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Dossier de premsa 

 

Llenguatge tanca el cicle d’exposicions comissariat per Enrique Juncosa, en el 
qual ofereix una mirada polièdrica sobre la història de l’art recent a través de 
les obres que formen la Col·lecció ”la Caixa” 

 

 

 

 

 

 

 

Podem explicar i classificar l’art contemporani mitjançant un relat únic i 
cronològic, com s’ha fet amb tot l’art anterior? No seria més oportú plantejar 
una simultaneïtat de relats que permetessin acostar-nos a la creació actual 
des de diferents punts de vista? Aquest és el plantejament de Tres 

narratives, el cicle d’exposicions que ha presentat aquesta temporada l’Obra 
Social ”la Caixa” a la Sala 2 de CaixaForum Barcelona a partir de la seva 
col·lecció d’art contemporani. El poeta, assagista, crític i director de museus 
Enrique Juncosa s’ha capbussat a la Col·lecció ”la Caixa” i ens ofereix 
noves interpretacions sobre els fons de l’entitat. Juncosa s’inspira en 
algunes estructures narratives actuals del món de la literatura o el cinema 
per presentar un cicle de tres exposicions a partir de tres conceptes que 
uneixen l’obra d’artistes contemporanis. Després de Participació i Memòria, 
Juncosa presenta la tercera de les mostres, Llenguatge, que aplega l’obra 
d’una sèrie d’artistes d’herència minimalista que incideixen en les qüestions 
formals: Donald Judd, Agnes Martin, Giovanni Anselmo, Bruce Nauman, 
Juan Uslé, Xavier Grau, Peter Halley, Jonathan Lasker, Tony Cragg, Richard 
Deacon, Andreas Gursky i Hiroshi Sugimoto. L’exposició inclou l’obra This 

You, primera performance del consolidat artista Tino Sehgal a Espanya, en 
la qual una cantant interactuarà amb els espectadors durant tot el temps que 
duri la mostra a CaixaForum Barcelona. 
 

 
Tres narratives. Participació. Memòria. Llenguatge. Col·lecció ”la Caixa” Art 

Contemporani. Dates: Participació: del 2 d’octubre de 2014 al 15 de febrer de 2015. 
Memòria: de l’11 de març al 21 de juny de 2015. Llenguatge: del 17 de juliol al 27 de 
setembre de 2015. Organització i producció: Obra Social ”la Caixa”. Comissariat: 
Enrique Juncosa. Lloc: CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). 
  

#TresNarratives @CaixaForum_CAT 
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Barcelona, 16 de juliol de 2015. L’Obra Social ”la Caixa” ha presentat avui 
l’exposició Llenguatge, que obre demà les portes al públic. Aquesta mostra és 
la tercera i última de les que componen el cicle Tres narratives. Participació. 

Memòria. Llenguatge. Col·lecció ”la Caixa” Art Contemporani, que s’ha pogut 
veure a CaixaForum Barcelona durant aquesta temporada. 
 
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 envers l’art més actual. Donar a conèixer la 
creació contemporània eliminant les barreres que sovint la separen del públic 
és un dels objectius de l’Obra Social ”la Caixa” en l’àmbit cultural.  
 
Així, la programació cultural de l’entitat presta una atenció especial a les 
manifestacions artístiques més recents, ja sigui des de les diferents exposicions 
que programa, ja sigui mitjançant adquisicions de la seva pròpia col·lecció d’art 
contemporani. La Col·lecció ”la Caixa” està formada actualment per gairebé un 
miler d’obres, i als seus fons es troben treballs dels artistes més importants dels 
últims trenta anys. La Col·lecció és avui un punt de referència artístic, tal com 
ho demostra el préstec constant d’algunes de les seves obres per exhibir-les 
arreu del món, així com l’organització de nombroses exposicions als centres 
CaixaForum i les mostres itinerants a Espanya, Europa i la resta del món. 
 
Els últims anys, l’Obra Social ”la Caixa” també ha promogut aliances 
estratègiques amb grans centres museístics del món —com ara el Museu del 
Louvre i el Museu del Prado—, amb la finalitat d’intensificar la seva acció 
cultural. En aquesta línia s’emmarquen l’acord amb el Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona (MACBA) per a la gestió coordinada dels fons d’art 
contemporani de totes dues 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. 
 
Amb el cicle Tres narratives. Participació. Memòria. Llenguatge. Col·lecció 

”la Caixa” Art Contemporani, l’entitat continua apostant per tenir un espai 
permanent a CaixaForum Barcelona obert a noves interpretacions sobre els 
seus fons d’art contemporani, ja sigui a càrrec de comissaris emergents —amb 
el cicle Comisart— o convidant figures de referència en el món de la creació 
contemporània. 
 
Durant la temporada 2014-2015, la Sala 2 del Centre Cultural i Social de l’Obra 
Social ”la Caixa” a Barcelona acull la proposta d’Enrique Juncosa (Palma, 
1961), poeta, assagista, crític d’art, comissari d’exposicions i director de 
museus. 
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Aquesta col·laboració suposa el retrobament de Juncosa amb l’Obra Social 
”la Caixa”, entitat amb la qual ja va col·laborar a la dècada dels noranta en 
l’organització d’exposicions, com les dedicades a Barry Flanagan i Malcolm 
Morley. Més endavant, Juncosa ha estat subdirector de l’Institut Valencià d’Art 
Modern i del Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia, així com director de 
l’Irish Museum of Modern Art (Dublín). 
 
Juncosa creu que el discurs tradicional sobre l’art, basat en escoles i 
moviments centralitzats a les grans capitals artístiques, ja no serveix per 
explicar la complexitat del fenomen artístic contemporani. En canvi, la narrativa 
ha explorat la simultaneïtat, els temps paral·lels, les coincidències i les 
bifurcacions d’una manera potser només equiparable a la física moderna. 
 
A partir d’aquesta idea, Juncosa ha presentat a CaixaForum Barcelona un 
programa de tres exposicions al voltant dels conceptes de participació, 
memòria i llenguatge que descriuen un itinerari des de l’expansió del fet 
compartit fins a la concentració i la intimitat de la forma. Amb relació a aquests 
tres conceptes, ha seleccionat obres de la Col·lecció ”la Caixa” d’artistes com 
ara Olafur Eliasson, Douglas Gordon, Apichatpong Weerasethakul, Juan 
Muñoz, Doris Salcedo, Bruce Nauman i Richard Serra, entre altres. 
 
Tres narracions diverses de la història de l’art 

 
Hi ha un consens generalitzat sobre com s’ha d’ordenar l’art modern del segle 
XX, però només fins als anys seixanta. Des de llavors i fins avui, l’art 
contemporani s’ha convertit en irreductible a una única narració que sigui capaç 
d’explicar-lo. 
 
En aquest sentit, conviuen una gran varietat d’estètiques. S’utilitzen els 
anomenats nous mitjans artístics, però no han desaparegut les tècniques 
«tradicionals», com la pintura o el dibuix. Sorgeixen algunes formes d’art, 
totalment establertes, que fins i tot neguen la validesa de l’objecte artístic, i n’hi 
ha d’altres que són híbrids de categories que abans eren fixes i clares. Trobem 
artistes arreu del món, des de l’Argentina fins a Tailàndia, passant per 
Alemanya, l’Iran o l’Índia, que incorporen les seves pròpies perspectives 
culturals i contextuals al discurs global. 
 
S’ha fet impossible ignorar intencionadament la realitat, elaborar una única 
narrativa que ho expliqui i ho inclogui tot, i des de fa uns anys la mateixa idea 
de progrés s’ha arribat a considerar com una creença ni més ni menys que 
supersticiosa. 
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El cicle d’exposicions Tres narratives s’ha concebut com «una possibilitat»: la 
de plantejar diferents narracions de la història de l’art recent, que es resisteix a 
ser interpretat com un relat únic. Es tracta d’un model plural inspirat en 
referents d’altres àmbits que han explorat estructures narratives complexes i 
entrecreuades, com ara les novel·les 2666 de Roberto Bolaño o The Hakawati 

de Rabih Alameddine en literatura, el llargmetratge Mulholland Drive de David 
Lynch en cinema, o les òperes de l’irlandès Gerald Barry en arts escèniques. 
 
Partint d’aquest marc teòric, el cicle es desenvolupa en tres exposicions 
successives que tenen com a objectiu fonamental mostrar com la participació, 
la memòria i el llenguatge han funcionat com a estratègies creatives i 
especulatives en les creacions artístiques de les tres últimes dècades. Per fer-
ho, les mostres es presenten en sentit cronològic invers, a la recerca de línies 
de fuga, punts d’encreuament i de trobada, per extreure noves narracions a 
partir de les obres que formen la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani. 
 
D’aquesta manera, les obres incloses a la primera mostra, Participació, són les 
d’incorporació més o menys recent a la col·lecció. Exploren pràctiques 
dominants des de finals dels noranta que van, en la major part dels casos, més 
enllà de l’objecte artístic. En termes generals, el seu significat cal trobar-lo fora 
de les mateixes obres, i reclamen la participació de l’espectador. 
 
Les obres que s’inclouen a la segona mostra, titulada Memòria, moltes de les 
quals es van fer al començament dels anys noranta, són més importants com a 
detonant d’interpretacions desenvolupades a partir de la memòria, tant de 
l’artista com de l’espectador, que com a objectes artístics, encara que la seva 
materialitat encara és important. La major part d’aquestes obres tracten temes 
com la malaltia, la violència social o política, i diferents qüestions identitàries. 
 
A la tercera i última mostra, titulada Llenguatge, el sentit de les obres rau en 
elles mateixes, i es tracta de creacions dutes a terme sobretot als anys 
vuitanta, o bé, si són posteriors, que segueixen criteris explorats inicialment. 
 
Llenguatge es capbussa en les nombroses ramificacions del minimalisme 

 
Llenguatge posa en relació un grup d’artistes per explorar el ric llegat del 
minimalisme a partir de pintures, escultures, fotografies i una videoinstal·lació. 
El minimalisme va irrompre als Estats Units a partir sobretot de la mostra 
Primary Structures, organitzada pel Jewish Museum de Nova York el 1966. Els 
artistes d’aquest moviment, que en alguns casos van ser també autors de 
brillants textos teòrics i crítics, van defensar que el sentit de l’obra d’art havia de 
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residir en les seves característiques formals, i van menysprear la possibilitat de 
lectures metafòriques, simbòliques, religioses o sociopolítiques. 
 
Els minimalistes van desenvolupar llenguatges que eludien l’il·lusionisme, 
l’expressivitat i la subjectivitat per centrar-se en la geometria i en les qualitats 
específiques de les obres: forma, color, superfície, volum… A la recerca d’un 
nou llenguatge objectiu i neutral, van utilitzar a més materials industrials com 
els que trobem al voltant nostre de forma quotidiana. La influència de les idees 
propugnades pels minimalistes ha estat enorme, fins al punt de generar obres 
d’art que troben la seva raó de ser a contradir-les. Per exemplificar aquest 
moviment, la mostra inclou obres de Donald Judd i Agnes Martin. 
 
A finals dels seixanta, i amb el context de fons de la radicalització dels 
posicionaments polítics, nombrosos artistes reivindicaven ja la importància i la 
necessitat del significat. La forma continuava sent important, però també ho 
eren els materials utilitzats, els processos de creació i el lloc on es presentaven 
les obres d’art, a més de les possibilitats metafòriques de tot plegat. La 
neutralitat de la qual parlaven els minimalistes va començar a no semblar 
possible i, al cap de poc temps, van sorgir diferents tendències (que incloïen el 
process art, el land art o l’arte povera), tant als Estats Units com a Europa, que 
ara se solen agrupar sota el terme general de postminimalisme. Aquestes idees 
s’han representat a l’exposició amb les obres de Giovanni Anselmo i Bruce 
Nauman. 
 
Ja als anys vuitanta, encara que s’inclouen a la mostra artistes que treballaven 
des de la dècada anterior, es va parlar de noves abstraccions, o d’abstracció 
postminimalista, i es va identificar només en la pintura una revolució formal 
equivalent a la que acabem de descriure per a l’escultura. Es va trigar a 
elaborar aquest discurs, sens dubte, perquè durant els anys d’eclosió del 
minimalisme es parlava sovint de la «mort de la pintura», que influents teòrics 
veien com un llenguatge incapaç d’evolucionar després d’arribar al quadre 
monocrom. Entre els protagonistes d’aquesta nova abstracció, hi trobem Juan 
Uslé, Xavier Grau, Peter Halley i Jonathan Lasker. Tots ells consideren el llegat 
de l’abstracció no com un fi en ell mateix, sinó com un mitjà per tractar 
qüestions diverses.  
 
L’obra d’aquest grup de pintors internacionals es relaciona amb l’anomenada 
nova escultura britànica, que es va desenvolupar en les mateixes dates i que 
representem aquí mitjançant treballs de Tony Cragg i Richard Deacon. 
 
Als anys noranta va augmentar enormement l’interès —que encara perdura— 
per la fotografia, en gran part gràcies als artistes alemanys associats a l’escola 
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de Düsseldorf. A la mostra presentem aquest desenvolupament artístic amb 
l’obra d’Andreas Gursky. Els nous fotògrafs alemanys feien ostentació de les 
seves habilitats tècniques en imatges de gran format que parlaven sovint d’elles 
mateixes. Aquest interès per la fotografia com a mitjà autoreflexiu es va 
convertir aviat en un fet molt estès, i per això incloem en la mostra quatre obres 
del japonès Hiroshi Sugimoto, representant també d’aquesta nova objectivitat i 
autor de fotografies que posen de manifest un gran domini tècnic, qualitat 
subratllada en el seu cas per l’ús del blanc i negre. 
 
El fet que algunes de les obres dels artistes aplegats en aquesta mostra no 
tinguin títol té a veure, creiem, amb l’herència minimalista: l’obra parla per ella 
mateixa i, per tant, els títols no són necessaris o, quan n’hi ha, no són sempre 
descriptius. Això no impedeix, com ja hem fet notar, que aquestes obres puguin 
incorporar punts de vista crítics respecte del discurs formalista. Sembla evident, 
d’altra banda, que les noves idees estètiques generades després, com ara les 
defensades pels artistes relacionals des de finals dels noranta, ens fan veure 
les obres que les precedeixen d’una manera diferent, incapaces ara 
d’extrapolar el context en el qual van sorgir.  
 
Per això, i també per recordar que es tracta d’una exposició en un cicle 
d’exposicions relacionades, Llenguatge es completa amb una obra de Tino 
Sehgal, un artista que treballa amb actors i cantants en obres efímeres que 
només es conserven a la memòria dels espectadors i que es construeixen 
mitjançant la trobada d’intèrprets i testimonis. L’obra de Sehgal es relaciona, ja 
des d’un aspecte purament generacional, amb la primera de les exposicions 
d’aquest cicle, dedicada a la «participació», encara que també juga amb la 
«memòria» i és el resultat d’un «llenguatge» tan rigorós com específic que 
rebutja l’objecte i la seva pròpia documentació. 
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DONALD JUDD  
Untitled 

1968, 1985 
 
 
 
 
Aquesta obra de Donald Judd (Excelsior Springs, Missouri, 1928 – Nova York, 1994), 
projectada el 1968 i refeta el 1985, és molt característica del seu treball, articulat 
sempre mitjançant formes geomètriques simples, com el cub o el rectangle. També és 
típicament seva pels materials, alumini anoditzat i metacrilat, que formen part del seu 
repertori habitual, i que inclou així mateix acer inoxidable, llautó o pintures d’acabat 
metàl·lic. Judd, que havia adquirit una certa notorietat com a crític d’art abans que com 
a artista, va defensar per escrit que les obres d’art només es podien considerar per 
elles mateixes, ja que el seu sentit únicament era cert si es podia verificar 
empíricament en descriure-les. La seva obra obeeix, per tant, a plantejaments teòrics 
rigorosos que inclouen fins i tot la ubicació dins l’espai expositiu, i desenvolupa un 
llenguatge elegant i sorprenentment sensual a partir d’idees molt precises. 
 
En aquest cas, trobem una peça feta mitjançant la soldadura de quatre planxes 
d’alumini, que formen una mena de caixa amb dues obertures, sense que s’observi 
cap suggeriment referencial. Una part del que podríem considerar l’interior de l’obra, 
més o menys la meitat més allunyada de l’obertura, queda coberta per metacrilat blau. 
Aquesta escultura, com altres d’aquest autor, es converteix així en una escultura ideal: 
sabem exactament com és feta i de què tracta entenent-la unitàriament. L’espectador 
ha d’envoltar l’obra, que no li amaga cap secret, encara que el color blau de l’interior 
es pugui llegir com una metàfora de la seva possibilitat, si bé aquesta idea és 
segurament irònica, ja que no se’n potencia cap element expressiu ni subjectiu. 

 

AGNES MARTIN 
Untitled No. 7  

1997 
 
 
 
 
La canadenca Agnes Martin (Macklin, Canadà, 1912 – Taos, Nou Mèxic, Estats Units, 
2004) va viure als Estats Units des del 1932. La seva obra funciona com un enllaç 
entre els camps de color expressionistes de Barnett Newman i Mark Rothko i la 
sistematització dels minimalistes. Martin va començar a exposar als anys cinquanta a 
Nova York, i ja a la dècada següent havia desenvolupat el seu llenguatge característic, 
que consisteix en retícules subtilment vibrants disposades sobre fons monocroms amb 
lleugeres variacions tonals. La reducció i el rigor d’aquest llenguatge precís i repetit es 
va considerar que mantenia una relació formal directa amb el minimalisme, que sorgia 
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llavors, encara que l’obra de Martin explorava clarament qüestions espirituals o 
semàntiques divergents. El 1967 va marxar de Nova York i va anar a viure a Nou 
Mèxic per allunyar-se de les vanitats de la vida urbana, en coherència amb el sentit de 
la seva obra.  

 
Untitled No. 7 (1997) és una pintura del període de maduresa de l’artista que pertany a 
una sèrie de format quadrat, que va ser el seu predilecte, composta per bandes de 
colors pastel que floten sobre fons blanc. La número 7 presenta dues bandes blaves 
alternades amb dues bandes roses sobre un fons blanc, visible en cinc franges més 
estretes. Aquesta alternança de colors proporciona a la composició un lent moviment 
vertical, ascendent o descendent, mentre que l’horitzontalitat de les bandes suggereix 
també expansions laterals. Les bandes de color, d’altra banda, estan separades per 
línies de grafit fetes a pols que confereixen a la imatge una mena d’emoció continguda. 
Aquests subtils espais de llum i de color evoquen idees de contemplació, recolliment 
interior, meditació, calma, silenci i il·luminació, tot això considerant les possibilitats de 
la pintura a partir del seu propi llenguatge: forma, color, llum, textura o superfície. 

 

GIOVANNI ANSELMO 
Senza titolo (Verso oltremare) 

1986 
 
 
 
 
Giovanni Anselmo (Borgofranco d’Ivrea, 1934), una de les figures clau de l’arte povera, 
el moviment postminimalista italià, va començar la seva carrera a mitjan anys seixanta. 
La seva obra destaca per la confluència del que és conceptual amb el que és poètic i 
material, i sovint persegueix una dimensió que podem qualificar de metafísica. Els 
conceptes de gravetat, pes, massa, energia i equilibri han estat constants en el seu 
treball. El 1980, va començar un ampli cicle d’obres titulat Verso oltremare, al qual 
pertany aquesta imponent peça sense títol. El blau d’ultramar és un color que va 
arribar a Europa procedent de les Índies, més enllà del mar, i que Anselmo usa com a 
metàfora d’un lloc més enllà de tot al qual només s’accedeix mitjançant la imaginació o 
la creació. Aquesta obra consisteix en diversos blocs de granit amuntegats sobre cent 
llenços blancs recolzats els uns sobre els altres contra la paret. Per damunt dels blocs 
de granit, a la paret, s’ha pintat un petit rectangle de color blau ultramarí. El mateix 
Anselmo va explicar que aquest rectangle pintat actua com una brúixola que orienta 
l’obra en dues direccions, «l’una terrestre i l’altra còsmica». Les pedres, un component 
molt característic del treball d’Anselmo, que normalment utilitza un granit extret dels 
Alps, representen el pes i s’eleven cap a ultramar, entre el cel i la terra, en una situació 
com de vol. Aquests blocs de granit representen també el color en la pintura, i els 
llenços són la metàfora d’aquesta. Les pedres donen consistència a l’obra, però són 
així mateix la seva possibilitat d’anar més enllà, flotant, cap a l’ultramar de la 
imaginació i de la poesia. Constitueixen, en definitiva, una metàfora de l’art, que, 
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malgrat la seva naturalesa material i formal, és capaç de complexos i profunds sentits 
que no es poden explicar de cap altra forma. 

 

BRUCE NAUMAN 
Shit in Your Hat – Head on a Chair 

1990 
 
 
 
 
El nord-americà Bruce Nauman (Fort Wayne, Indiana, 1941) és un dels noms més 
influents de l’escena artística internacional. Ha treballat amb una gran varietat de 
suports i és una figura clau de l’anomenat postminimalisme, que inclou diferents 
tendències experimentals sorgides a finals dels seixanta. La seva obra, que té sovint 
contingut polític, tracta temes que van de la violència a l’angoixa existencial, creant 
espais claustrofòbics, utilitzant sons desagradables i construint personatges que 
semblen sortits del teatre de l’absurd de l’escriptor irlandès d’expressió francesa 
Samuel Beckett. Shit in Your Hat – Head on a Chair és una instal·lació que consisteix 
en una cadira de fusta amb un bust de cera subjecte al seient. Aquesta cadira penja 
del sostre, d’un filferro, davant d’una pantalla en la qual es retroprojecta la imatge d’un 
mim. Tot té aquí un gran component teatral, de manera que suggereix un escenari. El 
personatge del mim obeeix una veu de fons que li dóna instruccions absurdes, sense 
sentit, sobre un barret, una taula i el seu cos, de manera que, en seguir-les, deixa de 
ser una persona per convertir-se en un titella sense voluntat. La cadira es veu llavors 
com una cosa simbòlica, que es refereix a coses terribles com els interrogatoris 
policials, la tortura o les execucions capitals amb electricitat. L’espai reduït del 
personatge a la pantalla suggereix també la idea de cel·la. Nauman ha utilitzat altres 
vegades el personatge del mim, com el del pallasso, convertits tots dos en figures 
humanes andrògines i abstractes força torbadores que resulten ridícules. Desproveïts 
de lògica i sense llibertat per actuar, responen a uns rols que s’han preestablert per a 
ells: aquí el mim ha d’obeir ordres arbitràries amb un sotmetiment total, en una 
referència clara a la indefensió davant el poder i a la divisió de treballs i rols socials. 

 

XAVIER GRAU 
Sense títol 

1991  
 
 
 
 
Xavier Grau (Barcelona, 1951) va començar la seva trajectòria artística als anys 
setanta dins els paràmetres del minimalisme, a partir de la seva versió teòrica 
francesa, l’anomenada pintura-pintura, que defensava que aquesta havia de tenir una 
autonomia total. Les seves primeres obres es van poder contemplar en una exposició 
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programàtica, Per una crítica de la pintura (Galeria Maeght, Barcelona, 1976), el 
catàleg de la qual va prologar Antoni Tàpies. Aviat, però, el treball de Grau, 
desenganyat dels seus inicials plantejaments teòrics dogmàtics, va incorporar 
elements expressius en espais emotius, en pintures que podien integrar fins i tot 
elements figuratius. Sense títol és característica d’una reducció en l’ús de colors en 
l’obra de Xavier Grau que es manifesta al començament de la dècada del 1990. Aquí, 
el blanc, el vermell i el marró dominen una composició que tendeix al 
monocromatisme, però amb nombrosos matisos i variacions. La imatge general és 
abstracta, encara que alguns elements s’han pintat gairebé com obeint una finalitat 
representacional, amb formes cilíndriques que comencen a crear formes circulars 
semblants a les dels timons dels vaixells antics, i que suggereixen engranatges 
mecànics i idees de direcció. Tot sembla, no obstant això, improvisat, en una 
superfície magmàtica i caòtica en la qual convergeixen dibuix, traç, color, forma, 
atmosfera i geometria, i no exempta de sentit de l’humor. Es tracta d’una pintura 
dinàmica formada a partir de múltiples contradiccions en la seva direcció, que il·lustren 
el pensament i l’acció del pintor mentre la pinta, amb correccions i dubtes, però també 
el gaudi festiu i hedonista de l’acte de pintar, qui sap si com una dansa catàrtica. 

 

PETER HALLEY 
Cell with Conduit 

1988 
 
 
 
El nord-americà Peter Halley (Nova York, 1953), que és també un gran escriptor teòric, 
va començar a exposar a mitjan anys vuitanta. La seva pintura es va caracteritzar de 
seguida per l’ús de materials sintètics, com ara les pintures acríliques Day-Glo i Roll-a-
Tex, els colors vius i artificials i la plasmació d’imatges construïdes a partir de 
rectangles, quadrats i línies o bandes rectes. El seu llenguatge és un clar hereu del 
minimalisme en els aspectes formals, però en els seus escrits, en els quals es refereix 
amb eloqüència al postestructuralisme francès, explica que les seves imatges tenen a 
veure amb l’arquitectura i la tecnologia, convertides en metàfores d’una visió carcerària 
de la societat. Això les allunya del formalisme i de les seves temptacions o aspiracions 
utòpiques.  
 
Cell with Conduit és una pintura molt explícita en aquest sentit des del mateix títol. 
L’hem d’entendre com una obra que es refereix, per començar, a l’arquitectura: la 
cel·la és tant un lloc de confinament en una presó com una mínima unitat habitable. En 
juxtaposar la paraula cel·la a la paraula conducte, no obstant això, la primera es pot 
entendre també com una estació de pas dins d’un circuit molt més vast. Algunes de les 
obres de Halley semblen imatges de conductes tecnològics, com els que es troben 
dins els ordinadors, monitors, televisors o telèfons. Així, tot es converteix en un 
comentari sociopolític sobre la vida que portem i la naturalesa de la societat que hem 
creat. Cell with Conduit és una obra de format horitzontal i allargat en dos tons de color 
taronja pintats de forma inexpressiva. Dins del rectangle, hi veiem un altre rectangle —
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la cel·la del títol, probablement— sobre una línia o banda del mateix color, que va 
d’extrem a extrem, suggerint continuïtat, i que entenem com el conducte. Halley recrea 
l’estètica utòpica de l’abstracció moderna, però hi afegeix un substrat crític. 

 

JONATHAN LASKER 
Natural Order 

1993 
 
 
 
 
Com Halley, el també nord-americà i brillant escriptor teòric Jonathan Lasker (Jersey 
City, Nova Jersey, 1948) és un dels protagonistes del nou interès per la pintura 
abstracta que es va iniciar a la segona meitat dels anys vuitanta al seu país. El treball 
de Lasker constitueix una anàlisi metalingüística de l’abstracció. Pinta grans quadres 
de colors intensos, a partir de petits estudis preparatoris fets amb bolígraf o retolador, 
a les superfícies dels quals floten grafismes, pinzellades i formes abstractes que 
configuren un índex dels elements possibles de la pintura com a unitats de significació.  

 
A Natural Order s’observen quatre fileres horitzontals d’una mena de rectangles amb 
osques. Les formes rectangulars són molt petites a la filera superior i van augmentant 
de mida a les tres restants, de manera que l’última filera ocupa gairebé la meitat 
inferior del quadre. I naturalment, en créixer, hi ha menys rectangles a cadascuna de 
les fileres. Totes aquestes formes són plenes d’un embull de línies corbes de color 
verd que creen una mena de malles. Floten, a més, sobre un fons en el qual altres 
línies componen aquest mateix tipus de malla, però de color vermell. Aquest ordre 
regular s’altera en tres ocasions: dues peces de la segona filera, a la part dreta 
superior del quadre, estan pintades d’un color verd sòlid; a la part esquerra hi ha dues 
formes irregulars negres d’aquesta mateixa malla, i, finalment, trobem una forma 
marró, feta a partir d’una línia gruixuda replegada sobre ella mateixa, a la part dreta 
inferior. Es tracta, com moltes obres de Lasker, d’una pintura de gran format en la qual 
floten tres tipus de figures en una composició molt equilibrada, de colors limitats i no 
naturalistes. La seva pintura és reflexiva i autoreferencial, i l’«ordre natural» del títol 
pot ser una referència tant a les fileres de formes rectangulars repetides com a la 
possibilitat de la pintura de crear altres ordres que requereixen pensament, reflexió. 
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JUAN USLÉ 
Asa – Nisi – Masa 

1994-1995 
 
 
 
 
Juan Uslé (Santander, 1954), resident a temps parcial a Nova York des del 1986, és 
un dels artistes espanyols amb més reconeixement internacional. La seva pintura ha 
evolucionat des d’un expressionisme inicial, seguit d’uns paisatges marins foscos i 
romàntics, fins a una pintura de tipus metalingüístic i purament abstracta que es va 
consolidar al començament dels anys noranta. Uslé treballa sense esbossos, 
directament sobre el llenç. Les seves pinzellades, de vegades metòdiques i repetides, 
poden formar extenses trames rítmiques que són ressons de la respiració i els batecs 
del cor. Preguntat sobre l’origen i el sentit d’Asa – Nisi – Masa, Uslé va respondre que 
provenien de dos records diferents. L’un té a veure amb la primera vegada que es va 
enfrontar a la pintura, en observar un retrat tenebrós d’una monja conservat en un 
convent rural on treballaven els seus pares durant la seva infància. En mirar el quadre i 
desplaçar-se davant seu, va percebre que els ulls de la monja retratada el perseguien 
sempre, una sensació evocada per les tres línies blanques que recorren ràpidament i 
horitzontalment la superfície del quadre a diferents altures. El segon record és el d’una 
reixa de metall amb pues per la qual es podia introduir el cap d’un nen, suggerida aquí 
per una segona sèrie de línies lluminoses horitzontals, més nombroses, de color marró 
ataronjat sobre un fons fosc i marcades intermitentment per punts blancs. La imatge 
final, d’un gran dinamisme, recorda els punts de llum que entreveiem des de la 
finestreta d’un cotxe o d’un tren que es desplaça molt de pressa de nit. Cadascuna de 
les línies precipitades blanques, novament segons l’artista, es correspon a més amb 
les tres paraules misterioses que donen títol a l’obra, i que remeten a una fórmula 
màgica o embruixadora. La pintura d’Uslé és un repositori d’experiències viscudes 
transformades en un llenguatge polsant i joiós. 

 

RICHARD DEACON 
Untitled 

1987 
 
 
 
 
Richard Deacon (Bangor, Gal·les, Regne Unit, 1949) és una de les figures principals 
de l’anomenada nova escultura britànica. La seva obra rep la influència del 
minimalisme en diversos aspectes. Per començar, es manifesta en la seva preferència 
per materials industrials com ara acer inoxidable, acer galvanitzat, llautó, coure, 
moqueta, linòleum o fusta laminada, manipulats i fixats de manera que mostrin els 
elements que han permès construir-los: cargols, claus, escaires, reblons, coles… Es 
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fan així comprensibles els processos de fabricació i la idea que ha originat cadascuna 
de les obres. D’altra banda, i encara que mostra preferència per les formes orgàniques 
i corbes i no descarta totalment el seu potencial metafòric, les seves obres continuen 
sent abstractes i autoreferencials.  
 
Aquesta en concret pertany a una sèrie feta en fusta laminada a finals dels vuitanta, en 
un moment d’enorme projecció de la seva obra. L’any 1987 va obtenir el premi Turner, 
la seva obra va ser objecte d’una retrospectiva a la Whitechapel Art Gallery de Londres 
i va dur a terme un gran projecte a l’aire lliure a Münster. Tornant a l’obra exposada, 
presenta una forma oberta o buida, lleugerament ovalada, i descansa directament 
sobre el terra. Les diferents capes de fusta s’han enganxat amb una cola de color 
vermell perfectament visible, que dóna a la composició un aire inacabat i revelador del 
seu procés que, com hem comentat, és habitual en aquest artista. Deacon ha declarat 
la seva preferència per les formes buides perquè així se subratlla que les obres no 
amaguen res. 

 

TONY CRAGG 
Mollusk 

1987 
 
 
 
 
Tony Cragg (Liverpool, Regne Unit, 1949), un altre dels grans de la nova escultura 
britànica, és autor d’una obra de molt amplis registres, amb creacions que s’estenen 
pel terra o per la paret, a més d’obres exemptes. Treballa amb nombrosos materials, 
que inclouen fustes i plàstics trobats, elements industrials, objectes quotidians i 
materials escultòrics més tradicionals. Les seves obres, a més, inclouen des d’imatges 
i formes representacionals precises, encara que no realistes, fins a d’altres purament 
abstractes. Mollusk va ser creada en un moment de transició en la seva trajectòria, 
quan passava de peces fetes per acumulació d’objectes de colors a obres més 
senzilles pel que fa al plantejament compositiu. Aquí veiem tres peces exemptes fetes 
d’acer i presentades l’una al costat de l’altra formant un angle obert. Totes tres són 
abstractes. La central, que és la més alta, recorda la forma d’un obús o d’una bala, i 
les dues laterals remeten, la de l’esquerra, a un atuell, i la de la dreta, a una mena de 
xampinyó cap per avall, o fins i tot a una roda de costat mig desinflada. Les tres formes 
tenen un cert aspecte funcional, encara que no sigui en absolut explícit. El títol de 
l’obra, Mol·lusc, és hermètic, o com a mínim desconcertant, més enllà de remetre’ns a 
la idea de les formes naturals orgàniques en constant evolució, o d’equiparar, potser, 
la tasca artística amb els mecanismes propis de les ciències naturals. L’aspecte 
industrial de les tres formes indica idees de funcionalitat i avanç tecnològic. 

 
 
 
 



 15

ANDREAS GURSKY 
Theben, West 

1993 
 
 
 
 
L’alemany Andreas Gursky (Leipzig, 1955) és una de les grans figures de la fotografia 
contemporània. Treballa amb una càmera molt petita i visita diverses vegades els llocs 
que vol fotografiar per aconseguir el que descriu com a «imatges mentals». De 
vegades, manipula les fotos amb ordinador i explica que ho fa no per crear efectes que 
no ha vist, sinó per reflectir aspectes que, per qüestions tècniques, la càmera no ha 
pogut recollir per ella mateixa. Les seves imatges, fins i tot quan mostren multituds de 
persones, desprenen sempre una idea d’objectivitat, claredat i monumentalitat, si bé 
requereixen una mirada atenta que no deixi escapar els nombrosos detalls que les 
caracteritzen. Encara que en els seus inicis no va ser així, des dels noranta Gursky 
treballa amb formats grans i envoltants, pels quals els espectadors gairebé podrien 
transitar, si això, és clar, fos possible.  
 
Theben, West és un paisatge, encara que el seu format sigui vertical. En aquest cas, 
aquest format confereix a la fotografia una gran profunditat, subratllada per la imatge 
mateixa. Es tracta d’una vista que sembla aèria d’unes ruïnes arqueològiques, on 
veiem una carretera recta i central, convertida en un eix vertical, que continua amb 
altres línies formades per ruïnes de parets rectes i paral·leles i amb la vertical que 
també dibuixa el flux de visitants. La zona de l’aparcament, una franja horitzontal, 
forma una creu amb la carretera central. Com en totes les seves imatges, ens sorprèn 
aquí l’absoluta nitidesa i definició del que veiem, molt superior probablement a la que 
ens permetria la nostra visió natural. Per això el treball de Gursky ens remet moltes 
vegades als paisatges sublims del romanticisme alemany, on els personatges, com 
aquí mateix, són figures menors i irrellevants dins el món natural. Aquí, a més, les 
persones deambulen pel desert, entre unes ruïnes que contrasten amb les terres 
cultivades i fèrtils que s’entreveuen en la distància a tocar del Nil. 

 
HIROSHI SUGIMOTO 
Sea of Japan, 1987 / English Channel, Weston Cliff, 1994 / North Pacific 

Ocean, Mt. Tamalpais, 1994 / Lake Michigan, Gills Rock, 1995 
 
 
 
 
 
 
 
Resident a Nova York des de mitjan anys setanta, quan va començar a exposar, el 
fotògraf japonès Hiroshi Sugimoto (Tòquio, 1948) és hereu de dues tradicions molt 
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diferents, la del fotodocumentalisme nord-americà de la costa oest, encarnat pels 
paisatges d’Ansel Adams relacionats amb la tradició romàntica del paisatge, i la 
representada pel minimalisme. Això últim es manifesta en la seva preferència per les 
sèries i la repetició, i per un discurs crític envers el realisme fotogràfic, evident en els 
plantejaments metalingüístics del seu treball, que explora entre altres coses la mateixa 
naturalesa del mitjà. La seva obra és conscient de la possibilitat del seu impacte 
emocional, amb imatges pròximes sovint al que és sublim, i analitza el mitjà 
qüestionant-ne l’objectivitat, ja que fàcilment pot manipular la realitat.  
 
Aquestes quatre obres pertanyen a una de les sèries més conegudes de Sugimoto, 
integrada per nombrosos paisatges marins de diferents llocs del món. Va començar la 
sèrie a Jamaica el 1980, i les imatges que la constitueixen són sempre similars, encara 
que incorporen un gran nombre de matisos. Són similars en la composició, obtinguda 
mitjançant dos rectangles horitzontals creats per la línia de l’horitzó que separa el mar 
del cel. I són diferents perquè, segons el moment del dia, el contrast entre cel i mar és 
més gran o més petit. En algunes fotografies, la boira desdibuixa aquest horitzó i 
provoca més ambigüitat. Sempre abasten un gran camp visual, que subratlla idees de 
llunyania. Totes les imatges són semblants, encara que s’hagin pres a llocs que es 
poden trobar a una enorme distància, la qual cosa recalca que la manera com 
entenem el que veiem es pot allunyar de la realitat. D’altra banda, aquesta sèrie ens 
remet a nocions de meditació i recolliment interior. 

 

TINO SEHGAL 
This You 

2006 
 
Tino Sehgal (Londres, 1976), que és d’origen britànic, indi i alemany i viu a Alemanya, 
es va formar primerament com a coreògraf, i ha treballat amb companyies tan 
renovadores com la belga Les Ballets C de la B. Les seves obres, que no es presenten 

en teatres, sinó en museus i galeries, i que ell anomena —manllevant l’expressió de 
Guy Debord— situacions construïdes, són sempre efímeres i mai són fotografiades 
oficialment, de manera que només romanen a la memòria dels qui les han vist en 

directe. Per crear-les, Sehgal treballa amb la veu, el llenguatge, el moviment corporal i 
la interacció dels intèrprets i el públic, en projectes tan complexos com These 

Associations (Tate Modern, Londres, 2012), amb 70 intèrprets. La trajectòria de Sehgal 

els últims anys ha rebut un gran reconeixement, com exemplifiquen el projecte 
esmentat per a la Tate Modern de Londres, la retrospectiva que li va dedicar el Museu 
Guggenheim de Nova York el 2010, el premi al millor artista a la Biennal de Venècia 

del 2013 i l’exposició que es pot contemplar actualment al Martin-Gropius-Bau de 
Berlín. 
 

Les obres de Tino Sehgal solen produir reaccions emocionals intenses i impredictibles, 
pel fet de ser fruit d’una col·laboració amb algú fins llavors desconegut. Per a This You 
es necessita una cantant de més de 40 anys que s’adreça als espectadors i els 
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sorprèn cantant-los individualment una cançó que creu que els pot agradar pel seu 
aspecte i per l’energia que desprenen. Amb aquest tipus d’obres, Sehgal subratlla la 
importància dels espectadors per a l’obra d’art, que els necessita per existir. La tria 

d’una dona madura en aquest treball assenyala que la seva càrrega emocional i 
experiencial és més important que la sensual. Els espectadors topen frontalment amb 
una experiència emocional i en un ambient públic, no privat, i la seva resposta depèn 

tant de la seva personalitat com de les circumstàncies precises en què es troben en 
aquest moment.  
 

Per poder presentar aquesta obra en el marc de l’exposició Llenguatge, l’Obra Social 
”la Caixa” va llançar una convocatòria per trobar dones cantants d’entre 40 i 75 anys. 
S’hi van presentar 170 dones, de les quals finalment 11 van fer l’acció, i aniran fent 

torns durant el temps que duri la mostra. 
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