèrie de textos projectats en diapositives funcionen com a 

imatges i s’alternen amb la veu en off de l’artista conceptual Lawrence Weiner, que llegeix 

frases pròpies d’una intriga detectivesca. Els textos identifiquen l’espectador/lector com 

l’investigador que escolta la història —«Truquen fort a la porta», «A dins, l’olor lleu a adulteri 

discret», «Van contemplar la sala amb una expressió de tedi i disgust»— mentre llegeix els 

esdeveniments a la pantalla: «Al gènere detectivesc l’interessen les històries sobre escriptura i 

lectura en la mesura en què estan relacionades amb l’autoria (crim) i el desxiframent de trames 

(investigació)». Però l’espectador únicament obté la sensació de misteri, i no un argument 

coherent, per més que intenti reconstruir-lo. Amb aquest treball, Cesarco explora les 

convencions de la lectura i els codis narratius sense deixar d’establir analogies sobre el paper 

del creador i el món de l’art.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mabel Palacín 

(Barcelona, Espanya, 1965) 

Hinterland, 2008-2009 

Vídeo HD i fotografia en color sobre Dibond 

14 min 09 s 

 

Hinterland ens eleva a un punt de vista extrem, com el dels satèl·lits quan capten imatges de la 

Terra, per oferir-nos una vista molt àmplia d’un terreny marginal on coexisteixen construccions 

precàries i camps de conreu. Una mirada atenta troba personatges i objectes que habiten 

microscòpicament en la imatge d’aquesta panoràmica. L’extrema definició de cada detall es 

deu al fet que no es tracta d’una única imatge, sinó d’una composició de múltiples fotografies 

de gran resolució. L’artista ha escenificat cada fragment i els ha fotografiat com si fossin 

seqüències d’una pel·lícula que després ha unit en el muntatge de l’escena general. Però 

Hinterland és més que una fotografia, també és un vídeo que ofereix a l’espectador la 

possibilitat de descobrir els relats que sorgeixen dels diferents escenaris fragmentats. Per 

realitzar-lo, l’artista no ha partit d’una filmació de l’espai físic real, sinó que ha donat moviment 

a les fotografies encaixades en la imatge panoràmica, aconseguint establir així diferents temps 

sense que variïn els espais ni la situació dels seus protagonistes. La veu entra en escena 

relatant amb un to introspectiu les històries dels personatges que habiten aquest territori 

decadent, històries que l’espectador pot llegir també en els intertítols que apareixen a la 

pantalla.  

 

 

Txomin Badiola 

(Bilbao, Espanya, 1957) 

Quién, cuándo o cómo (desconocidos)  

[Qui, quan o com (desconeguts)], 1995 

Construcció en fusta, material elèctric,  

corda, cadira, taula i 4 fotografies en color 

 

Badiola construeix una escenografia en què s’ha desenvolupat una trama a la qual l’espectador 

no ha assistit, però que és convidat a desentranyar. Una cadira, una corda, una taula i una 

construcció de fusta configuren les referències de la història que apareix seqüencialment en 

quatre fotografies. Els seus protagonistes estan relacionats en l’aparent drama d’un personatge 

central, maquillat i transvestit. L’atmosfera intrigant del conjunt s’accentua amb el títol 

interrogatiu, que situa la trama en l’àmbit del desconegut, sense que per aquest motiu deixi 

d’induir l’espectador a elucubrar sobre el que ha passat i a elaborar el seu propi relat. La 

intenció de Badiola és provocar aquest procés de producció de significats i permetre que el 



 

 

 

 

 

 

 

relat es desplegui amb la ficció d’altres subjectivitats, que adquireixi sentit a partir de 

l’experiència pròpia de cada espectador. 

 

Willie Doherty 

(Derry, Irlanda del Nord, 1959) 

Unfinished (Inacabat), 2010 

Videoinstal·lació 

15 min 

 

La càmera recorre l’interior d’unes grans naus mitjançant una seqüència de panoràmiques 

lentes i imatges estàtiques. Acompanya aquest recorregut el relat d’un home anònim que 

explica en anglès amb accent irlandès l’angoixant experiència del seu segrest i captiveri en un 

lloc semblant. La narració es fragmenta i es divideix en dues projeccions de vídeo que alternen 

les imatges de l’interior buit de les naus amb les de l’home que s’esforça per reconstruir una 

versió del seu calvari. En un pertorbador to poètic, la narració s’interna en la subjectivitat 

humana per explorar la seva desesperació i la seva por. Un interval de temps entre les dues 

projeccions genera un estat d’incertesa i dubte sobre l’autenticitat del que l’espectador veu i 

sent. Aquesta ambigüitat va augmentant a mesura que l’acte de narrar resulta que és tan incert 

i fal·lible com la mateixa memòria humana. Doherty deixa la narració inacabada, potser perquè 

no hi ha un final per a aquest trauma humà, o potser perquè posa en evidència que el 

documentalisme televisiu que s’introdueix diàriament a les nostres pantalles redueix el terror a 

espectacle: «Vaig imaginar el meu propi missatge de vídeo…, l’oportunitat d’informar el món 

que encara era viu. Podia veure la meva posició sotmesa mentre llegia el meu comunicat, 

envoltat de dos homes encaputxats.» 

 

 

João Onofre 

(Lisboa, Portugal, 1976) 

Sense títol (Martha), 1998 

Videoprojecció (fragment de Martha, de Rainer 

Werner Fassbinder, 1974) 

16 s 

 

Per elaborar aquesta al·legoria sobre la incomunicació humana, Onofre s’apropia les imatges 

d’una escena de la pel·lícula Martha, de Rainer Werner Fassbinder, en què els protagonistes, 

un home i una dona, es troben i passen de llarg mirant-se fixament. L’home descriu amb el seu 

moviment un dibuix en l’espai, una línia de seducció que predisposa l’espai a l’entorn del cos 



 

 

 

 

 

 

 

d’una dona. El bucle de 16 segons d’aquesta trobada infructuosa es repeteix silenciosament 

fins a l’’infinit. 

 

 

 

Johannes Kahrs 

(Bremen, Alemanya, 1965) 

Sense títol (Pis desert), 2004 

Oli sobre tela 

 

Kahrs manipula imatges procedents de fotografies o pel·lícules fins que perden el seu significat 

original. El resultat solen ser escenes estranyes que pinta sobre tela. Tanmateix, l’empremta de 

la imatge no deixa d’impregnar la seva pintura fins que crea una identitat ambivalent entre la 

fotografia i la pintura, que l’artista accentua amb un tipus de marc propi de la fotografia. En 

aquesta obra, Kahrs s’apropia l’estructura narrativa d’una pel·lícula per pintar dues seqüències 

d’una escena que descriu l’atmosfera fosca i misteriosa d’un apartament en runes i buit. Amb 

aquesta estratègia, la seva pintura no tan sols suggereix moviment, sinó que transmet el 

suspens que es crea entre les dues imatges. 

 

Sophie Calle 

(París, França, 1953) 

L’hotel. Habitació 43 / Habitació 24  

/ Habitació 44 / Habitació 29, 1983 

Fotografia en blanc i negre, en color i text 

 

«El dilluns 16 de febrer de 1981, després d’un any de gestions i espera, vaig aconseguir que 

em contractessin de cambrera per fer una substitució de tres setmanes en un hotel de Venècia. 

Em van assignar dotze habitacions del quart pis. Durant les hores de neteja mirava els objectes 

personals dels viatgers, els signes d’instal·lació provisional d’alguns clients, la successió de 

diferents hostes […].» Així comença el relat de les històries que Sophie Calle recopila en un 

hotel de Venècia a partir de les empremtes que cadascun dels hostes deixa a la seva habitació. 

Cadascuna de les obres que constitueixen L’hotel es construeix formalment a partir de dues 

peces. La primera està composta de les fotografies que Sophie Calle fa dels objectes tal com 

els ha trobat a l’habitació abans de netejar-la. L’altra mostra textos que corresponen a una 

mena de diari en què l’artista anota, com en un quadern de camp, les seves observacions i 

sensacions: «Habitació 44. Dimecres 18. Fa servir pijama verd. A la taula, Kleenex i un llibre: 

Terapia 80. S’ha banyat. L’habitació està sempre igual de neta, buida. Em perfumo, em 

maquillo amb els seus productes, arreglo l’habitació i surto». Sophie Calle relata històries dels 



 

 

 

 

 

 

 

altres, de gent que rarament coneix, que observa, segueix o investiga. Configurar aquestes 

històries i subvertir fronteres entre el privat i el públic, entre el que és art i el que no ho és, 

constitueixen alguns dels eixos més recurrents a l’entorn dels quals vertebra gran part de la 

seva obra.  

 

Robin Rhode 

(Ciutat del Cap, Sud-àfrica, 1976) 

Brick Face (Superfície de maons), 2008 

Fotografies en blanc i negre 

20 peces 

 

Rhode fa servir diferents llenguatges visuals, com la fotografia, el dibuix, l’animació i la 

performance, per crear narracions suggeridores, com la que dibuixa amb guix en aquesta obra. 

Els seus referents son el cinema, el hip-hop i l’estètica urbana del grafit i dels acolorits murals 

de la seva ciutat natal. Com un guió il·lustrat (storyboard), el seu relat il·lusionista ens trasllada 

als orígens del cinema, que era mut o en blanc i negre: un home amb el rostre amagat acciona 

una màquina de cosir de la qual va sorgint una gran paret de maons, mentre l’individu 

desapareix progressivament. Unes vinyetes que, amb un gran sentit de l’humor, posen en 

evidència la fina línia entre el real i la il·lusió.  

 

 

Sofía Jack 

(Figueres, Espanya, 1969) 

Sense títol (sèrie «La línia d’ombra»), 1999-2000 

Grafit sobre paper 

10 dibuixos 

 

 

«La línia d’ombra» consisteix en una sèrie de dibuixos, traçats amb línies senzilles, que 

expliquen les aventures d’un pres i d’una zebra mimetitzats per les seves vestimentes de ratlles 

i vinculats pel seu rebuig a la norma i l’autoritat. La zebra és un animal que, malgrat la seva 

similitud amb el cavall, no pot ser domesticat, mentre que el pres és una persona marcada per 

la societat perquè ha transgredit les lleis. Tots dos personatges emprenen un viatge 

desconcertant, visitant espais aïllats i silenciosos que sovint estableixen una relació simbiòtica 

amb el seu disseny de ratlles. Durant aquest viatge, observen amb estranyesa la realitat que 

els envolta.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Francis Alÿs 

(Anvers, Bèlgica, 1959) 

Sense títol (de la sèrie «El mentider, la còpia 

del mentider»), 1995 

Pintura original de l’artista: oli sobre tela 

Pintura d’Emilio Rivera: esmalt sobre planxa de metall i fusta 

Pintura d’Enrique Huerta: esmalt sobre planxa de metall i fusta 

Fotografia retocada 

3 dibuixos: llapis i oli sobre paper de calcar 

 
Francis Alÿs va iniciar aquesta sèrie representant personatges solitaris que duien a terme actes 

estranys i la va titular «El mentider». Els personatges interpreten idees, malsons i fets fortuïts, i 

estan realitzats de tal manera que són un motiu per imaginar què els passa. El personatge 

d’aquesta obra duu enganxat a les cames un full de diari que, segons sembla, va volar cap a ell 

mentre caminava per la ciutat. L’artista va trobar la fotografia d’aquest incident i va escriure 

sota: «Sometimes making nothing leads to something» [«De vegades no fer res condueix a 

alguna cosa»]. És una frase amb la qual Alÿs ha jugat altres vegades, variant-ne les paraules, 

amb la finalitat d’establir paradoxes sobre la funció de l’art. Però per a aquesta sèrie d’obres, 

l’artista es va centrar en els processos de transmissió i interpretació. Va fer diversos calcs de la 

imatge per pintar un petit oli que va lliurar a diferents retolistes perquè en fessin còpies 

amplificades. Tal com passa amb la tradició oral, la idea original es va anar transformant de 

pinzell a pinzell. Algunes de les còpies es van convertir en la base d’interpretació per a altres 

retolistes, i alguns, un cop assimilada l’estructura de l’escena, van donar la seva pròpia 

interpretació del motiu, fent-lo servir per a les seves pròpies finalitats. És el cas del copista que 

demana el vot per al partit revolucionari en el full enganxat a les cames del personatge. Fins i 

tot la cosa més insignificant pot canviar el curs d’una història. 


