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L’art com a provocació i revulsiu, a la segona mostra del cicle Comisart, el 
programa de l’Obra Social ”la Caixa” de suport a comissaris emergents 
 
 
 
 
 
 
 
 
La destrucció d’imatges té una llarga història amb capítols destacats en 
diversos llocs del món, i també al nostre país. Alguns dels esdeveniments 
polítics més recents han fet retornar a l’imaginari col·lectiu la figura de 
l’iconoclasta. El projecte expositiu del jove comissari Carlos Martín 
(Granada, 1979) convida els espectadors a reflexionar sobre el fenomen de 
la destrucció i el reaprofitament de les imatges, amb manipulacions que en 
canvien radicalment el sentit. Així, els artistes seleccionats  tracten temes 
com la dialèctica entre creació i destrucció, la conversió de l’experiència en 
relíquia o l’aura de l’objecte artístic. Gestos iconoclastes, imatges 

heterodoxes és la segona de les tres mostres que es poden veure a 
CaixaForum Barcelona aquesta temporada en el marc de Comisart, 
programa que ofereix oportunitats de professionalització al sector del 
comissariat i que promou noves mirades sobre els fons d’art contemporani 
de la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani i els fons de la Col·lecció 
MACBA. Els artistes inclosos són Txomin Badiola, Miroslaw Balka, Vanessa 
Beecroft, Enzo Cucchi, Equipo Crónica, Lucio Fontana, Katharina Fritsch, 
Rodney Graham, Raymond Hains, Sherrie Levine, Rogelio López Cuenca, 
Manuel Millares, Pedro G. Romero, Javier Peñafiel, Pere Portabella i Valeska 
Soares. En el marc de l’exposició, s’organitzarà un cicle amb xerrades 
performatives, amb la participació dels artistes Rogelio López Cuenca i 
Valeriano López, el cineasta Pere Portabella i l’antropòleg Manuel Delgado. 
 

 
Gestos iconoclastes, imatges heterodoxes. Comisart. Noves mirades sobre la 

Col·lecció ”la Caixa”. Dates: del 4 de març al 5 de juny de 2016. Organització i 
producció: Obra Social ”la Caixa”. Comissariat: Carlos Martín. Lloc: CaixaForum 
Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). 
 

 @FundlaCaixa @CaixaForum #Comisart 
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Barcelona, 2 de març de 2016. L’Obra Social ”la Caixa” presenta Gestos 

iconoclastes, imatges heterodoxes, la segona de les tres exposicions que 
componen la segona edició de Comisart. Noves mirades sobre la Col·lecció 

”la Caixa”. La nova proposta està comissariada per Carlos Martín i obrirà les 
portes al públic aquest divendres 4 de març. 

 

El programa Comisart, creat per l’Obra Social ”la Caixa” l’any 2012, vol donar a 
conèixer el treball de joves crítics i comissaris d’art, i oferir-los la possibilitat de 
desenvolupar un projecte d’exposició a partir dels fons de l’entitat. La idea va 
néixer en constatar la transformació que ha experimentat als darrers anys el 
món de la crítica i del comissariat: molts joves han viatjat a l’estranger, han 
estudiat a les millors universitats i han treballat en museus i institucions de 
primera línia. D’aquestes experiències cosmopolites, n’ha sorgit una nova 
mirada sobre l’art contemporani que, sovint, no troba camins per manifestar-se: 
costa trobar espais de comunicació entre els crítics joves, les noves lectures de 
l’art, la comunitat artística i el públic.  
 
L’interès de Comisart és múltiple: per als joves comissaris, representa una 
oportunitat per desenvolupar les seves idees en contacte amb les obres dels 
grans artistes del nostre temps; i a la comunitat artística i al públic, els permet 
descobrir noves veus crítiques i noves maneres de viure l’experiència 
contemporània. 
 
La segona edició de Comisart incorpora dues novetats: en primer lloc, la 
possibilitat d’incorporar al projecte, a més de les obres de la Col·lecció 
”la Caixa” d’Art Contemporani, els fons de la Col·lecció MACBA; en segon lloc, 
els comissaris poden convidar artistes joves a participar en els seus projectes.  
 
La primera de les mostres que van sorgir d’aquesta convocatòria va ser Parlo, 

sabent que no es tracta d’això, a càrrec del jove comissari Juan Canela, a la 
qual segueix la que ara es presenta, a càrrec de Carlos Martín. El cicle es 
tancarà amb Alt-architecture, projecte a càrrec d’Érika Goyarrola i Xurxo Ínsua, 
que es podrà veure a CaixaForum Barcelona a partir del mes de juny. 
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La dialèctica entre ortodòxia i heterodòxia, a Gestos iconoclastes, 

imatges heterodoxes  

 
Per què s’ataquen certes imatges? Com es pot representar allò que es venera? 
I denigrar el que es rebutja? Es pot dir que hi ha una imatge «ortodoxa»? Quin 
paper ha tingut la iconoclàstia en els girs de la modernitat? Quin paisatge es 
dibuixa ara, a l’era de la guerra de les imatges?  
 
Aquestes qüestions actualitzen un debat antic, i l’exposició ofereix diferents 
respostes o aproximacions a partir del treball d’artistes contemporanis per als 
quals la iconoclàstia és una eina o un objecte: la tradició, la consuetud, els 
llinatges culturals o les figures i els símbols d’autoritat són els destinataris de 
gestos situats en terra de ningú, entre la invectiva i l’homenatge.  
 
La mostra inclou els qui han apostat per la destrucció o l’esvaïment i els qui 
advoquen per la reflexió sobre aquest fet i la seva violència explícita, però 
també els qui han optat per la «resignificació» de símbols i d’obres d’art 
precedents a través de diferents mitjans, des de la citació irònica fins a la 
paròdia, des de la desmitificació fins a formes alternatives d’observança i 
veneració. L’exposició es proposa, així mateix, com un instrument parcial per 
pensar la iconoclàstia en un sentit lax, però també en un moment en què el 
gest iconoclasta ha entrat en l’àmbit quotidià. 
 
L’exposició convida els espectadors a reflexionar sobre el fenomen de la 
destrucció i el reaprofitament de les imatges, amb manipulacions que en 
canvien radicalment el sentit. Ho fa a partir d’una selecció d’obres de la 
Col·lecció ”la Caixa” i la Col·lecció MACBA, complementades amb peces 
d’altres procedències, com ara una pel·lícula de Pere Portabella cedida en 
préstec pel mateix cineasta o una fusta del segle XVII procedent del MNAC 
d’un sant que mostra els efectes d’una agressió, soferta segurament en algun 
dels episodis de violència iconoclasta que han tingut lloc al nostre país: la figura 
representa un màrtir i és, al mateix temps, una imatge martiritzada.  
 
Aquesta referència històrica deixa pas a les obres d’Equipo Crónica, Manuel 
Millares i Lucio Fontana, dels anys cinquanta i seixanta, que introdueixen una 
reflexió sobre la conversió de l’experiència en relíquia i sobre l’aura de l’objecte 
artístic. Són peces precursores del treball d’artistes posteriors com Valeska 
Soares, Pedro G. Romero, Txomin Badiola, Sherrie Levine, Rodney 
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Graham, Katharina Fritsch, Vanessa Beecroft, Raymond Hains, Miroslaw 
Balka, Pere Portabella, Rogelio López Cuenca, Enzo Cucchi i Javier 
Peñafiel, que, en la seva producció, han tractat la dialèctica entre creació i 
destrucció. 
 
Comisart consolida l’aposta pels comissaris d’art emergents 

 
La mostra, 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 trencant les barreres que sovint la separen del públic és un dels 
objectius de l’Obra Social ”la Caixa” en l’àmbit cultural. 
 
En aquest sentit, és paradigmàtica la Col·lecció ”la Caixa”, formada per prop 
d’un miler d’obres dels artistes més importants dels últims trenta anys. Aquesta 
col·lecció és avui un punt de referència artístic, com ho demostren el préstec 
constant d’algunes de les seves obres per a exposicions arreu del món, 
l’organització de nombroses exposicions als centres CaixaForum i les mostres 
itinerants a Espanya, Europa i tot el món. Els darrers anys, s’ha iniciat amb el 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) la gestió coordinada dels 
fons d’art contemporani de les dues institucions i una política també coordinada 
d’adquisició d’obres, així com també la coproducció d’exposicions a partir dels 
fons de les seves col·leccions. 
 
Més de quaranta propostes es van presentar a la segona edició de Comisart. 
Aquest programa brinda l’oportunitat de treballar amb obres de primer nivell i de 
dur a terme un projecte expositiu en condicions professionals, amb l’ajuda d’un 
tutor o tutora i amb tots els mitjans que l’Obra Social ”la Caixa” posa a 
disposició dels projectes seleccionats. Amb Comisart, l’entitat dóna continuïtat 
a la seva llarga trajectòria de compromís amb nous talents en l’àmbit de la 
cultura en general, i de les arts visuals en particular. Al llarg dels anys, l’entitat 
ha programat diverses iniciatives amb la voluntat de donar més projecció als 
joves que inicien el camí professional, reforçant la seva aposta per l’art 
emergent.  
 
El programa de suport al comissariat emergent de l’Obra Social ”la Caixa” està 
destinat a comissaris d’art de menys de 40 anys, amb nacionalitat o residència 
espanyola i que prèviament hagin comissariat un mínim de tres exposicions. En 
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queden descartats els comissaris o comissàries que tinguin una trajectòria 
professional consolidada. Comisart es concreta en un programa de periodicitat 
biennal que desenvolupa tres projectes expositius específics a partir de les 
obres disponibles que formen la Col·lecció ”la Caixa”.  
 
El jurat d’aquesta segona edició de Comisart ha estat compost per Ferran 
Barenblit, Sabel Gavaldón, Antònia M. Perelló i Manuel Segade. Entre les 
quaranta propostes presentades, les tres seleccionades corresponen a les de 
Juan Canela (Parlo, sabent que no es tracta d’això), Carlos Martín (Gestos 

iconoclastes, imatges heterodoxes) i Érika Goyarrola i Xurxo Ínsua (Alt-

architecture). La primera tracta sobre els límits del llenguatge; la segona, sobre 
l’art com a provocació i revulsiu, i la tercera, sobre les relacions entre art i 
arquitectura i la possibilitat de buscar formes de construcció social alternatives. 
 
Carlos Martín  

Granada, 1979. Viu i treballa entre Barcelona i Madrid. 
 
És historiador de l’art, escriptor i comissari independent. Format entre Espanya 
i Itàlia, l’any 2001 va iniciar la seva relació amb l’àmbit de les exposicions 
treballant en institucions com el Centro José Guerrero, la Peggy Guggenheim 
Collection i la Biennal de Venècia. Entre 2003 i 2014, va exercir de professor a 
la Universitat de Granada i a la Fundación IES Abroad, a les seves seus de 
Barcelona, Granada i Rabat; entre altres assignatures, hi va impartir història del 
cinema, avantguardes històriques, iconografia clàssica i art hispanomusulmà. 
 
Compatibilitza la seva especialització en art contemporani i cinema amb un 
interès personal per l’empremta de la civilització islàmica i pels fenòmens 
d’hibridació cultural. Hi aprofundeix amb viatges formatius per Espanya, el 
Marroc, Turquia, Egipte, l’Iran, Jordània o l’Índia. És responsable del projecte 
de recerca Memoria audiovisual de la Alhambra del Patronato de la Alhambra y 
el Generalife (2006-2010), i del Departament de Publicacions del Festival de 
Granada - Cines del Sur (2007-2011). 
 
En els darrers anys ha dut a terme una activitat professional com a escriptor, 
documentalista, editor i traductor per a diverses institucions, com ara el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Fundación Mapfre, el Museo del Prado, 
el Museo Picasso Málaga i la Fundació Bancària ”la Caixa”. Ha comissariat les 
exposicions següents: Basilio Martín Patino. Paraísos (Centro José Guerrero, 
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2006); Nuri Bilge Ceylan. Turkey Cinemascope (Festival de Granada – Cines 
del Sur, 2007) i Vanessa Winship (Fundación Mapfre i Fondazione Stelline, 
Milà, 2014-2015). Actualment treballa com a conservador a la col·lecció d’art 
del Banco de España. El projecte premiat per Comisart, Gestos iconoclastes, 

imatges heterodoxes, recull els seus interessos personals i professionals pel 
potencial conflictiu i per la polisèmia consubstancials a la imatge artística. 
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OBRES I ARTISTES PRESENTS A L’EXPOSICIÓ 
 

Valeska Soares 

Belo Horizonte, Brasil, 1957 

Sense títol, 1995 
Cera i oli perfumat 
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 

 

Cinc fornícules de cera encastades a la paret es dispersen per l’espai aquí i allà al llarg 
de les diferents seccions i fins al final del recorregut. Tant la cera (un material que 

s’associa a la devoció, el prec i l’elegia) com la mateixa forma de tabernacle 
testimonien una absència: la de la figura que, segons el pensament de l’espectador, 
hauria d’ocupar aquests nínxols inserits en l’arquitectura, que, a més a més, 

incorporen un aspecte sinestèsic gràcies a l’olor subtil de mel que desprenen. Apel·len 
així a la sensualitat amb què es revesteixen els rituals, les imatges i els objectes votius 
per atraure la mirada de l’espectador i convocar-ne el cos, tot sovint estimulant altres 

sentits, com l’oïda o, en aquest cas, l’olfacte. El desig de veure alguna cosa en 
aquests nínxols queda inevitablement frustrat, però no pas l’expectativa d’una afecció 
envers allò que no contenen. 

 

Anònim 

Sant màrtir 

Segle XVII 
Fusta 
MNAC. Museu Nacional d’Art de Catalunya 

 
L’estat actual d’aquesta talla indica una possible agressió durant un dels episodis 
d’iconoclàstia a l’Espanya contemporània. L’absència del rostre i d’una part de la 

palma, que és símbol del martiri, afegeix línies a aquest martirologi: al calvari de la 
figura històrica o llegendària, s’hi afegeix el de la mateixa escultura. Invariablement, 
imatges com aquesta prenen un nou alè quan el col·lectiu que s’hi considera 

representat les recupera, ja que constitueixen, amb el seu colpidor aspecte fracturat i 
els membres amputats, la confirmació física d’un fet. Al mateix temps, reafirmen la 
pervivència del culte a una imatge en estat de ruïna. En aquesta escultura es 

materialitza un concepte clau en l’estudi de la iconoclàstia: el del «martiri de les 
imatges».  
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Pedro G. Romero 

Aracena, 1964 

Tesaurus Anarquitecturas. Antagonismos. Casos de Estudio. Archivo 

F.X. [Tesaurus Anarquitectures. Antagonismes. Casos d’Estudi. Arxiu 
F.X.], 2001 

Projecció de diapositives 
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA 

 

L’Archivo F.X. de Pedro G. Romero és un projecte que treballa un vast arxiu d’imatges 
de la iconoclàstia política antisacramental a Espanya entre 1845 i 1945: imatges 
fotogràfiques, cinematogràfiques i documentals que s’ordenen segons un índex de 

termes procedents de les construccions visuals i teòriques del projecte modern. 
Mitjançant l’associació de dues presentacions de diapositives, aquesta instal·lació 
vincula termes relatius a aquests mots o constructes de la modernitat justament amb el 

seu contrari (o doble) aparent: la destrucció d’edificis i el buidatge i el desallotjament 
d’imatges, amb el consegüent qüestionament de la naturalesa de l’espai, la propietat, 
la identitat, les noves connotacions o el contingut latent que sorgeix de la runa. Així es 

posa en joc la idea de profanació: el fet de donar un valor d’ús a un objecte que abans 
es considerava exclusivament sagrat i de retornar-lo al poble, al món tangible. 
 

Txomin Badiola 

Bilbao, 1957 
Coup de dés [Tirada de daus], 1986 

Guix, fusta, filferro, acer i esmalt 
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 
 

Prenent per al títol una màxima d’Stéphane Mallarmé —«Una tirada de daus mai no 
abolirà l’atzar»—, Txomin Badiola estableix una crítica envers les formes rotundes que 
enuncien l’art del segle xx. En aquesta escultura el quadrat negre es desenvolupa en 

l’espai, com a «icona definitiva» de la modernitat des que el pintor rus Kazimir Malèvitx 
va presentar el seu Quadrat negre sobre fons blanc (1913). La figura geomètrica del 
cub és l’epítom d’una determinada manera d’entendre la museologia i l’arquitectura 

modernes. Tanmateix, aquí es posa en dubte tota la seva orgullosa estabilitat de 
diferents maneres: els plans no arriben a configurar el cub i, a més a més, estan 
oberts, en un equilibri inestable i aparentment insostenible damunt d’una taula que, a 

diferència d’un pedestal, no monumentalitza l’objecte que sosté, sinó que l’insereix en 
l’entorn del que és quotidià i el torna prosaic.  
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Sherrie Levine 

Hazleton, Pennsilvània, Estats Units, 1947 

The Bachelors (After Marcel Duchamp) [Els solters 
(segons Marcel Duchamp)], 1990 
Ferro i vitrines de vidre i fusta 

Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 
 

Sherrie Levine fa una referència explícita a l’autor que exerceix el lideratge del canvi 

de paradigma de l’art modern: Marcel Duchamp. Levine reprèn l’obra de Duchamp Le 

grand verre [El gran vidre] i porta a les tres dimensions alguns dels seus personatges 
(els anomenats «solters»), que encapsula en unes urnes de vidre. Això li permet 

plantejar diverses qüestions: què vol dir convertir en objecte les propostes de l’obra 
central de Marcel Duchamp?, és potser una manera de reïficar la seva obra com a 
relíquia?, això és un homenatge o una paròdia?  

 
Les sis vitrines es poden interpretar com un enaltiment de Duchamp, però també 
poden ser un desemmascarament de l’artista com a mite fundacional de la modernitat i 

de l’ús manipulat que va fer dels dispositius de la tradició. Al mateix temps, l’obra posa 
en dubte el concepte d’autoria. L’estricta geometria de les vitrines, d’altra banda, crea 
una rima visual intencionada amb les obres que, properes dins de la sala, indaguen 

estructures minimalistes. Aquests contenidors es converteixen en una mena de 
reliquiaris profans: si en el cas de Duchamp tots els elements denotaven una complexa 
investigació òptica i simbòlica, a la peça de Levine esdevenen objectes inerts, si bé no 

per aquest motiu menys enigmàtics. 
 

Rodney Graham 

Abbotsford, Canadà, 1949 
Collected Papers [Papers recopilats], 1988 
Coure i llibres (5 unitats) 

Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 
 

La perversió d’una imatge preexistent no sempre es deriva de la destrucció, sinó 

també del seu contrari: la sobrecàrrega de contingut. Aquesta escultura és una rèplica 
d’una peça de l’escultor minimalista Donald Judd, que afirmava que qualsevol la podria 
fer amb els materials i les eines adequats: negava d’aquesta manera la tradicional 

subjectivitat de l’artista. Rodney Graham respon a aquesta invitació, però s’oposa a la 
prohibició expressa de Judd de dotar l’obra d’un sentit transcendent. Per fer-ho, 
l’omple literalment de significat atapeint-la d’escrits de Sigmund Freud. Llibres i 
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escultura esdevenen així «objectes trobats», i en la seva convivència es desvela la 
negació del contingut de tots dos elements: la puresa de l’escultura original 

desapareix; els llibres, per la seva banda, no es poden obrir. Es fa visible la voluntat 
freudiana de «matar el pare» (en aquest cas Judd, un artista més veterà), de 
desbancar-lo d’un pedestal simbòlic i de neutralitzar el seu projecte d’eliminació de 

l’antropomorfisme tradicional de l’escultura. 
 

Katharina Fritsch 

Essen, Alemanya, 1956 
Warengestell mit Madonnen [Suport amb marededéus], 1987-1989 
Alumini i escaiola 

Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 
 

L’apropiació d’escultures devocionals de consum popular i la seva particular disposició 

genera un nou tòtem format per trames idèntiques superposades en un ritme sostingut. 
Katharina Fritsch fa el trajecte contrari al de l’obra de Rodney Graham: la uniformitat 
de la composició i del color fa perdre individualitat a la imatge de la Mare de Déu de 

Lourdes, que tendeix a desaparèixer davant la mirada de l’espectador. Una estructura 
superior, el tot, sembla que anul·la la part i el significat convencional que se li associa.  
La distorsió del missatge icònic sorgeix, en aquest cas, d’un gest senzill i aparentment 

automàtic com és apilar les peces segons un ordre precís, gairebé com en un joc de 
construcció inofensiu que amaga el mecanisme d’apropiació característic d’aquesta 
artista alemanya. La Mare de Déu de Lourdes, per mitjà de petites figures devocionals 

d’escaiola o ampolles d’aigua de preteses propietats curatives, ocupa i connota l’espai 
privat. És, doncs, un exemple de l’extens catàleg d’objectes religiosos que intervenen 
en la quotidianitat. 

 

Vanessa Beecroft 

Gènova, Itàlia, 1969 

Black Madonna with Twins [Mare de Déu negra amb bessons], 2006 
Fotografia: C-Print digital 
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 

 
En la sèrie de fotografies que Vanessa Beecroft va fer a Rumbek (actualment a Sudan 
del Sud), la negritud conquereix la imatgeria tradicional del cristianisme a partir de 

referències a la pintura italiana del Renaixement. D’altra banda, Beecroft ha confessat 
que es va inspirar en Pier Paolo Pasolini i, en especial, en la presència de les classes 
subalternes com a protagonistes dels seus drames cinematogràfics de contingut 
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religiós o llegendari, que així accedeixen a una nova dimensió simbòlica. Com els 
enquadraments heterodoxos de Pasolini, les imatges de Beecroft prenen un caràcter 

icònic immediat i alhora són visualment subversives per la cruesa i la veritat que 
destil·len i perquè alteren els models tradicionals. Segons les paraules de l’artista, 
l’obra és «una imatge ambivalent capaç d’acontentar tothom o de provocar la ira de 

tothom». És, doncs, representativa del joc contradictori entre realisme i 
transcendència, entre carnalitat i espiritualitat, que explica l’ambigüitat que, en gran 
mesura, determina el patrimoni de la pintura religiosa europea i l’enigmàtic sincretisme 

del qual devia sorgir el motiu tradicional de les marededéus negres.  
 

Pere Portabella 

Figueres, 1929 
Mudanza [Mudança], 2008 
Videoprojecció: color, so, 20 min 

Gentilesa de Pere Portabella - Films 59 
 

Mudanza registra un procés insòlit: l’embalatge i el desallotjament de tots els mobles, 

efectes i objectes de la Huerta de San Vicente, la casa museu de Federico García 
Lorca a Granada. Després del rodatge, el lloc va quedar completament buit durant deu 
dies. A més d’una referència al silenci forçat per l’assassinat del poeta i a l’exili de la 

família, segons el seu autor, Pere Portabella, el film és sobretot una crítica del 
fetitxisme relatiu a determinades icones culturals, i suggereix la possibilitat de 
recuperar la profunditat del discurs de Lorca prescindint dels objectes i de les imatges 

que se li associen. Es tracta d’un gest de rebuig a la veneració de certes figures 
intel·lectuals que, tot i això, potencia i apropa la sensació de significativa absència de 
l’escriptor.  

 

Rogelio López Cuenca 

Màlaga, 1959 

Seven Up / Dior 

1996 / 1997 
Oli sobre tela 

Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 
 

Seven Up i Dior mostren, d’una banda, el poder icònic del llenguatge de l’«altre», en 

aquest cas la llengua àrab, des de la perspectiva europea; d’altra banda, recorden 
que, dins del context de les religions semítiques contràries a la representació per 
similitud de la realitat, la imatge sagrada sovint és desplaçada per la sublimació i 
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l’omnipresència del text. El signe lingüístic àrab, illegible per a la majoria de 
consumidors d’art contemporani del nord geopolític, s’erigeix en una icona amb un 

contingut que no poden descodificar. Per a certs grups socials, a causa d’una tasca 
secular per desacreditar el món islàmic, especialment patent a Espanya, la cal·ligrafia 
àrab revesteix un caràcter ara exòtic, adés pertorbador. Tanmateix, és precisament el 

text allò que en aquestes obres subverteix el significat convencional dels dos arquetips 
que tria López Cuenca procedents, respectivament, del catolicisme i de l’islam: «Seven 
Up» escrit a sota del símbol que s’associa als set dolors de la mare de Déu; «Dior», 

«Clinique» i «Cacharel» emmarquen la mà de Fátima, un dels emblemes de l’islam i 
un símbol protector molt present en la religiositat popular. Les icones queden així 
banalitzades perquè s’associen amb el consum i es converteixen en logotips. 

 

Equipo Crónica 

Valencia, 1964-1981 

El embalaje [L’embalatge], 1969 
Acrílic sobre tela 
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 

 
El desallotjament i l’exili de les obres d’art, com també el gest d’estripar allò que les 
protegeix o els dóna forma, són la base del grup següent d’obres. El embalaje 

presenta una versió d’un Guernica ben peculiar, embolicat amb paper protector i 
manipulat: a més de no correspondre’s amb les proporcions del mural de Picasso, el 
detall copiat està invertit respecte de l’original. Aquesta peça constitueix una referència 

velada a la censura com a forma d’iconoclàstia, així com al fenomen contemporani de 
la idolatria envers determinades obres d’art. Se situa en el context de la relectura 
crítica que l’Equipo Crónica va fer de la tradició pictòrica espanyola: el gest d’embalar i 

alhora desvelar violentament una part del quadre és una resposta, d’una banda, 
irònica davant d’una certa fetitxització de l’obra d’art i, de l’altra, eminentment política 
perquè exhuma de l’oblit el Guernica en els seus anys d’estada fora d’Espanya. 

 

Lucio Fontana 

Rosario, Argentina, 1899 - Comabbio, Itàlia, 1968 

Concetto Spaziale C 58 I 38 [Concepte Espacial C 58 I 38], 1956 
Acrílic, oli, tinta xinesa i or sobre tela 
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 

 
Fontana capgira els principis de la pintura partint de l’agressió al suport físic de l’obra i 
de la revelació de l’espai que aquesta obra amaga. Els buchi (forats), que, juntament 
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amb els tagli (talls), són la manera que té Fontana d’intervenir sobre el llenç, vulneren 
l’espai sagrat d’aquest quadre precisament a la zona revestida d’or, que sembla 

metòdicament afusellada. L’ambigüitat d’aquest gest és significativa: es pot interpretar 
com l’intent de despullar l’obra final del rastre de tot l’idealisme i tota la transcendència 
que havien promogut tant les avantguardes com la pintura religiosa tradicional, però 

també com la possibilitat d’obertura de noves vies quan es traspassa la frontera de la 
tela. L’obra se suma així a un dels debats fundacionals entorn de la imatge religiosa: el 
seu caràcter de «mediadora» o de «record terrestre» d’alguna cosa que hi ha al 

darrere, amagada de la mirada rere l’iconòstasi, el mur d’icones que, a les esglésies 
bizantines, separa l’espai sagrat de l’espai profà. 
 

Pedro G. Romero 

Aracena, 1964 
Espejo de tinta [Mirall de tinta], 1988 

Tinta, laca i vernís sobre tela (díptic) 
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 

 

La referència tangencial a l’antropomorfisme en aquesta zona de l’exposició 
submergeix l’espectador en l’espera d’una epifania. La figura, però, no hi acaba 
d’aparèixer. Només compareix parcialment en l’halo antropomorf que sorgeix del fons 

fosc d’una de les dues seccions d’aquest díptic, mentre que l’altra resta completament 
silenciada, en un monocrom reflectant.  
 

Pedro G. Romero se suma al debat sobre el motiu de l’aura, estudiat en diversos 
passatges per Walter Benjamin, per a qui «percebre l’aura d’un objecte que mirem 
significa donar-li la capacitat que, al seu torn, ens miri a nosaltres». L’obra estableix la 

possibilitat d’un contacte i s’insereix en el problema de la icona i del seu paper 
mediador, a més d’introduir una referència a la representació plàstica convencional de 
la santedat, marcada en forma d’aurèola. Com que convoca l’aura, en restableix la 

«presència» com a emanació amb un origen que se’ns nega, com a marc mancat de 
contingut que enquadra un buit i una absència. 
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Raymond Hains 

Saint-Brieuc, 1926 - París, 2005 

Sense títol, 1998 
Paper sobre metall 
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA. 

Donació de l’artista 
 
La pràctica anomenada décollagisme es basa en una reapropiació d’un acte 

iconoclasta aliè: el del vianant o manifestant anònim que arrenca o cala foc als cartells 
encolats en tanques o murs. La recuperació i l’apropiació d’aquestes restes del discurs 
per part de Raymond Hains posa de manifest la negació del missatge, que conviu amb 

la pèrdua de la individualitat de l’autor a la recerca d’un gest vandàlic col·lectiu. D’una 
manera semblant al grafit, pren connotacions polítiques perquè s’erigeix en delicte 
anònim contra les imatges imposades a l’esfera pública. S’acosta així al détournement, 

la pràctica de deriva, desviació i desplaçament dels discursos heretats en què el 
referent i el seu autor han desaparegut del tot. El resultat és una reconversió dels 
missatges presents en l’espai urbà, un buidatge de contingut icònic inspirat en el 

situacionisme, que justament va plantejar la destrucció de tots els edificis religiosos. 
 

Manuel Millares 

Las Palmas de Gran Canaria, 1926 - Madrid, 1972 
Cuadro 61 [Quadre 61], 1959 
Tècnica mixta sobre xarpellera 

Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 
 
Millares planteja el conflicte violent des de l’interior de l’obra mateixa. El suport de 

xarpellera sembla que es remou torturat a causa d’una agressió indeterminada. 
Suggereix el «martiri de les imatges» que inspira tota l’exposició i recorda que, a les 
obres d’aquest artista, s’hi ha arribat a veure una actualització de la relíquia, una còpia 

laica del vel de la Verònica o del sant sudari de Torí. Torsions, cosits i esquinços 
configuren un espectre tardà de la violència que tenyeix la pintura barroca espanyola; 
el seu impuls abstracte, però, sembla indicar una negació de tota redempció, un 

descens a la terra i a la carnalitat del motiu del martiri, com també un replantejament 
del problema de l’antropomorfisme, que aquí és present mitjançant una figura jacent 
suggerida. L’ambivalència del gest iconoclasta de Millares es basa, doncs, en la seva 

aposta simultània per la construcció i la destrucció. 
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Enzo Cucchi 

Morro d’Alba, Italia, 1949 

Sense títol (Rue Rimbaud) 

1985 
Oli sobre tela amb planxa de ferro 

Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 
 

Una certa nostàlgia pel que s’ha perdut, per l’aura que es desprèn de l’obra d’art 

tradicional, protagonitza el treball d’Enzo Cucchi, que funciona com una salmòdia que 
celebra amb certa aflicció elegíaca la pràctica de la pintura. En aquest llenç, l’artista  
al·ludeix a una altra forma d’iconoclàstia: l’alteració de la toponímia tradicional com a 

instrument de resignificació del territori. Sobre un ermot desolat i cobert de sang, un 
rètol recorda el del carrer dedicat a Arthur Rimbaud a la ciutat d’Harar (Etiòpia), que 
commemorava el temps que el poeta va passar en aquest país africà implicat en el 

tràfic d’armes i d’éssers humans. Cucchi recompon la nomenclatura del carrer en 
llengua amhàrica, que té una grafia semblant a l’aramea, també expandida a Etiòpia a 
l’antiguitat i connotada pel fet de ser l’idioma que parlava el Jesús històric. Vincula així 

Jesucrist i Rimbaud a través de la seva compartida condició messiànica, 
d’heterodoxos castigats pel seu temps i elevats als altars després de morir. La utopia 
de l’un i de l’altre es converteix en heterotopia: el lloc geogràfic fora de l’espai 

dominant on el desterrament d’aquest Rimbaud-Jesús sembla que es perpetua. 
 

Miroslaw Balka 

Varsòvia, Polònia, 1958 
Good God 
Bon Déu 

1990 
Fusta, ciment, cendra, coixí elèctric, claus i agulles de pi 
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 

 
Balka treballa en el context de la presència visual i moral del catolicisme al seu país 
natal, Polònia, i ho fa posant l’accent en el seu aspecte més punitiu i angoixós. Una 

mena de reflexió cristològica marca aquesta instal·lació, en la qual fa servir elements 
provinents d’aquest imaginari que revelen un cert ascetisme visual i que alhora 
generen al seu voltant un clima de neguit. Tot i que en una primera mirada l’obra 

sembla despullada de contingut pels seus aparents perfils minimalistes, s’allunya de la 
línia freda d’aquesta tendència per encetar reflexions pertorbadores sobre la tradició: 
«Trepitjo cada dia els camins del passat», ha afirmat l’artista. Una peça a terra 
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suggereix un reclinatori per a una torturadora oració, a prop d’una llitera inquietant 
damunt la qual un coixí elèctric emet una escalfor artificial que no sembla que pugui 

evitar el fred que destil·la la instal·lació. Se subratlla així l’absència d’un cos jacent, 
coronat per un signe que només es reconeix a mitges: una creu que s’alça al mur, 
incompleta, o potser destruïda, el perfil de la qual ens fa pensar en la forma d’una 

forca.  
 

Javier Peñafiel 

Saragossa, 1964 
Maltrato [Maltractament], 1999 
Videoprojecció: color, so, 16 min 

Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani 
 

Maltrato busca la reacció emocional de l’espectador davant la destrucció per 

afusellament d’un arranjament floral amb tota parsimònia; un gest violent, calculat 
mil·limètricament, que s’origina fora de camp, de manera que es pot escoltar però no 
es pot veure. Al cap d’uns minuts, un rebobinatge digital torna les flors al seu estat 

original. El vídeo condensa el moviment d’avançament i de regressió, d’afirmació i de 
negació, que planteja aquesta mostra, com un parèntesi carnavalesc l’èxtasi del qual 
indica el camí de retorn a la norma, sigui quina sigui. Quan deixem enrere aquesta 

última projecció i sortim de la sala, el so de l’afusellament disciplinat acompanya el 
d’allò altre que també es «dispara», els canons de projecció del començament de 
l’exposició. Les imatges presents, com també les absents, prenen llavors un nou sentit 

i permeten que l’espectador tanqui un cercle respecte de l’ambivalència de tot gest 
iconoclasta. 
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ACTIVITATS A L’ENTORN DE L’EXPOSICIÓ 

 
Dijous 3 de març | 19 h 

VISITA A CÀRREC DEL COMISSARI 
Carlos Martín, comissari de l’exposició 
Activitat oberta. Reserva de plaça al tel. 934 005 038 
 
 

CICLE: COM ACABAR UNA VEGADA PER TOTES AMB LES IMATGES? 

Coordinació del cicle a càrrec de Carlos Martín, comissari de l’exposició 
Preu per sessió: 4 € 
 
Dijous 14 d’abril | 19 h 
XERRADA AMB ROGELIO LÓPEZ CUENCA 
L’artista analitzarà la vessant més iconoclasta del seu treball. 
Present a la mostra amb les obres Dior i Seven Up (1996), Rogelio López 
Cuenca, tant en la seva obra com en els seus tallers multidisciplinaris, ha 
contestat la retòrica monumental oficial i ha subvertit els símbols d'identitat de 
nacions, institucions, empreses, credos religiosos, i fins i tot els elements de la 
senyalètica urbana. En aquesta ocasió, partint del discurs que planteja 
l'exposició, López Cuenca analitzarà la vessant més iconoclasta del seu treball, 
el seu desmuntatge de l'ús de la història de l'art i la gestió cultural al servei 
d'interessos ideològics o econòmics i la seva deconstrucció del missatge retòric 
de els monuments oficials. 
 
Dijous 21 d’abril | 19 h 
PERFORMANCE DE VALERIANO LÓPEZ 
L’artista planteja la seva performance com una visita alternativa a l’exposició. 
L'artista Valeriano López planteja una visita alternativa a l'exposició, concebuda 
com una performance desenvolupada en el propi espai de la mostra, dialogant 
amb les obres que la formen des del treball amb el propi cos, el gest i la 
paraula. López planteja la seva proposta com a enllaç d'alguns dels interessos 
que han conformat el seu propi treball: d'una banda la desmitificació de les 
tradicions en el context de l'actual batalla d'imatges; de l'altra, el component 
teatral, materialitzat en projectes com la posada en escena de l'obra rebel i 
contestatària de Jean Genet. Si les obres que formen l'exposició són el resultat 
de l'gestos d'erosió o rebuig d'imatges precedents, la performance de Valeriano 
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López recupera aquest gest, l'humanitza i el posa en acte, invocant a la sala la 
presència d'aquest homo iconoclasta. 
 
Dijous 28 d’abril | 19 h 
PROJECCIÓ COMENTADA AMB PERE PORTABELLA 
Xerrada amb l’autor i visionament de dos curtmetratges. 
Premios nacionales, color, 4 min., 1969; Mudanza, color, 20 min., 2008. 
Presentació i col·loqui a càrrec de Pere Portabella. 
Pere Portabella ha forjat al llarg de sis dècades una filmografia dissident i en 
els marges tendent a contestar les certeses oficials, sovint amb l'art i l'objecte 
com a referents. El programa combina dos curtmetratges, entre els quals 
intervenen quaranta anys, que plantegen dues visions de l'ús de la imatge i el 
fetitxe en moments diferents de la història: a Premios Nacionales (1969, 4 ') 
desembala i exhuma obres de caràcter acadèmic i conservador ocultes i 
abandonades en els soterranis de la Biblioteca Nacional de Madrid, per establir 
una crítica a les iconografies i els gustos oficials durant el franquisme. Mudanza 
(2008, 20 '), per la seva banda, és el registre del procés de desallotjament de 
mobles i objectes de la casa-museu de Federico García Lorca a Granada, en 
un gest de rebuig del fetitxisme associat a les figures intel·lectuals que potencia 
i sobre la sensació de significativa absència del poeta, paradoxalment 
mitjançant la negació de les imatges i objectes que se li associen. 
 
 
Dijous 5 de maig | 19 h 
VISITA GUIADA AMB MANUEL DELGADO 
L’antropòleg proposa una aproximació a la mostra des de l’antropologia 
religiosa. 
En la línia de visites guiades a exposicions des de punts de vista diferents, 
alternatius als habituals, en aquest cas l'antropòleg i professor de la Universitat 
de Barcelona Manuel Delgado s'aproxima als visitants a Gestos iconoclastes 
des del punt de vista de la seva disciplina, la antropologia religiosa. Delgado ha 
treballat àmpliament aspectes com la violència ritual, l'atac a les imatges, 
l'anticlericalisme, així com sobre l'espai públic i la diversitat cultural. El seu 
assaig Llums iconoclastes. Anticlericalisme, blasfèmia i martiri de les imatges 
(2001) aborda directament el tema de l'exposició i ha estat inspiració 
fonamental per a la seva concepció. 
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TALLER ESCOLAR «DISTÀNCIA CURTA» 
Reserva de places al tel. 931 847 142 o a través del correu electrònic 
seducatiu.caixaforum@fundaciolacaixa.org. Preu per grup: 25 € 
 
VISITA COMENTADA PER A GRUPS DE PERSONES AMB DIFICULTATS 
VISUALS 
Grups d’un mínim de 10 persones. Cal inscriure-s’hi prèviament, a través del 
tel. 931 847 142 
 
VISITA EN LLENGUA DE SIGNES (LS) I VISITA ADAPTADA A LA 
COMUNICACIÓ ORAL 
Grups d’un mínim de 10 persones. Cal inscriure-s’hi prèviament, a través del 
correu electrònic seducatiu.caixaforum@fundaciolacaixa.org  
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Del 4 de març al 5 de juny de 2016 

 
 

 
CaixaForum Barcelona 

Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 

08038 Barcelona 
 

Servei d’Atenció al Visitant 

Tel. 934 768 600 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 

Servei d’Informació  

de l’Obra Social ”la Caixa” 

Tel. 902 223 040  

De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
 
Horari: 

De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
 

 

Exposicions: 4 € (el preu inclou 
l’accés a totes les exposicions) 

 
— Menors fins a 16 anys: entrada lliure 
— Clients de ”la Caixa”: entrada 

gratuïta 
 
Venda d’entrades: 

CaixaForum.com/agenda  
Entrades també disponibles a 
CaixaForum en horari d’atenció al 

públic 
 
 

 
 
 

 

 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


