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A la una la pell llisa de la lluna.

A les dues el mirall ens compta arrugues.

A les tres tornem-hi que no ha estat res.

A les quatre tots els cabells són de plata.

A les cinc ni som ni tinc.

A les sis prenem el sol al pedrís.
 
A les set els amics fan el distret.

A les vuit si era ple ara és buit.

A les nou ja res no em ve de nou.

A les deu, per a qui sonen les campanes de la Seu?

A les onze el dimoni ja s’engronsa

i a les dotze ja va gat i cau.



E
N ELS NOSTRES DIES, el gène-

re humà, admirat dels seus propis 

descobriments al llarg de la histò-

ria i del poder adquirit, es formula amb fre-

qüència preguntes agòniques sobre l’evolució 

del món actual, sobre el lloc i la missió que 

l’home hi té, sobre el sentit dels seus esforços 

col·lectius i individuals, i, en definitiva, so-

bre el destí que ens depara. Els interrogants 

neixen i augmenten de forma paral·lela a la 

complexitat que tant caracteritza la societat 

en què vivim. De fet, una hipòtesi explicativa 

podria passar per situar l’home en el nou es-

cenari històric, caracteritzat per canvis ràpids 

i profunds, provocats directament per la seva 

intel·ligència i dinamisme, així com també 

per la seva avarícia i egocentrisme. El món del 

qual som contemporanis passa per un mo-

ment complex, que hauríem de considerar, 

potser, com un bon moment d’inflexió per 

tal de canviar formes i actituds. No obstant 

això, el pare imperatiu sempre n’acaben sent 

els interessos individuals o de determinats 

col·lectius que, per tal d’aconseguir els seus 

objectius, no tenen manies a modificar i con-

dicionar la situació que els envolta. L’egoisme 

mutu i recíproc entre les parts que formen la 

nostra societat ha anat dibuixant una situa-

INTROIT

Miquel Mir Gual
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A LES ONZE EL DIMONI S’ENGRONSA:
la transgressió dels somnis

Joan Miquel Chacón i Nicolau

LA INTERVENCIÓ ARTÍSTICA 

dels artistes campaneters 

—Pere Alemany, Joan Bestard, 

Joan Gri, Guillem Martorell, 

Àngel Pascual, Bartomeu Pons, Toni Ripoll i 

Anna Vallespir— des quals ara d’avui publicam 

l’obra innovadora, transgressora, transforma-

dora —característiques que han de ser inhe-

rents en qualsevol peça d’art— A LES ONZE 

EL DIMONI S’ENGRONSA, exposició que va 

formar part de les fites significatives que, al 

llarg de la història, de forma irremeiablement 

curiosa, han nascut al Cantó des Càrritx. 

Un carrer emblemàtic del poble, on cam-

paneters hi han iniciat projectes avançats al 

seu temps —en diferents contexts històrics, 

podem afirmar— i que han marcat una fita 

rellevant en l’àmbit cultural: ara just farà se-

tanta-cinc anys de la fundació de la primera 

Escola Decroly a Mallorca. La varen fundar 

«L’artista nou protesta: ja no pinta (reproducció 
simbòlica i il·lusionista), sinó que crea directament 

en pedra, fusta, ferro, estany, unes roques, uns 
organismes locomotors que el vent límpid de la 

sensació momentània pot girar cap a totes bandes.» 
Tristan Tzara

ció desequilibrada, inestable, i molt suscepti-

ble de ser modificada o danyada.

Mai abans, en cap moment de la història, 

el gènere humà havia tengut a la seva dispo-

sició tanta riquesa, tantes possibilitats d’ac-

tuar, tants de mitjans 

per fer-ho i tant de 

poder econòmic. No 

obstant això avui gran 

part de la humanitat 

viu sota una pobresa 

extrema en què la fam 

és l’atribut que espe-

roneja amb més força, 

i és molta la gent del 

nostre món que, al segle XXI, encara no sap 

llegir ni escriure, o aquella que viu dins una 

atmosfera impregnada de malalties mortals. 

Tampoc mai l’home ha tengut un sentit tan 

agut de la seva llibertat, i mentrestant sorgei-

xen noves formes d’esclavitud social i psicolò-

gica. Tot i que el món es vol percebre com un 

conjunt únic, de cada vegada més s’enfila cap 

a la fragmentació, potenciada i condicionada 

per l’existència de forces socials i polítiques 

contraposades. De fet, 

l’avui és escenari de 

serioses tensions polí-

tiques, socials i econò-

miques, racials i ideo-

lògiques, i ni tan sols 

falta el perill d’una 

guerra que amenaça 

de destruir-ho tot. No 

cal enganar-nos més, 

només cal obrir una mica els ulls per comen-

çar a saber ser crítics amb nosaltres mateixos 

i amb les característiques del món que estam 

construint entre tots.

M. Mir Gual. Campanet, 2010
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al. El grup de Ravanet Verd també va organit-

zar i promoure algunes activitats paral·leles a 

la publicació de la revista. 

Casualitats de la vida? L’art? La història? 

Qui ens havia de dir que al Cantó des Càrritx 

de la campanetera vila 

ens retrobaríem una 

altra vegada amb el 

gest de l’avantguarda: 

innovar i reconvertir 

l’ús dels objectes més 

humils, més quotidi-

ans, més humanament 

senzills de la gent de 

poble, ara genialment 

distorsionats, desproveïts de la seva funció 

inicial i primerenca per tal de d’empeltar-

n’hi una de nova: la refl exió i la provocació, 

retrobar-nos en l’esquelet de l’art en essèn-

cia, en pèl. 

I quina és l’ànima existencial d’aquesta ex-

posició a ca madò Cusseta? Hi hem pogut to-

car amb les mans les infl uències i l’expressió de 

l’Art trobat —equivalent a l’expressió francesa 

objet trouvé, objecte trobat— que descriu l’art 

creat a partir de l’ús no 

disfressat, però sovint 

modifi cat, d’objectes 

que normalment no 

es consideren artís-

tics i tenen una funció 

mundana i utilitària. 

Les obres d’aquest ti-

pus s’anomenen ready-

made quan l’artista no 

ha fet pràcticament cap modifi cació en l’objec-

te trobat. Marcel Duchamp va ser el pioner de 

l’art trobat a principis del segle XX.

En aquesta exposició s’hi falcà la impor-

tància de la idea com a maquinària plàstica 

tres campaneters —Miquel Palou, Guillem 

Reynés i Miquel Riber— l’any 1935 a Can Pe-

lat, va durar dos cursos però deixà una forta 

empremta pedagògica dins el camp de l’ense-

nyament; al Cantó des Càrritx també s’hi han 

creat projectes de fort 

ressò artístic, empre-

nedors i, en aquest cas, 

hi trobam la primera 

manifestació artísti-

ca col·lectiva de caire 

avantguardista feta a 

Campanet: entre 1979 

i 1982 es va publicar 

la revista Ravanet Verd 

que portava de subtítol Fullets de dibuix i poe-

sia científi ca. Va ser fundada per Pere i Antoni 

Reynés Pons, Damià Pons Capó, Joan Amen-

gual Horrach i Bartomeu Ripoll Pons. Incloïa 

poemes i dibuixos reproduïts mitjançant fo-

tocòpies. Tenia un tiratge de cent exemplars 

i era presentada de formes molt sorprenents: 

així, el número 3, titulat com «Botiga surrea-

lista», duia els textos en un tub de cartró; el 

4, que es deia «Preservatiu», estava precintat 

per un plàstic; el 5-6, 

amb el nom d’«Extra 

de verano», imprès 

en un paper de còpia 

de plànols, era des-

plegable, i l’últim, el 

número 7, portava 

els textos en l’interior 

d’una botella, com si 

es tractàs del missatge 

d’un nàufrag. En general incloïen textos mols 

marcats per les avantguardes amb tornaveus 

del surrealisme, del futurisme i de la poesia 

visual. El contingut era marcadament antire-

ligiós i accentuava el tema de la llibertat sexu-
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ció acceptada entre què és considerat art per 

oposició a allò que no ho és. L’art trobat, l’art 

conceptual, ho és a partir d’objectes que po-

den ser naturals o manufacturats, exposats 

tal com són o lleugerament modificats. El 

fet de ser designats amb un 

títol i exposats en un àmbit 

artístic és la primordial mo-

dificació.

A principis del segle XX, 

els dadaistes s’apropiaren 

ràpidament d’aquesta nova 

possibilitat conceptual. L’art 

trobat esdevé per a artistes 

com Francis Picabia i Man 

Ray un element indispensable del seu llen-

guatge artístic. Amb aquesta introducció no 

voldria caure en alguna errada d’interpreta-

ció, ni expressar paraules que donassin peu 

a qualque malentès o a calibrar en aquests 

mots una boutade: no he volgut mai titllar 

els joves artistes de la vila de dadaistes o ne-

odadaistes, però sí deixar palès que hi podem 

observar certes inclinacions, gestos, formes, 

estils, la degradació i distorsió dels materials, 

però sobretot la idea, de referir els estrats i 

l’esquelet imaginari de l’art conceptual i de les 

peces que trobam a A LES ONZE EL DIMONI 

S’ENGRONSA, com a ready-mades elaborats 

a partir d’estris trobats a la casa, i d’altres, que 

per tal de fabricar art en essència: els artistes 

descontextualitzen l’objecte trobat i el situen 

en un nou espai on adquireix un nou signifi-

cat quan l’introdueix en una galeria o museu. 

Els artistes relacionaren al títol de l’exposició 

la idea de l’hora onze, indicació horària que 

marca gairebé l’acabament i el final del dia, 

metàfora perfecta per tal de simbolitzar l’apo-

calipsi d’un món que s’esbuca i es degrada; un 

món que és empeltat amb la cultura popular, 

com resulta la figura fantàstica del dimoni 

que s’engronsa i la utilització d’una casa de 

poble, conservada amb la seva fisonomia tra-

dicional antiga per tal d’ubicar-hi el conjunt 

de les instal·lacions i les peces artístiques 

creades. En aquest cas l’obra 

es fonamentarà en la inter-

venció artística integral de la 

casa. L’objecte mundà —jo 

m’atreviria a dir que un cop 

hom fa la visita al Cantó des 

Càrritx núm. 39, automàti-

cament se li esvaeix aques-

ta concepció tan purament 

banal— es converteix en un 

objecte sagrat. La idea de dignificar objectes 

corrents d’aquesta manera esdevé original-

ment un desafiament impactant, un qüesti-

onament al consens ferm, a la convenció per 

decret de la bellesa per la bellesa, a la distin-
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poble, al Cantó des Càrritx, núm. 39. Després 

del procés de discussió i posterior consens 

entre el grup d’artistes, se sumarien les dis-

ciplines de la fotografia, el videoart, la instal-

lació i la pintura al gruix de l’obra exposada, 

conra diàriament sobretot la disciplina pictò-

rica— és representada a Campanet, si bé cal 

dir que a Mallorca s’hi han desenvolupat in-

tervencions similars anteriorment; i a ciutats 

epicentres rellevants de l’art de tot el món 

com París, Nova York, Londres, Barcelona, 

Berlín, etc. s’hi han presentat vertaders pro-

jectes innovadors estructurant instal·lacions 

de diferents caires. 

A Campanet els artistes, des d’un principi, 

varen voler defugir un envit on únicament 

la pintura fos la protagonista per a donar 

rellevància a la intervenció de la instal·lació: 

l’epicentre del treball seria una casa antiga del 

els artistes hi aporten per tal de completar les 

seves intervencions. 

En aquesta exposició hi llegim un llen-

guatge propi i amb el segell personal, falcat 

amb detalls estrafets en una innovada forma 

d’entendre i projectar l’art com a concepte; 

ens trobam a l’exposició dels artistes campa-

neters un prototipus d’obra on l’art concep-

tual és la pedra angular de les textures i de 

les temàtiques desenvolupades: l’originalitat, 

l’autenticitat i dotar-se del patrimoni histori-

co cultural propi més proper —aquesta casa 

antiga ho és— com l’arrel i origen de la seva 

intervenció artística, impregnava l’exposició 

d’una empremta i un valors afegits realment 

sorprenents, especials i únics. És el primer cop 

que una obra artística d’aquesta envergadura 

i que transgredeix els patrons més convenci-

onals de l’art –recordem que el grup d’artistes 
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Els artistes reberen l’ajut de l’Ajuntament 

de Campanet, que els llogà l’espai per dos 

mesos. Durant el primer mes, els artistes es-

cometeren la intervenció a la casa i el reparti-

ment dels espais per tal d’estructurar de ma-

nera individual el seu treball. Ho dugueren a 

terme realitzant un sorteig. S’establiren tres 

espais on desenvoluparien les projeccions i 

l’exposició de l’obra pictòrica. 

Per tal que tot aquest procés es projectàs i 

s’escometés sense noses, hagueren de realit-

zar una mudança, amb el seu corresponent 

buidatge d’alguns elements que romanien 

dins la casa, i que entorpien l’elaboració dels 

materials i les diferents intervencions dels 

artistes als espais que havien decidit dividir-

se lliurant-se a la sort de l’atzar; d’altres foren 

reutilitzats per a noves creacions que final-

emperò seria la casa el cos estructural i de re-

ferència de l’endemesa. 

A l’inici de les converses que mantenien so-

bre com estructurar l’espai de l’exposició pensa-

ren en llocs inversemblants, zones alternatives 

i cases deshabitades. En haver visitat el lloc on 

finalment es duria a terme la intervenció que-

daren molt sorpresos i fascinats per les possibi-

litats i l’encant que oferia l’antiga casa de madò 

Cusseta: una gran entrada, edificada amb dos 

aiguavessos separats amb un arc, un corral, una 

cuina amb dos accessos, un soterrani amb un 

túnel, un rebost, i habitacions àmplies per gau-

dir d’unes dimensions considerables per tal de 

reconstruir noves introspectives que van des 

del somni a l’absurditat i la desfiguració de la 

quotidianitat més propera per tal d’estimular la 

reflexió i la provocació en l’observador. 
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una pantalla fluorescent oxidada en l’emble-

ma i portada de l’exposició. Un procés que 

necessità de diverses proves a diferents ubi-

cacions possibles fins que, a la fi, sorgí la idea 

definitiva: els dos tubs lumínics formarien el 

número onze. Aquesta seria la marca, l’em-

blema que lluiria l’entrada de l’obra exposada 

just a la façana de la casa, prop de les dovelles 

de l’arc de la porta; i també emprat a les in-

vitacions, als tríptics que s’utilitzaren per tal 

d’explicar de forma breu però clara el recor-

regut i el mapa conceptual de la visita. Val a 

dir que la peculiaritat i el caràcter aconseguit 

amb aquella vella pantalla amb fluorescents 

serví per difondre la presentació del treball i 

ment s’hi exposaren com a peces d’art amb un 

nou valor afegit: la idea preval sobre l’estètica i 

la matèria, la desmaterialització dels objectes 

treballats s’esclovella fins a tocar el cor de la 

idea, entesa com a màquina que produeix art. 

La il·luminació formava part essencial de 

l’exposició com a arrel del llenguatge i del dià-

leg que s’establia entre l’artista i l’observador; 

els artistes col·locaren i instal·laren endolls i 

enllumenat en funció de les necessitats i de 

la subjectivitat que cada autor a cada lloc hi 

volia projectar. En aquesta nova concepció de 

l’art, hi intervenia també la improvisació i el 

reciclatge dels significats i usos dels materi-

als trobats a la casa: els artistes reconvertiren 
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Cada racó, cada intervenció, provocava tot 

un ventall de sentiments i d’impulsos als ob-

servadors, que mai quedaven indiferents: és 

l’efecte que ens produeix la transgressió dels 

somnis, el concepte de l’art com a arma de 

reflexió i provocació sistemàticament plani-

ficada per tal de fer trontollar la consciència 

dels humans. 

A l’exposició tot estava dissenyat al mínim 

detall: a l’accés de la casa hi podíem trobar una 

intervenció col·lectiva en llenços dels vuit ar-

tistes campaneters i creada en exclusiva per a 

la intervenció al Cantó des Càrritx; a l’esquer-

ra es trobava la sala de projecció audiovisual 

on s’havia destinat un televisor antic tot ple 

de pols i on es veuen els vídeos dels artistes 

—com podem observar— també de la pre-

sent publicació. 

Un dels aspectes fonamentals de l’exposi-

ció era el videoart. Cada pintor va realitzar un 

vídeo de cinc minuts de durada que s’emetia a 

dos llocs de la casa: al corral, on es veien a una 

pantalla a través d’un projector; i també a la 

sala d’estar habilitada amb cadires antigues, 

on es projectaven a un vell televisor, ple de 

pols, autèntic, i que donava un aire especial, 

estrany, al context general del treball. La inte-

gració del videoart dins l’exposició generava 

una sensació de sorpresa, d’incredulitat i d’es-

tranyesa als visitants, que no donaven l’abast 

a la quantitat d’estímuls fantàstics, sobtats, 

estrambòtics que rebien arreu on es movien. 
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gran assistència de públic i la gran acceptació 

que va tenir l’exposició: innovar sempre crida 

l’atenció i desperta curiositat i interessants 

expectatives, i el treball exposat ho va acon-

seguir perquè constituïa una manera diferent 

i atractiva d’entendre 

la creació artística, 

tenint en compte que 

l’escenari on es desen-

volupava l’exposició 

era vertaderament 

suggeridor. 

Aquesta exposició, 

sens dubte, aporta 

una identitat pròpia i un punt d’inflexió en 

la manera d’entendre la creació artística. Un 

concepte de l’art per tal de despullar i remou-

re la consciència de l’observador amb la llavor 

de la provocació: una cal·ligrafia artística, que 

des de la transgressió i els trencaments dels 

convencionalismes, estrafà l’art plàstic com 

un ganivet capaç de malferir els tradicionalis-

mes i els codis preestablerts.

J. M. Chacón i Nicolau
Campanet, 26 de juny del 2010

interventors; tot seguit, a la planta baixa, a la 

mà dreta hi intervenia Pere Alemany i a l’es-

querra, Àngel Pascual; la cuina representava 

el diàleg i la conversa entre aquest redol de la 

casa i l’artista Anna Vallespir, espai que gau-

dia d’una porta 

que donava al 

corral, lloc on 

s’havia establert 

la pantalla on es 

desenvolupaven 

les projeccions; 

a la planta pri-

mera, i just en 

haver pujat les 

escales, hi trobàvem l’exposició de Guillem 

Martorell i a la dreta, la de Joan Bestard (au-

tor responsable del suport fotogràfic publicat 

en aquest llibre); a la sala del costat brostaven 

les intervencions de Bartomeu Pons i Toni 

Ripoll; per finalitzar, a la planta del soterra-

ni Joan Gri havia aconseguit fer d’un antic 

rebost un espai inversemblant: un entrellat 

plàstic de silencis, imatges, llums, objectes 

humils i quotidianament diaris degradats fins 

al moll de l’os del 

seu significat per 

tal de trobar i 

transmetre noves 

sensacions, nous 

missatges, noves 

concepcions.

La inauguració 

d’A LES ONZE 

EL DIMONI S’ENGRONSA es va dur a ter-

me el vint d’agost i va romandre fins al sis de 

setembre del 2009, sempre oberta als campa-

neters els horabaixes des de les 20 fins a les 

23 h. Hem de valorar molt positivament la 
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Joan 
Gri

Davallar a les entranyes de les degradacions més 
interiors, cada esglaó del temps ens mostra l’os de 
l’univers que bull amb cràters senzills i la vermellenca 
alfàbia de les obsessions i els suïcidis. L’art el trobam 
al fons de les artèries de l’home i mentrestant els 
somnis són als prestatges dels silencis i de les coses.

Toni 
Ripoll

Els racons de viure els somnis t’estrenyen, el cor 
supura la suor de les presons més indòmites amb 
caliu, i el cos de l’art torna un embut, amb l’única llum 
del crit abstracte al fons de les postals d’alenar un poc 
menys d’infern, i també d’hipocresia.

Guillem 
Martorell

La senzillesa abstreta de degradar la quotidianitat
per bastir cada dia un somni amb el temps aturat
i els xoquins falaguers de l’art com a arma per 
combatre la rutina i els pinzells tradicionals i els usos 
dels estris de cada dia, despullats.

Anna 
Vallespir

L’art com a concepte de conversar amb les inclinacions 
humanes, el sostre de parlar amb els somnis penjats 
de la infància, de les obsessions i brandar, en cada 
món, una idea per combatre que s’engronsa amb 
la filosofia adulterada per definició, dels espais per 
conviure: el silenci dels indrets per comunicar. 

Ressenyes subject ives -  J .  M. Chacón i  Nicolau

Pere 
Alemany

La por d’esfondrar el futur vesteix de pànic 
les construccions civils de la vida com un sofà; 
còmodament la fam de les passions humanes penja de 
les escales del temps robat: respiram l’autoritat arreu 
i observam que algú ha decapitat les nostres quimeres 
amb el gatzoll de la divinitat. 

Àngel 
Pascual 
Rodrigo

La sala d’estar de cada dia és encetar a ganivetades 
cara a cara la frustració de l’art com un horabaixa, 
cercant el concepte primari de provocar amb la 
humilitat del díptic de la vida, la cadira del temps, la 
postal de l’esperança i esperar què dirà l’humà en pèl 
de ficar la tradició dins un taüt. 

Joan 
Bestard 

La mirada civil també pot aturar el concepte del 
temps i les pantalles del món. Tot giravolta als ulls 
dels humans amb les ombres de la vida en garangola, 
com una constant provocació. L’art ens mostra el mur 
humà més fosc i incert fins al moll dels ossos. 

Bartomeu 
Pons

El destí incert de l’home es troba als ulls penjats 
dels avantpassats, l’obsessió de sentir-s’hi observat: 
escoltar les ànimes mortes, fantasmes inexistents, 
la solitud escorreguda a les parets d’una casa 
abandonada; conquerir el temps, trencar els motlles 
de la psicologia, la vanitat, la por i el conformisme per 
construir un món nou sense màscares ni escapularis.
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PERE
 ALEMANY

arraconats

A les onze el dimoni s’engronsa. Cantó 

d’es Càrritx. Casa orfe, lloc absent. 

Humit i polsós. Pols i pols. Trastos, signes, 

avaloris. Inutilitat, futilitat, disgregació, 

putrefacció i desaparença, marginació. 

Silenci. Buit. Referit caigut. Blancs de 

blancs antics. Energies estranyes. Esperits 

que canten la cançó de la Història. Esperits 

arraconats, llunyans, que riuen de les 

nostres pors, dels nostres principis.
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Não sou nada.

Nunca serei nada.

Não posso querer ser nada.

À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.

FERNANDO PESSOA
PERE ALEMANY28
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PERE ALEMANY

Si he de triar entre aparèixer i desaparèixer, 

sense cap dupte triaré desaparèixer.

30 RENÉ CHAR
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JOAN
 BESTARD

C om que és ben sabut que a vegades 

les paraules no són prou suficients 

per expressar els nostres sentiments 

més profunds, vaig realitzar la meva part 

d’intervenció centrant-me en la mirada com 

mira i veu
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JOAN BESTARD

un d’imatges d’una platja amb el moviment 

de la mar, des de diferents angulacions, amb 

una música tranquil·la de fons. L’altre, amb 

dibuixos de dimonis i fotos de foguerons que 

vaig fer a Sineu fa un parell d’anys amb una 

música un poc més nerviosa. La mescla dels 

elements —foc, aigua, aire— i el seu movi-

ment es combinaven.

També, d’aquell dia a Sineu vaig treure la 

imatge per exposar al meu espai de l’entrada, 

juntament amb les obres de tots. Es mostra-

ven a la foto dos foguerons amb una figura 

a forma d’expressió artística, ja que els ulls 

són el reflex d’un mateix.

Vaig pensar de fer sobre aquest tema, arran 

que havia de fer el gruix de les fotografies per a 

aquest llibre. La intervenció va resultar ser breu 

i senzilla, com les cançons dels Ramones.

A través dels nostres ulls vàrem poder gau-

dir de la bellesa d’aquella casa vella que ens va 

agradar a tots els que participàrem en trans-

formar-la i/o decorar-la.

Vaig incloure a la meva intervenció un te-

levisor en el qual es mostraven dos vídeos:

34
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JOAN BESTARD

paraules mira i veu. Veu que es refereix a ob-

servar i al mateix temps, veu com a significat 

de la veu humana, com a expressió, de poder 

xerrar o fins i tot cridar un sentiment.

Va resultar curiós, a part d’això, que a l’apa-

rell de televisor antic que hi havia a la casa 

—un Radiola— només li funcionàs el canal 

sintonitzador número sis, un dels preferits 

pel dimoni.

humana en què ressaltava la seva silueta grà-

cies la llum del foc.

Al meu racó també hi vaig afegir una om-

bra projectada d’uns ulls a la paret, una mi-

rada i una fotografia d’un cel negre amb un 

llamp rompent la foscor. Poder sentir com 

totes les coses tenen un moviment, fins i tot 

com el dimoni s’engronsa. 

En el vídeo que anava de forma conjun-

ta amb els altres artistes vaig jugar amb les 
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dins un soterrani 

des cantó des càrritx

E scalons llisos ajuden a baixar fins davall 

ses voltes, després de penjar es xorrac 

i un simulacre de mà. Una paelleta constel-

lada d‘universos confrontants vigila darrere 

sa porta de s‘escala, prevenint qui gosi passar 

cap a pla inferior.
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en una claror densament sangonosa, sense 

aconseguir fer recular allò bategant dins sa 

fosca, d’on emanen ferestes pulsions deses-

tabilitzadores que cerquen identitat pròpia: 

veus sospirant noms de gent on poder-se 

inocular. Diuen que sa por, en haver-la vista, 

no és res i es pot afegir: res més que desco-

neixença. A posta acollona més sa sensació 

—vibracions tupant en onades centrífugues 

sa línia de flotació racional— que es possible 

sofriment. Però aquí també s’obri una nova 

dimensió: dolor constant pot insensibilitzar 

Aquesta habitació sepultada alena, des 

d’una gargamella esquinçada, parts humanes 

tàctils suspeses amb grillons sinàptics. Da-

vant sa mirada d’una imatge-record —Boris 

Karloff—, un gra d’ un rellotge d’ arena lumí-

nic totemitzat, com sa foto de sa tomba d’un 

familiar. Antiga directriu que marca sa con-

ducta i opinió quan compon disperses peces 

trossejades de sa realitat. Resulta automàtic 

concebre sa casa com una estructura anàloga 

a sa cervellera: inconscient fluint amb cons-

cient. Sa cambra per fixar instants immersos 
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Igualment que hi ha una 

entrada a sa foscor obitu-

ària d’una morgue amb 

cadàvers vocals, existeix 

una sortida, un passadís 

soterrat, un túnel cap a sa 

llum, una metàfora ximple 

d’un úter —maternitat—. 

fins a quedar estormiat? 

Esplets de forces represso-

res, tant militaritzades com 

mercenàries, ben per cert 

ho tenen, ja que de s’agonia 

d’altres es torturadors en 

fan feina.
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GUILLEM
MARTORELL

enumeració caòtica 

de l’aniquilació

M alauradament l’estança, refugi 

d’incursions nocturnes, es convertí 

en sepultura i el sofà en sudari. La història, 

entenguem memòria, ens remet als amants 

engrillonats per l’exacerbació cruenta d’una 
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d’aquell que, segur del paper que juga, s’aban-

dona al lúbric joc que el porta al defalliment i, 

vençut pels precs, a la mort: amor.

Hem aconseguit desbaratar l’environament 

del canibalisme que definia l’exaltació dels nos-

tres cossos i del que ens envoltava: passió, de-

sig, fluix, xiscle, esclat, esperma, contradicció, 

desgavell de membres, runa, ejaculació, retall 

de l’epidermis, masturbació, esclafit, sodomia, 

cos, crosta, necròpsia, espai, Cronos, envesti-

da, racó, guix, inèrcia, pols, ombra, cendra... 

First breath after coma. Condemnats, llei divi-

passió sense límits abocada a la destrucció in-

exorable de tot allò que, per a ells, significava 

l’única, i més important, màcula impresa en 

el pergamí de l’existència: l’amor.

Qui gosaria anomenar, només un xiuxiueig 

tènue, l’escalfor del pitram; l’embranzida del 

sexe; la mirada encisadora de fada d’ulls de ve-

llut; les carícies —fulles d’afaitar escorxen cada 

una de les extremitats que, peça a peça, for-

men el cos de l’heroi derrotat per l’encís malè-

vol de l’amant capriciosa: collage— que sovint 

esmicolen sense esma les reflexions atàviques 

46
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na, observam, prescindint de la tendresa i la 

nostàlgia, el resum d’allò que hagués pogut ser: 

família, lleure, oci, amistats i feina. Una acluca-

da d’ulls disposà i serví per col·locar tothom al 

lloc que li pertocava: estança = runa, temps = 

dalla, amants = cendra. Els cossos, convertits 

en restes mortals, romanen a l’espera d’una 

altra oportunitat enjogassada per l’atenció de 

l’aparell televisiu convertit en receptacle que 

conté l’emulsió del ser transformat en no res.

 Fixau-vos en les despulles, encara palpi-

tants, dels amants que no saberen administrar 

adequadament el ressò de la seva joventut: la 

boirina del televisor contempla la destrucció, 

l’esmicolament de la promesa i el compro-

mís, l’enfonsament, decrepitud, contagi d’allò 

que simplement aconseguirà convertir l’ésser 

humà en neguit del record.

Jaume Pons 
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 PASCUAL
 RODRIGO

Q uan em varen plantejar organitzar un 

esdeveniment artístic a Campanet, 

vaig argumentar que seria millor evitar els 

espais expositius a l’ús i vaig plantejar cercar 

un espai d’un altre tipus. La meva resposta 

va suposar per a alguns una certa desil·lusió, 

l’hora onzena en què vivim

jocs i re�exions
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ÀNGEL PASCUAL RODRIGO

rant la creativitat en 

les arts plàstiques per 

damunt d’altres disci-

plines molt de temps 

després que ell escrivís 

el seu epitafi. La Pin-

tura perdura des del 

Paleolític i ha demos-

trat la seva vitalitat 

durant mil·lennis, dia-

logant contínuament 

amb els espais, des de 

les coves fins a les nos-

tres parets. Però n’hi 

ha encara que prete-

nen imposar una con-

venció dissolvent per 

enterrar la tradició pictòrica, obli-

dant la seva potència com a vehicle 

viu i permanent de les cultures des 

d’abans que existís l’escriptura. Per 

això vaig tenir especial interès que la 

Pintura estigués present de manera 

significativa en aquest 

esdeveniment concep-

tual, convivint amb 

les altres disciplines, 

i vaig proposar que la 

primera cosa que l’es-

pectador trobàs fos un 

conjunt d’imatges pic-

tòriques, una de cadas-

cun. La pintura anava 

de la mà de l’escultura, 

la fotografia, el vídeo i 

«L’intocable té tendència a realitzar les 

possibilitats psicològiques excloses pels altres 

homes, i d’aquí ve la seva tendència a la 

transgressió. Troba la seva satisfacció en allò 

que rebutgen els altres... Mancat de centre; viu, 

doncs, en la perifèria i la inversió. Si tendeix 

a la transgressió és perquè aquesta li dóna, en 

cert sentit, el centre que ell no té i l’allibera així, 

il·lusòriament, de la seva naturalesa equívoca. 

El pària és una subjectivitat descentralitzada, o 

sia centrífuga i limitada; defuig la llei i la norma 

perquè el conduiria al centre que ell defuig per la 

seva pròpia naturalesa» (Frithjof Schuon).

però tot va canviar en visitar la casa que va 

proposar en Toni Ripoll. Així va començar un 

procés de debat, consens i creació certament 

estimulant. Vaig reviure les meves interven-

cions de la dècada de 1970 a La Hermandad 

Pictórica inicial, liderant un procés creatiu 

amb un excel·lent resultat.

Em sorprèn que una intervenció artística 

com la recordada aquí pugui ser considerada 

transgressora. Diria que en el fons era una 

reflexió «tradicional» sobre els temps en què 

vivim. 

Fa anys que critic la implantació de la idea 

de la transgressió com a norma sistemàtica 

cultural. La «norma de la transgressió a la 

norma» és una paradoxa absurda i contradic-

tòria en si mateixa, un bucle que bloqueja la 

lògica i demostra la falta d’intel·ligència de la 

postmodernitat.

Per definició, el que és modern passa de 

moda mentre que el que és tradicional perdu-

ra. Es diu que la modernitat és la cultura de 

l’oblit i que la tradició és la del record. Aques-

ta constatació, ja als meus 23 anys, em va fer 

decantar cap a la intel·lectualitat tradicional. 

Per això em vaig plantejar l’esdeveniment 

aquí recordat des d’aquesta perspectiva.

Si Tristan Tzara aixecàs el cap se sorpren-

dria en veure que la Pintura ha seguit lide-
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ÀNGEL PASCUAL RODRIGO

Amb les fi guretes del fi nestró i la butaca 

vaig marcar una relació visual amb el televi-

sor de la sala annexa, subratllant decadènci-

es: «televici» i pólvores d’arròs.

La meva pintura centrava la resposta con-

seqüent: l’arrel interior, la nostra espirituali-

tat perenne, el nostre primer i últim reducte 

radical. Si el perdem ho haurem perdut tot. 

No és clar que era una proposta tradicional?

l’Afganistan que permetés replantar i contro-

lar les majors plantacions opiàcies del món 

per a la fabricació d’heroïna, que els talibans 

estaven destruint. Se sembra la confusió de 

dades i el desànim per impedir la recerca de 

la veritat. 

De tota manera, cada vegada som més els 

que ens adonam de com les oligarquies impe-

rialistes pretenen esterilitzar el nostre pensa-

ment en tots els plans a través del seu siste-

ma planetari —inclosos el papista MoMA i 

els seus satèl·lits—, imposant els seus dog-

mes arbitraris, alienants... i inacceptables.

l’objecte trobat, jugant amb estètiques i 

contraestètiques, refl exionant i denun-

ciant, com tantes vegades en la Història 

de la Pintura.

En el meu llibre Las Edades de una Era 

(www.angelpascualrodrigo.com/edades.

pdf) vaig plantejar la sorprenent relació 

existent entre les edats de la nostra era 

i les castes naturals. En l’últim capítol 

vaig desenvolupar l’aspecte epilogal del 

moment actual i la seva relació amb la 

mentalitat pària, explicant que alguna 

cosa ha canviat globalment en instal-

lar-se la mentida i la transgressió com 

a claus del sistema operatiu.

El meu vídeo i les meves postals per 

a l’esdeveniment suggerien perplexi-

tat i impotència davant les mentides i 

l’alzheimer social de l’hora 11 en què 

vivim. Vaig prendre com a exemple 

la gran farsa de la demolició de les 

torres bessones i l’edifi ci 7 del World 

Trade Center, duita a terme, entre al-

tres coses, per justifi car una invasió de 
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PONS

presències d’altre temps

Q ui no ha recorregut mai una casa aban-

donada o unes sales que no s’habiten 

des de fa anys?

Ja de nin gaudia d’aquestes experiències.

Visitar una gravera, una caseta mig esfon-

drada, un cementiri de cotxes o una fàbrica 
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en desús oberta de 

pinte en ample, és 

una experiència única, 

introspectiva, miste-

riosa... S’apodera de 

tu una sensació de 

profanació de l’humil, 

de  temor i, per què no 

dir-ho, de por.

Quan vàrem deci-

dir fer la intervenció 

artística a ca madò 

Antònia, no tenia ni 

idea del que havia de 

fer al meu espai assig-

nat, però tan sols em 

bastà entrar i recórrer 

sol la casa deshabitada 

des de fa anys perquè 

totes les sensacions 

descrites s’apoderas-

sin de mi.

Vaig arribar a la 

conclusió que és la 

presència humana allò 

58
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que està impregnat en 

l’edifici abandonat, en 

les parets, els mobles, 

objectes i tot en gene-

ral. Presències d’altre 

temps que geloses es 

neguen a deixar per 

sempre el seu espai 

vital, la seva propietat 

perduda, fitant  sobre 

l’estrany, la mirada del 

recel en cada passa 

que dóna.

Finalment he d’agra-

ir la paciència als amics 

i familiars que em fe-

ren de motlle en l’ela-

boració de les cares de 

guix que componen la 

instal·lació, mesclant-

se d’aquesta manera, 

amb els inquilin que 

encara avui habiten el 

Cantó des Càrritx, nú-

mero 39, de Campanet. 
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TONI
RIPOLLel racó desbaratat

C om desbaratar el temps i l’espai? Com de-

formar la percepció de les dimensions? 

Com fer-ho amb el que la casa ens ofereix?

Aquesta instal·lació va sorgir d’aquestes 

preguntes i de l’acció del temps sobre ele-

ments inerts, quiets durant molt de temps a 

un mateix lloc, víctimes de l’acció del clima, 

de l’ambient, de la casa. 

En un intent d’imitar el poder de la casa 

—espai— i la degradació —temps— sobre 

alguns dels objectes que la casa em va ofe-

rir: reixes, estris de cuina i un picarol, vaig 
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Pàg. 64: Esquema. Causes i 

conseqüències generadores de 

la instal·lació.

Pàg. 65: Alguns elements 

tractats per la casa en el seu 

lloc original: panell ondulat de 

plàstic envellit i cremat pel sol 

que va ser el motiu fotogràfi c 

dels tres plans del racó, reixes 

metàl·liques i infern. Fent feina. 

emular el procés de decadència de dins la 

casa afegint-hi la impaciència, molt huma-

na, i l’experimentació, fruit de la curiositat, 

també molt humana. Vaig generar moviment 

amb un motor elèctric, forçant la vibració 

amb un pes giratori descentrat de l’eix. Vaig 
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racó que me corresponia— i el temps —els 

dies que teníem per treballar— van condicio-

nar la dimensió real de la instal·lació. Només 

allò que generava l’alteració d’ambdós, el mo-

viment i el renous de l’artefacte, es manteni-

en de forma constant, sense inici i sense fi. 

Una línia infinita i plana, és a dir, un eix nou, 

totalment desvinculat dels tres eixos que for-

maven el racó. Una nova dimensió? O només 

una representació, assimilable d’aquesta di-

mensió?

“A les onze… 

Moment que precedeix el final. Sensació 

de col·lapse imminent.

…el dimoni… 

Sensació d’impotència davant l’acció agres-

siva del temps, dels agents ambientals, de la 

immobilitat… de tantes coses.

…s’engronsa.” 

Canvi de posició en l’espai i durant el 

temps. Darreres esperonejades, agòniques, 

que poden parèixer eternes, infinites.

A LES ONZE EL DIMONI S’ENGRONSA

anar disposant els objectes de manera que 

encadenassin les vibracions, amplificassin el 

moviment en tota l’estructura i generassin 

renous. Després vaig ubicar l’artefacte dins 

d’un espai tridimensional, un racó acotat per 

les fotografies d’elements constructius, plàs-

tics, cremats i deformats per l’acció del sol 

durant anys d’immobilitat.

Tot això brollant de dins d’un vell infern, 

un objecte que segurament el dimoni em va 

convidar a recollir, atorgant-me la possibilitat 

de solucionar alguns aspectes mecànics de 

l’artefacte.

L’ambient obtingut fou una síntesi del 

procés de degradació, accelerant els esdeve-

niments amb l’objectiu d’obtenir, durant tot 

el temps que es contemplàs la instal·lació, un 

cert punt de tensió i la sensació de desequili-

bri i col·lapse imminent.

Em vaig haver d’aturar de forma voluntà-

ria. No hi ha fi quan comences a encadenar 

esdeveniments. Amb el temps adequat po-

dria haver omplert tota la casa de causes i 

conseqüències, però un altre cop l’espai —el 
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auca de les engronsadores

converses amb la cuina

Q uan vaig entrar a la cuina de ca madò 

Antònia, la cuina em va parlar d’olors, 

de gusts, de renou de ganivets, de foc i fum, de 

persones, de temps passats, de tota una vida 

com a ànima de la casa, del que havia estat i 

del que era ara. Ara quedava l’olor d’humitat, 
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Engronsadores una a una

Acrílic sobre tauler entelat

18 x 14 cm
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vegada pintat el seu habitant, la cuina em 

demanà més acció. Fou llavors quan vaig 

entendre que no li bastaria un quadre penjat 

a cada paret. Era imprescindible moure de 

lloc els quadres per poder posar al seu lloc 

el concepte.

Així doncs, vaig convertir cada quadret 

amb el seu vers d’onze síl·labes en una 

engronsadora i el vaig penjar del sostre. 

Hi vaig fer seure dues pepes, un canari i 

una moneia blava, objectes trobats per allà 

mateix. També vaig trobar una joveneta 

decimonònica de porcellana que havia perdut 

el cap i un rei medieval de vidre que havia 

perdut les cames. La seva situació ja era prou 

dura com per encara enfilar-los dalt d’una 

engronsadora. Per això els vaig protegir dins 

la capelleta entrant a mà esquerra.

Finalment, la cuina em va exigir deixar 

de pintar paradisos inexistents, que ja no em 

servien de refugi ni a mi mateixa, per tocar 

de peus a terra i fer aquesta representació 

de l’actualitat en forma d’auca engronsada. I 

aquí ho teniu, una instal·lació on l’únic que 

no s’engronsa és perquè ja ha perdut el cap o 

les cames. 

el silenci, la pols damunt les olles, el rovell 

dels ganivets, les parets despintades, la sutja 

del fumeral. Un equilibri tan precari com la 

bombeta que la il·luminava la mantenia encara 

dempeus; però just just s’aguantava, tocaves 

una paret i te’n quedaves un bocí a la mà.

Després d’aquesta conversa amb la cuina 

i amb el nom de l’exposició ja decidit, a les 

onze el dimoni s’engronsa, vaig tenir clar 

que la meva instal·lació s’havia d’engronsar. 

En una segona xerrada amb la cuina, vaig 

veure la que seria la primera de les 23 

engronsadores: un prestatge de guix aferrat 

a la xemeneia; només li faltaven dues cordes 

perquè qualcú s’hi pogués engronsar. Una 
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Temps temps temps per expressar-se

des de la fosca a la llum

passant per totes les crostes,

omplint l’espai buit inabastable

amb un centre temporal indefinible

exposant, estenent, propagant 

l’inexpressable.

I ara tu! que irromps l’espai amb ta presència

no defugis les traves ni remoguis el silenci.

Mira i sent, només. Pausadament.

Engronsa’t la sang i tan sols

en percebre la fiblada: crea, crida, calla

definitivament o balla en ziga-zaga

com ho fa el dimoni, quan l’encalcen.

Maria Bellver

Estiu 2010

L ’ample espai t’acull i omple d’espai

el conglomerat orgànic del teu cos,

es desenganxen les partícules 

i s’inverteix la proporció,

es desenganxen a la inversa 

i oprimeixen el centre des d’on neixen

com trenta-nou dinosaures sobre el pit

o un bot al buit des d’un onzè pis:

columna vertebral pessigada 

de les temples als turmells

i les rèpliques al ventre;

centre buit bastit de temps,

temps passat reviscolat per cantonades,

nou temps amb relíquies esfondrades?

L’esfondrament definitiu d’un insuportable temps.
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coses repetides, ja mil vegades vistes. De l’al-

tra banda, els artistes sembla que només se 

senten capaços de superar l’ansietat per ser 

grandiosos temptejant els camins, no de la 

creativitat singular, atrevida i potser genial, 

sinó de la controvèrsia sociopolítica —Max 

Papeschi i els seus pa-

llassos de McDonald’s 

donant la benvinguda 

a Auschwitz— o de 

l’excentricitat opulen-

ta, llampant i agressi-

va —Damien Hirst i 

els seus gegantins tau-

rons tigre morts dins 

tancs de formol.

Fins a un cert 

punt, és normal que 

molts artistes contemporanis sentin l’ofec de 

no poder trobar l’estil —la manera, el traç, el 

to, els temes— que els permetin distingir-se 

dels seus predecessors i coetanis. Al capda-

vall, el segle XX sembla haver esgotat totes les 

possibilitats de l’art. Com seguir fent abstrac-

ció entre el buit essencial del Blanc sobre blanc 

de Malèvitx i les pasterades pletòriques de 

Jackson Pollock? Com aportar res d’interes-

sant en videoart quan ja existeix un art audi-

ovisual tan complet, versàtil i ric com el cine-

ma? Com provar de ser un pintor polifacètic 

i imprevisible quan ha 

existit un home com 

Pablo Picasso, que, 

amb una sola vida, va 

saber resumir, apropi-

ar-se i reinventar tota 

la història de l’art? I 

etcètera. La trista con-

seqüència de tot això 

és que molts artistes 

opten, purament i 

simple, per refregir co-

ses ja existents. I provar sort: a veure si cauen 

en gràcia a algun marxant de renom, a veure 

si poden col·locar alguna peça en aquella ex-

posició que és segur que sortirà a la premsa…

A banda del ja esmentat, per a mi hi ha 

dos altres problemes greus que afecten l’art 

SOBRE LA DIFICULTAT DE SER 
ARTISTA PLÀSTIC, AVUI

Pere Antoni Pons  

vengut a anomenar art contemporani, que 

inclou estils i disciplines tan dispars com el 

Minimal, l’Op Art, el Conceptual, el videoart, 

les instal·lacions de tota espècie i pelatge, el 

retorn a la pintura dels neoexpressionistes 

de principis dels 80 —Kieff er, Barceló, Sch-

nabel—, els grafi ts de carrer, el net-art actu-

alíssim, i etc. Com totes les classifi cacions, 

aquesta té també un punt de convencional i 

fi ns i tot d’arbitrari. Què hi farem. A més, és 

una classifi cació, no un veredicte. Ni encara 

menys una doctrina.

En fi , anem per feina. Segons el meu parer, 

un dels problemes més greus de l’art contem-

porani és que tant els espectadors que han de 

pagar els doblers d’una entrada de museu per 

veure’l com els artistes que el practiquen te-

nen la incòmoda sensació que ha entrat en un 

carreró del qual no es podrà trobar fàcilment 

la sortida. D’una banda, els espectadors de 

museu es comencen a cansar de veure expo-

sicions en què la majoria de vegades les obres 

—pintures, escultures, muntatges, propostes 

o el que sigui— que s’hi exhibeixen remeten a 

C omencem, per aclarir-nos, fent una 

distinció entre art modern i art 

contemporani, i facem-la seguint 

els patrons establerts per una institució de 

prestigi evident i indubtable: el Museu d’Art 

Modern de Nova York. Segons els responsa-

bles del MoMA, l’art modern es va inaugurar 

amb l’Impressionisme —Cézanne, Monet i 

companyia— i es va clausurar amb el Pop Art 

—Andy Warhol, Jasper Johns i tota aquella 

tropa de juganers famosos—. Després ja va 

començar el que, fi ns ara mateix, hem con-
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ble de fer gran art. De cap manera. L’individu 

treballador, audaç, intel·lectualment astut i 

artísticament rigorós, sempre es pot esca-

par del carreró sense sortida en què es tro-

ben els altres. S’haurà d’escapar tot sol, això 

sí. Dos noms de grans artistes que, per a mi, 

han aconseguit —i aconsegueixen cada dia— 

d’ampliar el camp de l’art actual, de seguir 

oferint propostes atractives, que expressen el 

món i enriqueixen l’experiència humana, són 

Lucien Freud i Miquel Barceló, que han sabut 

ser moderns, no negligint o bandejant la his-

tòria, sinó treballant a partir del seu llegat.

A més, tampoc no convé oblidar que, 

arreu del món, hi ha molts artistes que, a la 

seva manera, sense pomposos escarafalls, 

amb discreció i perseverança, sense l’acompa-

nyament dels ensordidors tambors mediàtics 

que secunden o marquen el pas de  l’art més 

milionari, intenten trobar el seu camí en el 

món de l’art. Ho aconseguiran? Qui ho sap. 

Al capdavall, també és important l’intent, 

l’esforç, l’aventura… I també és important 

aquell moment en què, separat de tot i de 

tothom, l’artista es tanca dins el seu taller i, 

senzillament, fa feina, crea, expressa i s’ex-

pressa. Sense esperar treure’n cap altre rèdit 

a banda del de la satisfacció íntima, o que el 

de complaure —molestant o seduint, torbant 

o persuadint, ofenent o fascinant— l’espec-

tador. Aquest catàleg conté els interessants 

resultats creatius d’un col·lectiu d’artistes 

campaneters que s’han passat moltes hores 

—molts mesos, molts anys— tancats fent 

feina. Només per això ja val la pena de fer-hi 

un atent cop d’ull.

sobre la di f icultat  de ser art ista plàst ic ,  avui

contemporani. Primer. Molts artistes anome-

nats contemporanis semblen haver malentès 

un dels lemes fonamentals de la moderni-

tat: aquell que diu que l’art no és represen-

tació sinó expressió. Per descomptat que és 

un lema pertinent, però exigeix un matís. 

Aquest: l’art és expressió i no representació, 

sí, però si l’expressió —del que sigui— que 

proposa una determinada obra d’art no 

remet a un tipus o altre de representació  

—simbòlica, íntima, quotidiana o sociopolí-

tica, però en tot cas emocionalment compar-

tible, perceptivament desxifrable i/o racional-

ment intel·ligible— l’obra en qüestió acabarà 

sent un pur no-res, exhibicionisme de pseudo-

artista, un pretext per al màrqueting. Idò bé: 

quantes vegades hem entrat a un museu d’art 

contemporani i hem tengut la sensació de, tot 

i desfilar davant desenes o fins i tot centenars 

d’obres, no ser interpel·lat per cap d’elles, no 

veure’ns reflectits ni expressats enlloc?

Segon problema. Molts artistes contem-

poranis sembla que treballen sense tenir en 

compte —o sense ni tan sols conèixer— la 

tradició, és a dir, la feina, els fracassos i les 

proeses d’aquells que els han precedit. L’es-

criptor Guillem Frontera, que d’art en sap un 

niu, va diagnosticar aquest problema, i alho-

ra va suggerir un tractament, amb una frase 

lapidària, plena de substància, brillant: «La 

tradició és sobretot necessària per als que no 

són tradicionalistes». Exacte, exacte i exacte.

De totes maneres, no voldria que tot el 

que he escrit es mal interpreti com la resig-

nació davant una fatalitat, com l’assumpció 

de la creença que, avui en dia, ja no és possi-
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Guillem Martorell

Va néixer a Campanet l’any 1975. 

Va cursar els estudis de Belles Arts a la Universitat Po-
litècnica de València, concretament es va llicenciar en 
l’especialitat de Pintura. 

Des de l’any 1996 ha participat en diverses exposicions 
col·lectives dins l’àmbit de les Illes Balears.

Actualment es dedica a la docència a l’Institut d’Educació 
Secundària Mossèn Alcover de Manacor; concretament 
de l’especialitat d’Educació Plàstica i Visual.

Joan Gri

Parit a Campanet durant ses calorades del 77. 
S’alimenta —obviant hidrats de carboni i greixos— des 
de prest amb dibuixos que il·lustren tant llibres escolars 
com es provocadors d’imaginació. Arrabassant fullaca 
de calendari, va amuntegant contes i rondalles, Astèrix, 
Mortadelos, Tintins, Vernes, Stevensons, Capitán Trueno, 
Batmans, cromos d’horribles aberracions, Poes, Històries 
“pa no dormir”, Vampus, Dossiers Negres, Lovecraft, Còmics de 
Sa Cripta i es subsòl... Aviat li són concedits pes sequaços 
de sa tribu honors de Joanot Garrot/Gri, que serveixen 
per identificar ses imatges conjuminades. Acaba marcat 
i fitxat com il·lustrador per s’Escola d’Arts i Oficis de 
Ciutat, permetent-li eixamplar-se en tècniques gràfiques 
tradicionals: gravats i estampes.
Són generalment certes sales municipals i tavernes o 
menjadors es qui s’han fiat de tan dubtoses intencions, 
resultant-ne un grapat d’exposicions en bona part compar-
tides o col·lectives per terres des Raiguer i es Pla des del 
96. Començant pes difunt Bar Sol, Sa Presó i es baixos 
de s’ajuntament campaneter, Es Jovent i Bar Cristal a 
sa Pobla, Son Llaüt a Santa Maria, Sineu, Artà, Pollença, 
Casal Balaguer a Ciutat, Santa Margalida, Ajuntament 
de Fornalutx, sa capella de ses escolàpies solleriques... 
Puntualitzant que no es tracta sempre de quadres o 
dibuixos, sinó també murals, posts de fusta, vidres i teles 
gegantines o recentment pintades grafiteres.

ressenyes biogràf iques

Joan Bestard

Nascut a Campanet el maig de 1978. 

L’auge de còmics, música punk rock i hard core dels anys 

80 determinarien les seves preferències.

Al 94 s’afica de ple en el món de la música posant garga-

mella al grup Shit On Face, les quatre cordes a Jurassic 

Punk, Termitas, Disease, Errör i des de fa uns anys amb The 

Quatermass. Per inquietuds audiovisuals va estudiar el cicle 

d’imatge i so a l’Institut Juníper Serra a Son Cladera. Des-

prés d’haver fet feina a Telenord a Alcúdia i a Televisió d’In-

ca, actualment està de tècnic de continuïtat a IB3 televisió.

Ha participat a diverses exposicions col·lectives amb 

temes paisatgístics i fotografia d’autor. Retrata cartells 

de concerts, escultures, obres pictòriques per a diversos 

llibres recopilatoris.  Ha estat inclòs al catàleg de la Fun-

dació Riera Ferrari 2010.

Tot això es combina amb la seva vocació de seqüenciar 

imatges en moviment, per haver vist pel·lícules d’Scor-

sese, Hitchcock, Siegel, Lumet, Leone, films de sèrie B, 

fantàstics i de terror, etc., experimentant amb el vídeo 

digital i els que es posaven a tir —amistats properes—, 

primer amb curts senzills i acabant en el present en un 

projecte de llarga durada.

Pere Alemany

Va néixer a Campanet l’any 1952. 

Estudià Ciències Químiques a Granada i Barcelona. 

Obsessionat per l’educació —creu que és la base d’un 
món més obert, més lliure, més solidari— estudia ma-
gisteri i treballa a centres específics d’educació avant-
guardista o social.

Lliurat definitivament a la pintura, Pere Alemany ha fet 
un llarg camí, que l’ha menat, des de postulats expressio-
nistes, a crear un univers poblat de partícules, fragments 
i símbols que són la crònica d’una desolació, d’un avís 
—el món té límits. La seva obra és densa, lleugera, poè-
tica i flexible, tothora madura de continguts, encara que 
la seva lectura no sempre sigui fàcil i gairebé mai pugui 
ser precisa.

Ha exposat la seva obra a Amsterdam, Colònia, Berlin, 
Madrid, Barcelona, Illes Balears, etc.
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Toni Ripoll

Va néixer a Campanet l’any 1973.

La seva formació artística és bàsicament autodidacta. 
Adquirí coneixements de tècniques de pastel a l’estudi de 
Julián Manzanares, sa Pobla 1999, i tècniques de gravat 
amb J. Maria Alaminos, Alcúdia 2004. 

Des de 1992 ha realitzat diverses exposicions individuals 
i col·lectives a les Illes Balears. La seva obra ha estat se-
leccionada en alguns certàmens de pintura.

És delineant, especialitzat en construcció, àmbit que li 
ha permès desenvolupar projectes de decoració, mobili-
ari i ambientació d’espais, i submergir-se, també, en el 
món del disseny gràfic.

A més del seu vessant pictòric, és guitarrista amb els 
grups de rock Karmasurfers i T.A.f.F., amb els quals ha 
editat alguns treballs en format CD.

Anna Vallespir

Va néixer a Campanet l’any 1980. 

Ha estudiat Belles Arts a la Universitat de Barcelona i el 
postgrau Arquitectura efímera, muntatges expositius i 
museístics a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Va participar per primera vegada en una exposició de 
pintura l’any 1996 a Campanet i des de llavors ha fet 9 
exposicions individuals i gairebé 30 de col·lectives dins i 
fora de les Illes Balears.

L’any 2005 va guanyar el primer premi del XVII Certa-
men de Pintura Dijous Bo d’Inca i el 2008 el segon pre-
mi del VI Certamen Internacional Aina Maria Lliteras 
d’Artà. Ha quedat seleccionada o finalista a nombrosos 
certàmens de pintura i arts plàstiques. Té obra exposada 
a diversos museus i institucions, i també publicada en 
catàlegs.

ressenyes biogràf iques

Va néixer a Mallén l’any 1951.

Va viure a Saragossa i Montmesa fins el 1982, quan va 
traslladar el seu habitatge i estudi a Campanet.

Entre 1968 i 1972 va estudiar dibuix, disseny, il·lustració, 
tècniques gràfiques, fotografia, cinema, història de l’art, 
sociologia, psicologia.

El 1970 va formar amb el seu germà Vicente un equip de 
creació plàstica, al qual el 1974 varen donar el nom de  
La Hermandad Pictórica i realitzaren nombroses exposi-
cions, instal·lacions i projectes. A partir de la dissolució de 
l’equip en 1989 va continuar la seva labor en solitari.

Ha exposat la seva obra a Madrid, Londres, Amman, París, 
Roma, Berlín, Atenes, Moscou, Washington, Mèxic DF, 
Nova York, Chicago, Basilea, Barcelona, Saragossa, Osca, 
Terol, Tarragona, Lleida, Palma, Eivissa, Maó, Vitòria, 
Sant Sebastià, Valladolid, Burgos, Santander, Oviedo, 
Pamplona, Còrdova, Almeria, Màlaga, Cadis, Granada, 
Heidelberg, Niça, Bordeus... Ha realitzat més de 100 
individuals. La seva obra figura en museus, col·leccions 
públiques i privades.

www.angelpascualrodrigo.com

Àngel Pascual Rodrigo Bartomeu Pons

Va néixer a Campanet l’any 1973.

De formació autodidacta dins l’àmbit artístic, ha realitzat 
des de 1997 una llarga llista exposicions individuals i 
col·lectives dintre i fora de les Illes Balears.

La seva obra ha estat seleccionada en nombrosos cer-
tàmens internacionals i ha guanyat darrerament el VII 
Premi de Pintura Vila de Lloseta (Mallorca).

S’han editat diferents catàlegs i publicacions de la seva 
pintura, i té algunes peces exposades a museus i institu-
cions públiques.

Per altra banda, és tècnic especialista en electricitat i es 
dedica professionalment a l’ensenyança com a professor 
tècnic.

Viu i té l’estudi a Campanet. 
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