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Pròleg 
 
 
L’interès personal per la relació de la ficció amb certes obres neix fa uns 

quants anys en la casual visita d’una exposició al que és un dels centres 

d’art de la contemporaneïtat més rabiosa, el Palais de Tokyo de París. 

L’exposició es titulava Dynasty 1  i tingué lloc el 2010 organitzada 

conjuntament amb el Musée d’Art Moderne de la Ville. La mostra 

presentava les obres d’artistes emergents que treballaven en aquell moment 

a França. Observant els espectadors –o passejants– ens podíem adonar, 

confusos i divertits, que la majoria de gent que es trobava en la mateixa sala 

s’acumulava davant d’una peça concreta. L’obra en qüestió, The coming 

race, era dels artistes Alain Della Negra i Kaori Kinoshita, que treballen en 

col·laboració, i estava composta per una sèrie d’imatges acompanyades de 

breus textos. Acumulats allí davant, en el racó de la sala, els transeünts de 

la institució artística havien passat ràpidament per davant les escultures i 

instal·lacions d’assemblages de televisions i altres objectes, s’havien 

assegut breument davant les projeccions de vídeos, però passaven, 

tanmateix, per davant de cadascuna de les fotografies presentades per 

aquests dos artistes, i llegien atentament cadascun dels texos que les 

acompanyaven, la qual cosa significava que alguns de nosaltres ens havíem 

d’esperar –i la impaciència creava expectatives– per passar a la següent 

història. I és que d’això es tractava: d’històries. El retrats fotogràfics de 

diferents personatges eren contraposats amb la seva breu biografia: gent que 

havia patit una experiència paranormal o el que s’anomena “experiències 

pròximes a la mort”, i que al llarg del període en què duraria l’exposició 

visitarien el museu per fer una trobada amb els visitants que ho volguessin, 

																																																								
1 El títol complet de l’exposició era 1 exposition, 2 lieux, 40 artistes, 80 propositions: 

DYNASTY. 
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explicant, en primera persona, la seva experiència i com els havia canviat la 

vida. Evidentment, aquest esdeveniment estrany que es plantejava enmig 

d’una biografia que podia ser d’allò tan comuna, era el que li donava el 

plantejament d’una trama, la “mise en intrigue”, que diria Ricoeur. A partir 

d’aquí, l’espectador, en acabar de llegir el text tornava a reposar la mirada 

sobre la fotografia, i aquella persona desconeguda en la primera 

aproximació era ara el protagonista d’aquella història estranya i suggeridora 

que, tanmateix, era presentada com a objecte d’un document. Evidentment, 

tal experiència no és simptomàtica de res absolut; allò va ser una idea 

fugissera que travessava com un llamp, una intuïció que a poc a poc i 

matusserament es va anar desenvolupant. Havent llegit recentment a Gianni 

Vattimo (1990) i a Yves Michaud (2003) era fàcil creure que era en aquest 

sentit que el primer parlava del crepuscle de l’art i el segon de l’art en estat 

gasós.  

 

En certa manera, aquella experiència al Palais de Tokyo es podia relacionar 

amb el que Michaud anomena una recepció en la distracció, terme que el 

filòsof francès encunya a partir de Walter Benjamin. És per això, que va 

començar a créixer l’interès personal per certes obres que buscaven la 

superació d’un conceptualisme exacerbat i la voluntat d’un nou pacte amb 

l’espectador. La noció de ficció va sorgir sobretot davant de les obres de 

Juan Muñoz, però ràpidament va ser evident que no era l’únic artista que 

posava damunt la taula reformulacions del concepte, la matèria, el relat i la 

imaginació. Davant del desordre de la realitat, aquests artistes proposaven el 

suggeriment d’un món possible en lloc d’un relat factual, però sempre des 

de la consciència contemporània del narrar.  
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0. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																								
2 Aquesta tesi doctoral ha gaudit d’una beca per a la formació de Personal Investigador (FI), 

concedida per la Generalitat de Catalunya (AGAUR): 01/2010 - 01/2013. D’altra banda 

està inscrita al Grup de Recerca Consolidat Creació i Pensament de les Dones 

(SGR2009/647)-Centre Dona i Literatura de la Universitat de Barcelona (dirigit per la Dra. 

Marta Segarra). Actualment s’emmarca també en el Grup de Recerca sobre Literatura, 

Cinema i Altres Llenguatges Artístics (GLICIART) dirigit per la Dra. Annalisa Mirizio. 

Paral·lelament, la investigació ha estat complementada amb una estada de recerca a la 

University of Pennsylvania sota la tutorització del professor Reinaldo Laddaga gràcies a la 

concessió de la Beca per a estades de recerca a l’estranger (BE), Generalitat de Catalunya 

(AGAUR), (any: 2011/ setmanes: 12) i amb una residència d’investigació al Centre 

d’Estudis i Documentació del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (any: 2012/ 

setmanes: 12). 
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0.1 OBJECTIUS I APORTACIONS DE LA TESI 

 

En aquest treball partim d’una idea de l’art que coincideix amb aquella 

senzilla definició que dóna Todorov de la literatura en el seu assaig La 

literatura en perill: la literatura és quelcom que provoca una tremolor de 

sentit, escriu l’autor (TODOROV, 2007). I aquesta tremolor, aquest fer 

trontollar la realitat que ens envolta és evocar coses que no es poden dir de 

cap altra manera que no sigui a través dels llenguatges artístics. Per tant, el 

mot art no pot ésser resolt en una explicació o una enumeració d’elements. 

És quelcom que provoca un sacseig i produeix un espai en allò que 

Baudelaire anomena spleen, la feixuga càrrega de l’existència pot 

sobrepassar-se. Més enllà d’una teoria o una explicació del món, l’art i la 

literatura proposen nous prismes i nous llenguatges:   

 

Quan representa un objecte, esdeveniment o caràcter, 

l’escriptor no està establint una teoria sinó incitant el lector: 

proposa més que no pas s’imposa, deixant lliure el seu lector i 

alhora incitant-lo a tornar-se més actiu. Mitjançant un ús 

evocador de les paraules, recorrent a les històries, als 

exemples, als casos particulars, l’obra literària produeix una 

tremolor de sentit, posa en moviment el nostre aparell 

d’interpretació simbòlica, desperta les nostres capacitats 

d’associació i provoca un moviment d’ones de xoc que es 

perllonguen molt de temps després del contacte inicial. 
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(TODOROV, 2007: 79-80) 

 

El text que presentem aquí és un text que s’inscriu en el marc del diàleg 

entre la teoria literària i la teoria de l’art, així com en el marc del 

comparatisme entre les arts que té els seus orígens en el cèlebre Ut pictura 

poesis d’Horaci. L’exercici comparatista sembla clau per a la investigació 

d’un marc artístic que ha diluït els seus límits. El fet és que hi ha moments 

en la nostra contemporaneïtat en els quals una obra literària i una obra visual 

es poden confondre creant unes noves formes de recepció estètica. En el 

moment en què les arts visuals trenquen el seu vincle exclusiu amb l’acte de 

la visió, el camí és obert per a la fusió amb les altres arts (HOROWITZ i 

KUHN, 1998: 59). El pluralisme –al que fa referència el títol d’aquesta tesi– 

apunta cap a noves formes d’apropiació de l’experiència artística, noves 

formes de recepció que s’interrelacionen en el que podríem anomenar com 

una obertura de l’espai artístic per a experiències molt dispars. Tots aquests 

fenòmens necessiten de nous discursos teòrics. És aquí on situo el meu 

exercici comparatista, tot i centrar el discurs de les pàgines següents 

exclusivament en les arts visuals.  

 

Un d’aquests nous enclavaments i experiències en l’art visual dels nostres 

dies és el que proposem anomenar l’espai ficcional, és a dir, obres d’art que 

suggereixen un mode ficcional, que proposen l’entrada a mons possibles. La 

ficció s’eleva, d’entre totes les modalitats i formes de l’art i el pensament, 

com un dels enclavaments més antics per articular la relació de l’home amb 

el seu medi i la seva existència (POZUELO, 1993:11). Si hi ha un mode 

ficcional és perquè allò que es comunica en aquest dispositiu probablement 

tampoc podria dir-se d’una altra manera. La seva especificitat fa que no 

sigui tan sols com ombres debilitades d’una caverna platònica, sinó que, 

com remarca Ricoeur, la ficció permet mirar més enllà de la nostra visió 

empobrida del món per l’ús quotidià, ampliant el nostre horitzó d’existència 
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(RICOEUR, 1983-1985). 

 

Parlar d’art visual i ficció és quelcom que ha estat valorat com innecessari 

per alguns teòrics (SCHAEFFER, 1999; RYAN, 2011; MENOUD, 2005). 

Es tracta, com veurem, del que Ryan anomena una “zona d’indeterminació” 

(RYAN, 2011). Tanmateix, no podem negar que quelcom interessant 

apareix en la diferència apreciativa entre, per exemple, una pintura 

d’Edward Hopper i un quadre de Francis Bacon. En el primer cas podem 

deixar-nos portar, en tant que espectadors inquiets, pel món que presenta el 

pintor i se’ns poden suggerir preguntes respecte l’acció –o la falta d’acció– 

que hi té lloc. És un món de drug stores i gasolineres solitàries, d’individus 

alienats, cases a la vora de la via del tren, de gent solitària a la barra d’un 

bar. En Night Windows (1928) podem imaginar a través d’una finestra, a 

més a més de ser captivats per la seva força pictòrica. Però si prenem 

d’exemple una obra de Francis Bacon com Two Figures (1953) –que podria 

ser de les més narratives d’aquest pintor– ens adonem que l’expressió és 

determinada per la força del tema –la impactant escena eròtica d’una 

parella– i l’espectador percep, sobretot, la necessitat inherent d’aquest desig 

eròtic de transformar-se en matèria pictòrica i l’angoixa d’aquesta pròpia 

materialització. No hi ha, per tant, indicis ficcionals. El mateix exercici de 

comparació du a terme Jean-Marie Schaeffer en argumentar que, malgrat 

que tots els quadres de la pintura holandesa del segle XVII conviden a una 

immersió quasi perceptiva, no són ficcions: són el que Schaeffer anomena 

“mimemes amb funció homòloga” (SCHAEFFER, 1999: 183), encara que 

la homologia només sigui parcial, com en les vistes topogràfiques de 

Johannes Vermeer en la Vista de Delft [Gezicht op Delft] (1658-60). En 

canvi, per Schaeffer, la sèrie Les Quatre Saisons (1660- 1664) de Nicolas 

Poussin constitueix un conjunt d’obres de ficció. Més enllà de la qüestió de 

si es tracta o no d’una còpia del natural, podem suposar que el punt decisiu 

de Poussin no era donar una representació homòloga d’un paisatge, sinó 
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reformular tal vista amb funció homòloga per elaborar una modelització 

ficcional:  

 

Il faut préciser que si les tableaux sont fictionnels, ce 

n’est pas parce qu’ils représentent des épisodes 

bibliques, en même temps que des faits climatiques, 

donc parce qu’ils combinent une réalité sacrée avec une 

réalité profane ou des états de faits “mythiques avec des 

états de faits “réels”, mais uniquement parce que –ou 

dans la mesure où– Poussin invite le spectateur à entrer 

avec lui dans l’espace ludique d’une feintise partagée, 

c’est-a-dire de faire comme s’il se trouvait face à un 

mimème (homologue) d’une vue s’ouvrant sur le 

paysage glacé. (SCHAEFFER, 1999: 292) 

 

Hi ha, no obstant, una marcada tendència a la desconfiança cap a la ficció en 

les sales d’exhibició contemporànies. Una renúncia que, com argumenta 

David G. Torres, tindria a veure amb la necessitat de la veritat, una 

necessitat ineludible que no deixa espai a la ficció i, sobretot, no en vol 

deixar cap a la mentida (2011: 23). Aquesta s’ha convertit en una de les 

principals raons dels discursos del món de l’art d’avui, la marcada tendència 

a la “literalitat”. Com sabem, aquesta desconfiança cap a la ficció en la 

cultura occidental és recurrent des de l’antiguitat, ja ben expressada per 

Plató a La República i arriba fins als nostres dies3. Des del domini de la 

recepció es desqualifiquen sovint les obres de models mimètics, ja que 

convé desfer-se de qualsevol il·lusió referencial per accedir a la puresa de 

les obres. S’usa sovint, tanmateix, la noció de ficció per parlar de 

“representació” en el sentit més ampli del terme, en un desgastat ús que cau 

																																																								
3 És interessant al respecte veure la desconfiança que generen, també, les noves realitats 

virtuals. Sobre aquesta qüestió vegeu SCHAEFFER (1999) i RYAN (2004).  
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en el que s’ha anomenat la doctrina de la panfictionality (RYAN, 1997). 

Tanmateix, la teoria literària ja des dels seus inicis ha estat conscient de la 

importància d’una distinció que superi la ingènua confrontació entre ficció i 

realitat,  o fals i vertader, en executar les seves teories al voltant de la 

categoria de versemblança. Així, la ficció és per Genette quelcom que 

sobrepassa l’àmbit de la veritat i la mentida i que es situa en l’espai d’allò 

“possible”. Entrar en la ficció és sortir de l’esfera ordinària de l’exercici del 

llenguatge, caracteritzada per la preocupació per la persuasió que imposen 

les regles de la comunicació (GENETTE, 1991).  

 

En aquest estudi volem analitzar l’especificitat contemporània de la ficció 

en les arts visuals. Cal remarcar que en aquest treball no usem “ficció” 

d’una forma absolutament equivalent al terme que li atorga el sentit canònic, 

ni en fem exactament el mateix ús que en fa la teoria literària, sinó que 

proposem una nova accepció del terme específica per a certes actituds en les 

arts visuals dels nostres dies. No es tracta, així, de ficcions fixades i 

explicables, no es poden llegir en un ordre sintàctic ni tan sols tenen un 

ordre, una trama composta –tindria un caire, en certa manera, més virtual–, i 

la figura del narrador es dilueix entre l’artista, la veu projectada, i 

l’espectador. Es tracta de la construcció d’un espai ficcional4, a través del 

qual aquell que hi transita –l’espectador, el passejant– és convidat a buscar 

el camí del sentit lluny d’allò factual, en la dimensió dels mons possibles. 

És convidat, en definitiva, a imaginar, a  situar-se fora del seu món comú i 

quotidià, fent emergir un relat, una realitat que no deixa de ser una 

experiència viscuda, que no deixa de parlar del món factual, i que restaura la 

capacitat que té l’home d’invocar la proposició d’un món susceptible 

d’ésser habitat, amarant, colpidorament, les nostres experiències reals. 

																																																								
4 Com veiem, en aquest terme que encunyem d’espai ficcional, la ficció exerceix una 

relació d’adjectivació cap al substantiu, l’espai. 



Ficcions	del	pluralisme																																																																																																					Paula	Juanpere	Duñó	

	 13	

 

 

 

 

 

0.2 METODOLOGIA I DESENVOLUPAMENT ARGUMENTAL 

 
 

En la primera part d’aquesta tesi, desenvoluparem el que creiem que són tres 

processos significatius de les arts dels darrers anys que fonamenten els 

elements que han possibilitat la generació de ficcions. Iniciem el recorregut 

a través d’Arthur C. Danto, el filòsof americà que va preocupar-se del que 

aquí anomenem el gir duchampià –que no té lloc fins als anys seixanta– i 

que provoca la radicalització de la dependència de les pràctiques artístiques 

cap a l’esfera teòrica, a la vegada que s’estableix un desplaçament de l’art 

retinià cap a un art del significat, un art, en paraules de Beatriz Sarlo, 

“declaratiu” (2006: 2). Atès aquest trencament del seu vincle exclusiu amb 

l’acte de la visió, partim de la premissa, doncs, que existeix una funció 

central de la paraula en les arts visuals contemporànies5. A partir de la 

tendència de l’estètica analítica americana, que té una influència radical del 

pensament de Wittgenstein, de la semiòtica i del pragmatisme americà, 

Danto ens forneix de la idea de la fi de l’art i de l’inici de l’era posthistòrica. 

Es tracta de l’època del pluralisme, concepte que forma part del títol 

d’aquest treball i que, per tant, és presentat com a marc teòrico-històric de 

les raons que aquí presentem.  

 
																																																								
5 Aquesta hipòtesi la vam desenvolupar en la tesi presentada el 2009 en el treball de final de 

màster. Treball defensat el juny del 2009 en el marc del Màster en Construcció i 

Representació d’Identitats Culturals de la Universitat de Barcelona, titulat Danto i el gir de 

l’art dels seixanta. Cap a una centralitat de la paraula en les arts visuals contemporànies, 

dirigit per la Dra. Nora Catelli.  
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Un dels eixos que hem considerat preeminents i que ressona al llarg de tot el 

desenvolupament d’aquesta tesi, és la voluntat de la “irrupció de realitat” en 

les sales i espais expositius. Volem analitzar aquest element en relació a la 

hipòtesi d’una creixent narrativització de la discursivitat de l’obra. La 

qüestió del relat serà analitzada a través de la noció de narrador de Walter 

Benjamin, que ens permetrà parlar d’experiència, i exemplificat amb les 

pràctiques artístiques de Francis Alys i Dora García. Finalment, situarem el 

lloc oblic on els espais ficcionals poden tenir lloc, emergent de les ruïnes de 

la representació, dins d’aquest marge del discurs narrativitzat i amb la 

voluntat de reomplir de contingut i transmissió d’experiència l’obra d’art 

visual.  

 

En la segona part d’aquesta tesi, ens acostarem a les obres que produeixen 

aquest espai ficcional a través dels diferents elements que ho fan possible. 

Una de les principals hipòtesis que pretenem demostrar és la de la 

superposició de les coordenades de temps i espai del món comú amb les 

d’un cronotop il·lusori o ficcional. En primer lloc parlarem de la qüestió de 

la temporalitat que hauria estat introduïda dins del règim visual. Ho 

analitzarem a través del que Michael Fried anomenava “l’efecte de present” 

en la seva crítica a la teatralitat (1998). Seguidament, ens centrarem en 

l’espai, en la possibilitat de generar un camp il·lusori a través del trànsit del 

visitant, però també en la tensió entre els diferents objectes que 

converteixen l’espai en quelcom performatiu facilitant la construcció d’un 

món possible.  

 

En el següent capítol, analitzarem més detalladament els medis o suports 

mitjançant els quals es duen a terme aquests dispositius ficcionals, amb la 

convicció que la ficció se situa entre el moment pragmàtic i la semàntica 

textual. Es tracta, així, d’una perspectiva integradora d’elements de 

naturalesa textual i naturalesa recepcional, a través dels diferents espais de 
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configuració i re-figuració travessats per la vivència de l’experiència i la 

noció de temporalitat. Ens centrarem, per tant, en el mode de presentació de 

la fotografia, en la seva relació amb el text i en el dispositiu de la 

instal·lació.  

 

En trencar l’espai excloent de la superfície pictòrica o del suport específic i 

incorporant una visió espacial, l’obra inclou l’espectador físicament. En els 

següents capítols pretenem analitzar la relació teatral que estableix l’obra 

amb l’espectador, i les formes en què es du a terme la mise en intrigue de 

l’obra, analitzant quins són els elements que produeixen les “postures 

novel·lesques” o que poden evocar una possible narració ficcional. 

Finalment, ens aturarem en la invenció dels personatges, i en la localització 

de la figura del narrador, per acabar plantejant la noció d’espai ficcional. 

Ens proposem, així, analitzar el tipus de lectura possible i els mecanismes 

segons els quals l’espectador, a través d’un recorregut tant físic com mental, 

(GUELTON, 2007), és induït a posar en marxa el relat de ficció proposat.  

 

Per a dur a terme aquest treball hem partit especialment de l'obra de tres 

artistes que dialoguen constantment amb la part teòrica de l’estudi: Sophie 

Calle, Juan Muñoz i Jeff Wall. No es tracta d’una tesi exhaustiva sobre 

l’obra d’aquests artistes, sinó d'un estudi sobre els trets distintius i els 

procediments de ficcionalització en les arts visuals a partir de les 

característiques que presenten algunes de les seves peces. Cadascun dels 

arguments que van sorgint al llarg de l’argumentació poden estar 

exemplificades amb tan sols un dels artistes, o, al contrari, amb obres de tots 

tres i en algunes ocasions, amb les d’altres autors. L’objectiu, doncs, no era 

centrar-nos en les seves obres, ans plantejar una noció teòrica –la de la 

ficció i un espai ficcional– que travessa feroçment les obres d’aquests 

artistes, però també de molts altres no presents i ni tan sols anomenats en 

aquesta tesi. Tampoc considerem tota la producció de cada un d’ells –d’altra 
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banda, molt prolífics. Pel que fa a Jeff Wall, hem tingut en compte 

especialment el gruix d’obres realitzades en la dècada dels 80 i principis 

dels 90, ja que és aleshores que incorporava les caixes de llum en les seves 

presentacions. Posteriorment, Wall introdueix altra volta un element més 

conceptual en les seves obres i abandona les transparències. No obstant, 

continua realitzant preses fotogràfiques de gran contingut ficcional com, per 

exemple, Knife Throw (2008) i Boy Falls from Tree (2010). Així, Jeff Wall 

realitza una obra d’imatges fixes, fotografies que en la sala d’exhibició són 

presentades en una caixa de llum i l’acció, l’esdeveniment, és presentat just 

en el seu moment present.  

 

De Juan Muñoz hem volgut prendre almenys una obra de cadascuna de les 

seves diferents formes, des dels dibuixos d’espais buits, com també 

diferents obres que representessin la varietat de personatges que incorpora, 

fins a les peces de més gran format i més immersives, i aquelles de posada 

en escena més senzilla, amb figures solitàries. L’obra de Juan Muñoz manté 

encara rastres escultòrics: hi tenim, al mateix temps, la presència inquietant 

d’un personatge i l’escenari a punt per a la posada en marxa de la ficció.  

 

De Sophie Calle, ens hem centrat més detingudament en La Filature, 

L’hôtel i les Histoires vraies, que ens semblen representatives de la seva 

producció més ficcional. Aquesta artista ens presenta una obra que vacil·la 

entre la performance, l’arxiu i la fotografia i, finalment, el muntatge eclèctic 

dels rastres d’aquella performance íntima a través de la incorporació de 

suports textuals i objectes.  

 

Com un relat que es desplega, l’obra d’aquests artistes té un eix en comú: la 

performativitat de l’espai i la immersió de l’espectador convertit en 

passejant absort i agent actiu a la vegada. 
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Tot el recorregut de la present tesi doctoral s’estableix, podríem dir, com la 

figura d’un delta invertit: ens anem acostant a l’objecte d’estudi des de 

diferents elements que el componen, per acabar fluint en la mateixa 

direcció. En els fonaments hi ha sempre la intenció de no desmarcar-nos 

d’un context cultural específic. Un dels objectius era emmarcar-nos dins del 

teixit de les teories que volen contribuir a descriure el nostre món 

contemporani.  
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1.1 ART CONTEMPORANI, PLURALISME I LEGITIMACIÓ 

 

Per Arthur C. Danto, art contemporani significa alguna cosa més que 

simplement l’art del present: “In my view, moreover, it designates less a 

period than what happens after there are no more periods in some master 

narratives of art, and less a style of making art than a style of using styles” 

(1997: 10). I més endavant afirma: “So the contemporary is, from one 

perspective, a period of information disorder, a condition of perfect aesthetic 

entropy. But it is equally a period of quite perfect freedom” (1997: 12). La 

qüestió sobre si podem parlar d’art contemporani, tal com es pregunta 

Natalie Heinich en el seu llibre Le triple jeu de l‘art contemporain (1998: 

10), i què entenem com a tal, desemboca generalment en dues perspectives 

diferenciades: la primera parla des d’una vessant purament cronològica, 

assumida per l’esfera legislativa i també per als historiadors de l’art, que 

reconeixen allò contemporani com el període a partir de 1945 fins als nostres 

dies, i d’altra banda, una definició que conjugaria el prisma cronològic amb 

un altre de base estètica conformant així un nou paradigma estètic. Aquesta 

darrera perspectiva és comuna especialment entre els comissaris, crítics i 

altres agents del món de l’art, i situaria els inicis de l’art contemporani a 

partir de 1960. Aquesta és la posició des de la qual Danto defineix aquest 

nou moment de l’art que ell anomena l’era posthistòrica, que entén com a 

explosió de totes les possibilitats, sent-ne aquesta la seva principal 

característica. No existeix, així, un gènere6 o estil contemporani, sinó un nou 

																																																								
6 Per la consideració de l’art contemporani com un gènere vegeu HEINICH, 1998. Atès que 

gran nombre de les obres posteriors a 1945 o 1960 –depenent del criteri– són excloses 

d’allò que circula sota la categorització d’“art contemporani”, aquesta autora considera que 

es tracta estrictament d’una categoria estètica anàloga al que en temps de la pintura 

figurativa s’anomenava un “gènere”:  
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paradigma forjat en un moment determinat, és a dir, un marc conceptual de 

premisses teòriques i principis metodològics, una emergent forma d’usar la 

pròpia idea de l’art en un època determinada.  

 

Un cert relat de la història de l’art arriba, per Danto, a la seva fi, i el moment 

paradigmàtic d’aquest esgotament fou per al filòsof l’any 1964, moment en 

què s’exhibiren a la Stable Gallery del 74 East de Manhattan les Brillo Boxes 

d’Andy Warhol. Com és sabut, l’artista presentà les reproduccions fetes a mà 

d’unes caixes de cartró molt populars entre la població americana, que 

servien per a repartir als supermercats i grans superfícies les pastilles de sabó 

Brillo de neteja de la llar, el disseny publicitari de les quals era d’un artista 

de l’expressionisme abstracte, avui força oblidat, anomenat James Harvey. 

Les reproduccions de Warhol eren de fusta xapada i s’amuntegaven a la sala 

de la Stable Gallery unes damunt de les altres en piles ordenades, de la 

mateixa manera que les hauríem pogut trobar al magatzem del supermercat. 

No eren les úniques caixes que ocupaven la galeria, ja que també s’hi podien 

veure exposades caixes Campbell, Kellog o Heinz, marques totes elles de 

gran popularitat entre les masses consumidores americanes que, a més a més, 

																																																																																																																																													
genre qui occupe une position homologue de celle qui fut impartie 

autrefois à la peinture d’histoire. Comme celle-ci en effet, le « genre » 

art contemporain ne constitue qu’une partie de la production artistique, il 

est soutenu par les institutions publiques plus que par le marché privé, il 

se trouve au sommet de la hiérarchie en matière de prestige et de prix, et 

il entretient des liens étroits avec la culture savante et le texte. 

(HEINICH, 1998: 11 i ss.) 

Ens sembla, en el treball present, que és més convenient parlar de paradigma tal i com el 

proposa Thomas S. Kuhn (KUHN, 1962: 10): és a dir,  un marc general en el qual cobren 

significació les operacions particulars o, si es vol, el que Jacques Rancière anomena “règim 

de les arts”, és a dir, un tipus específic de vincle entre modes de producció d’obres o 

pràctiques, formes de visibilitat d’aquestes pràctiques i modes de conceptualització d’unes i 

altres (RANCIÈRE, 2000: 27). 
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representaven el creixement del consum i del benestar d’una classe mitjana 

que començava a estar incessantment reflectida en les imatges de la recent 

indústria publicitària7. Ens trobem en el context dels fèrtils i desconcertants 

anys seixanta, dècada en què les Brillo Boxes, però també la Fontaine (1917) 

de Marcel Duchamp 8, van esdevenir obres d’art en el que era, malgrat 

l’agressivitat de moltes de les obres que es produïen en aquell moment, un 

afavoridor i encoratjador context, donat que es vivia un creixement 

exponencial dels considerables recursos dedicats a l’art, creant un escenari 

d’ambigüitats molt característic del període d’entre 1955 i 1969 (CROW, 

2001: 12-13). Però fou ja durant la dècada dels cinquanta que es gestà el 

gran i intens diàleg, sorgit de múltiples debats al voltant de la pròpia idea de 

l’art, de les formes de subversió, en què intervenien nombrosos interlocutors, 

preguntes i possibles respostes que ràpidament es convertiren en discussions 

efervescents que arribarien fins als nostres dies. En les pràctiques artístiques 

																																																								
7 Danto atribueix l’èxit de les caixes Brillo, per damunt de les altres exposades aquell any 

1964 per Warhol, al disseny publicitari de James Harvey (DANTO, 1992: 154 ). 
8 El 8 d’octubre de 1963 es va inaugurar la primera retrospectiva de Marcel Duchamp 

organitzada per un museu, l’avui inexistent Pasadena Museum of Art, comissariada per 

Walter Hopps, que amb 134 obres de Duchamp va finalitzar el 3 de novembre del mateix 

any. Aquesta exposició, titulada  By or of Marcel Duchamp or Rrose va representar la 

primera oportunitat per als artistes americans de veure l’obra de Duchamp amb amplitud. 

Posteriorment va haver-hi altres retrospectives durant la dècada dels seixanta i setanta a 

Londres i Filadèlfia. L’exposició de Londres, que tingué lloc a la Tate Gallery el 1966 

titulada The Almost Complete Works of Marcel Duchamp, fou la primera retrospectiva de 

l’artista a Europa, amb 242 obres exposades i estigué organitzada per l’artista Richard 

Hamilton, que va encarregar-se de fer la rèplica de l’obra La Mariée mise à nu par ses 

Célibataires, même (Le Grand Verre). Ja en la dècada dels setanta va tenir lloc la 

retrospectiva Marcel Duchamp al Philadelphia Museum of Art coorganitzada per Anne 

d'Harnoncourt i Kynaston McShine. Pel que fa a Espanya, la primera exposició dedicada a 

l’artista tingué lloc el 1984 a la Fundació Joan Miró, que després viatjà a Madrid i Colònia. 

Vegeu els respectius catàlegs: HOPPS, 1963; HAMILTON, 1966; D'HARNONCOURT, i 

MCSHINE, 1973; MOURE, 1984. 
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es condensaren forts i complexos discursos o conceptes en una icona visual o 

en conjunts discontinus d’objectes distribuïts per l’espai (instal·lacions), o en 

esdeveniments irrepetibles com les performances. L’art transfigurava el seu 

concepte de forma accelerada.  

 

La creixent desmaterialització de l’art i l’explosió dels suports des de les 

avantguardes i amb una especial i deliberada incisió durant els anys seixanta 

i setanta9, amb l’art conceptual i el minimalisme, ha establert la no-

presència com una presència real. La desconstrucció dels components 

formals que ha emprès la pràctica artística des de la modernitat s’ha centrat 

especialment en el que Heinich anomena els “marqueurs” de l’art (1998: 

84), és a dir, les marques que permetien identificar l’art com a tal (“il s’agit 

d’échapper aux supports traditionnels de la peinture et de la sculpture”) 

(1998: 84). Citant a Ervin Goffman a propòsit dels límits espacials i 

temporals de l’experiència, Heinich considera aquests signes identificables 

amb el marc d’un quadre o la peanya d’una escultura, però també la 

identificació de certs materials tradicionals de la pintura i l’escultura, dels 

quals els artistes haurien escapat a través de la incorporació a l’esfera de 

l’art de formes i matèries pròpies del món comú, tasca iniciada en les 

pràctiques neodadaistes. Heinich ho exemplifica amb l’arte povera, amb 

l’informalisme de Tàpies, i amb la incorporació dels nous materials 

industrials des dels anys seixanta, com el neó, l’acer inoxidable, els 

projectors i els làsers, entre d’altres. Tractant d’escapar als suports 

tradicionals, la pròpia idea de suport ha acabat subvertida: el 1958, Wolf 

Vostell i Allan Kaprow proposaven els seus primers environments10, i el 
																																																								
9 Sobre aquesta qüestió és elemental l’anàlisi de Lucy R. Lippard en el seu cèlebre llibre Six 

years: the dematerialization of the art object (1973), a propòsit de l’art conceptual, i 

l’assaig de Donald Kuspit The End of Art (2004). 
10 Del 4 al 10 d’octubre de 1959 tingué lloc l’exposició d’Allan Kaprow en la galeria Hansa 

de Nova York 18 Happening in 6 Parts. Vegeu també de Wolf Vostell Environments, 
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1969 tenia lloc la significativa mostra titulada When Attitudes Become 

Form11.  

 

Aquests gestos radicalitzats feien pensar, en certs sectors conservadors del 

món artístic, que ja no existia res distintiu propi de l’art, sinó que aquesta 

idea havia explotat definitivament. Els espectadors de la Stable Gallery, 

enfront de les obres de Warhol en l’exposició de 1964, es trobaven davant de 

quelcom que superava amb escreix totes les raons que els discursos artístics 

operants durant la modernitat fornien per justificar una obra d’art, però que 

alhora ja era considerat art per una de les més importants galeries del 

moment. No es tractava d’un ready-made à la Duchamp, sinó que el gest de 

la representació s’hi mantenia tautològicament: hi ha la transfiguració 

d’alguna cosa comuna, d’un objecte totalment banal; hi trobem també, però, 

la construcció de l’artefacte i el gest de la imitació. L’obra de Warhol 

representa, per a Danto, el paradigma segons el qual es trenquen tots els 

imperatius a priori de les pràctiques artístiques, fent aflorar la necessitat de 

nous llenguatges i estructures per a pensar l’art –que es fa d’una forma 

eminentment dogmàtica en la modernitat–, sense excloure les noves 

intervencions. La proliferació d’obres que no troben el seu espai legitimador 

durant els anys seixanta i setanta, dins dels discursos imperants, descriu la 
																																																																																																																																													
pintura, happenings, dibuixos, vídeo de 1958 a 1979  (1974), el catàleg de l’exposició que 

tingué lloc del 4 de gener al 4 de febrer de 1979 a la Fundació Joan Miró; i d’Adrian Henri 

Total Art: Environments, Happenings and Performance (1974).                  
11 El títol complet d’aquesta gran exposició fou When Attitudes Become Form: Works-

Concepts-Processes-Situations-Infomation. Live in your Head, i tingué lloc del 22 de març 

al 27 d’abril de 1969 a la Kunsthalle de Berna. Fou comissariada per Harald Szeemann i hi 

participaren artistes com Carl Andre, Giovanni Anselmo, Robert Barry, Joseph Beuys i 

Barry Flanagan. L’exhibició pretenia mostrar les produccions artístiques de després de l’art 

pop i el minimalisme, fent ressò de l’art més emergent del moment tant a Europa com als 

Estat Units posterior a 1968, any de la Documenta 4 de Kassel. Sobre aquesta exposició 

vegeu el catàleg SZEEMANN, 1969 i també GUASCH, 1997: 173-177. 
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falta de correspondència de la praxi artística amb unes raons de l’art 

excloents, que acaben deixant fora més del que contenen. Per tant, l’obra fou 

la prova que una nova consciència col·lectiva havia aflorat i que aquestes 

noves estructures exigien cert desenvolupament històric previ. Les 

narracions de l’art que fins ara havien sostingut la legitimació de les obres 

semblaven esgotades12.  

 

Per Danto, l’era posthistòrica realitza per fi el pluralisme que li és essencial a 

l’art: “essentialism in art entails pluralism, whether pluralism in fact is 

historically realized or not” (1997: 197). En la història de l’art prèvia a les 

primeres avantguardes es donava per suposat que les obres eren fàcilment 

identificables i que la seva naturalesa era coneguda. El gran paradigma de la 

mimesi, que es va mantenir fins al naixement de la modernitat, presentava 

diferències entre les diferents escoles en la manera d’entendre el com de la 

representació pictòrica, però es donava per evident tota la premissa de la 

representació. Durant el període de les avantguardes històriques, el manifest 

avantguardista equiparava un estil amb l’art vertader, estipulava i 

singularitzava aquella tendència artística com a veritable per damunt de les 

altres, com un descobriment filosòfic. Fou el que Danto anomena l’“era dels 

manifestos” –l’última etapa de la modernitat artística que pel filòsof seria el 

període de 1828 a 1964–, durant la qual es va incorporar la filosofia al centre 

de les pràctiques artístiques a la recerca de la veritat de l’art. Greenberg 

construeix l’últim intent de la modernitat artística de sustentar-se sobre els 

fonaments d’un relat legitimador amb l’expressionisme abstracte americà. 

																																																								
12 En l’esfera artística del Nova York dels anys cinquanta i seixanta les teories legitimadores 

preponderants encunyen termes com “art pur” i es mantenen en una línia absolutament 

formalista. Uns imperatius que prioritzaven la pràctica pictòrica per damunt d’altres 

pràctiques artístiques, el centre de les quals era l’expressionisme abstracte amb el crític 

Clement Greenberg al capdavant. Vegeu el seu article “Modernist Painting” 

(GREENBERG, 1961). 
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En aquests últims anys, el gran relat de l’art modern es desplaça de la pintura 

mimètica a la no-mimètica i la substància de l’art es torna lentament el seu 

propi subjecte. Malgrat tot, és justament amb la mort de l’expressionisme 

abstracte –que per Danto es resoldria l’any 1962– que s’inicia la fi de l’art. 

El sistema de valors de Greenberg ja no encaixava amb la pràctica artística, 

que anava desmuntant poc a poc cadascun dels seus postulats: des de la 

ironia dels gestos de Johns a la suggerida figuració de De Kooning (CROW, 

2001: 59-61). Així, és entre Jackson Pollock i Warhol que Danto situa una 

revolució històrica: cada un és a una banda del llindar que separa la història 

de l’art de l’era posthistòrica. En aquesta nova realitat, l’ús de la noció “art” 

ja no és equiparat amb cap veritat, sinó que la seva definició postmoderna o 

contemporània ha de comprendre totes les possibilitats i ha de basar-se 

també en allò que en l’esfera de l’art s’ha anomenat el pluralisme. 

 

Per Danto, la fi de l’art representa l’accés a la veritable consciència de la 

naturalesa de l’art, que no és el que estipula un manifest respecte a una sola 

forma de fer art, sinó que el veritable descobriment és que no hi ha un art 

més vertader que un altre. La tendència hegeliana de l’art cap a 

l’autoconsciència, doncs, podria culminar-se amb les Brillo Boxes i l’art del 

seu moment: en prendre consciència de si mateix l’art ja no té cap obligació 

de semblar-ho pròpiament i, així, es produeix una explosió del concepte que 

engendrarà totes les formes i els suports i una indiscernibilitat entre l’esfera 

de l’art i de la vida. Hi ha un desplaçament de l’art cap a una condició 

desentesa de l’acte de la visió, és a dir, del desplaçament d’un art retinià cap 

a un art de caire més cognitiu13. D’aquesta manera, les arts visuals trenquen 
																																																								
13 “Whatever was to distinguish art from reality was not going to be something evident to 

the eye” (HERWITZ, 1993: 157). Pel que fa a les caixes Brillo de la vida quotidiana i les 

reproduccions de Warhol és evident que presenten diferències formals. No es tracta d’una 

diferència essencial que justifiqui el fet que les caixes de Warhol siguin considerades art 

mentre que els objectes de la vida quotidiana (dissenyats per un artista!) no ho siguin. 



Ficcions	del	pluralisme																																																																																																					Paula	Juanpere	Duñó	

	 26	

el seu vincle exclusiu amb l’acte de la visió, i en el moment en què això 

succeeix el camí és obert per a la fusió amb les altres arts (HOROWITZ, 

1998: 59)14. El pluralisme és, podríem dir acceptant el perill inherent a 

aquesta afirmació, el “tot és possible”, una era que sense definició de l’art 

sembla ara definir-se per la pròpia des-definició15. 

 

																																																																																																																																													
Danto ho explica de la següent forma:“The question that obsessed me was how this 

distinction could be made, since the Brillo Box that was art and the brillo box that was 

merely a corrugated paper carton looked exactly alike” (DANTO, 2000: 320). I en una altra 

ocasió: “To be sure, the resemblances were hardly so perfect that discriminability was out 

of the question. Brillo Box was made of wood and printed. Still, these cannot be where the 

differences between works of art and what I have termed ‘mere real things’ are lodged” 

(DANTO, 1992: 36). 
14 En aquest punt és interessant remarcar l’apunt que fa Nora Catelli en assenyalar que ja no 

és possible la relació entre les diferents arts en termes de transemiotització, ja que 

l’autonomia i especificitat dels diferents llenguatges són coses del passat que per l’autora es 

remunta ja al tractament del tema d’Horaci amb el seu famós Ut pictura poesis: “Hoy, con 

la evanescencia potencial, virtual o real de las manifestaciones plásticas, es difícil seguir 

hablando de transemiotización” (CATELLI, 2007: 29). 
15 Lluny de conformar la totalitat d’estils existents, com Danto pretén, per alguns crítics el 

pluralisme pot arribar a exercir pròpiament com a categoria estilística o categoria 

institucional. Vegeu Hal Foster en el seu article publicat el 1985 “Against pluralism”: 

As a term, pluralism signifies no art specifically. Rather, it is a situation 

that grants a kind of equivalence; art of many sorts is made to seem more 

or less equal –equally (un)important. Art becomes an arena not of 

dialectical dialogue but of vested interests, of licensed sects: in lieu of 

culture we have cults. The result is an eccentricity that leads, in art as in 

politics, to a new conformity: pluralism as an institution. (1987: 15)  

Foster apel·la a la ideologia i la dialèctica assassinades i a l’entrada a un estat que ell 

anomena de gràcia, i afegeix davant d’aquest pluralisme del “tot s’hi val”: “As anything 

goes, nothing changes; and that (as Walter Benjamin wrote) is the catastrophe” (1987: 24). 

Sobre la qüestió de la desdefinició de l’art vegeu ROSENBERG, 1972. 
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La idea de la fi de l’art de Danto correspon, altra vegada, al que Jean-

François Lyotard anomena la fi dels metarrelats. La postmodernitat 

designa16, per Lyotard, “l’état de la culture après les transformations qui ont 

affecté les regles des jeux de la science, de la littérature et des arts à partir 

de la fin du XIX siècle” (LYOTARD, 1979: 7). L’informe de Lyotard 

construeix l’horitzó postmodern a partir del tractament del saber, utilitzant 

com a mètode els jocs de llenguatge de Wittgenstein. Per aquest filòsof, 

parlar és combatre i les jugades de llenguatge dels diferents individus són 

les que constitueixen el lligam social, compost per una textura de relacions 

cada vegada més complexa i mòbil. Lyotard examina, al llarg del seu 

informe, la pragmàtica del saber narratiu i del saber científic, els processos 

de legitimació del saber i els relats que la modernitat ha construït a aquest 

efecte. Amb la pèrdua dels grans relats, tant filosòfic-especulatius com els 

relats de l’emancipació, la ciència postmoderna juga el seu propi joc i de la 

mateixa manera que no pot legitimar els altres jocs de llenguatge, tampoc 

pot legitimar-se a partir d’ella mateixa. Els relats de la història de l’art 

semblen haver arribat també a una carència legitimadora: no tenen els 

mecanismes per incloure obres tangents. El problema de la legitimació és 

aplicable a la falta de narracions que legitimin el nou pluralisme. Per 

Lyotard, el context es dirigeix cap a la paradoxa i el paralogisme en 

l’absència de limitacions que suposa estar sempre en constant construcció 

del discurs sobre les regles que el validen: en parlar de la ciència d’avui en 

tant que discontinua, catastròfica i paradoxal, Lyotard veu necessària una 

legitimació que miri cap a la diferència i no cap a les similituds 

compartides, és a dir, que comprengui allò desconegut, que es trobi en 

l’acceptació del dissens quan el consens és ja quelcom impossible. La raó 

legitimadora es trobaria així en la paralogia i no en l’homologia dels 

																																																								
16 Entenem que el terme “postmodernitat” coincideix amb la idea d’època posthistòrica de 

Danto de la mateixa manera que és anàloga, en aquest context, al terme “contemporani”. 
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experts, paralogia entesa com a diversitat de lògiques que actuen en els jocs 

de llenguatge. Per Danto, la paralogia apareix en la seva teoria de la fi de 

l’art davant de la desaparició d’imperatius a priori que ens ajudin, en l’art 

actual, a definir l’obra d’art. Per tant la definició ha de comprendre totes les 

possibilitats i ha de basar-se en la diversitat: 

 

Given that the extension of the term “artwork” is historical, so that 

works at different stages do not obviously resemble one another, or at 

least do not have to resemble one another, it is clear that the 

definition of art must be consistent with all of them, as all must 

exemplify the identical essence. And as much may be said of the 

extension of artwork across the various cultures which have had a 

practice of making art: the concept of art must be consistent with 

everything that is art. (DANTO, 1997: 197) 

 

Tal i com es qüestiona Lyotard a propòsit de l’estat del saber, el problema 

rau ara en la legitimació de les diferències: “La condition postmoderne est 

pourtant étrangère au désenchantement, comme à la positivité aveugle de la 

délégitimation. Où peut résider la légitimité, après les métarécits?” (1979: 

8). Entre l’heterogeneïtat dels jocs de llenguatge i el permanent dissens, el 

saber postmodern és capaç d’afinar la nostra sensibilitat cap a les diferències 

i reforçar la nostra capacitat per suportar l’incommensurable. Un cop el 

recurs als grans metarrelats ha quedat exclòs, ens capbussem en la tendència 

cap al dissens, a la diferència, i al que Lyotard anomena “el petit relat” 

(1979: 98) davant la necessitat inevitable de la validació i fruit de la 

invenció imaginativa. Atesa aquesta qüestió, el consens es converteix en un 

horitzó que no s’assoleix mai, o que constitueix tan sols un estat de les 
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discussions17. Paral·lelament al desmembrament de tot allò permanent en les 

societats contemporànies, els petits relats legitimadors són un moment de 

consens, que ha de ser local i limitat en l’espai-temps. S’exigeix 

l’emergència de narratives locals, històries referents a allò micro, sense una 

voluntat d’aclaparar el significat final sinó d’un petit fragment de món, que 

construeixen un teixit de petits relats significants. Sembla que a través 

d’aquests “petits relats” es vehicularia el que Foster anomena el “seguir 

vivint” de l’art (FOSTER, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
17 La legitimació de la paralogia no pot recórrer ja a la dialèctica del pensament ni a 

l’emancipació de la humanitat, i si és el consens el principi de criteri de validació el perill 

consisteix en la manipulació d’aquest consens per part del propi sistema, el poder: 

D’autre parte, le principe du consensus comme critère de validation 

paraît lui aussi insuffisant. Ou bien il est l’accord des hommes en tant 

qu’intelligences connaissantes et volontés libres obtenu par le moyen du 

dialogue. C’est sous cette forme qu’on le trouve élaboré par Habermas 

(Diskurs). Mais cette conception repose sur la validité du récit de 

l’émancipation. Ou bien il est manipulé par le système comme l’une de 

ses composantes en vue de maintenir et d’améliorer ses performances. Il 

fait l’objet de procédures administratives, au sens de Luhmann. Il ne 

veut alors que comme moyen pour la véritable fin, celle qui légitime le 

système, la puissance. (LYOTARD, 1979 : 98) 
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1.2 L’EMPAR DE LA PARAULA: EL PARADIGMA CONTEMPORANI 

 

El problema de la legitimació en el moment del pluralisme i l’enderrocament 

del gran paradigma retinià de l’art ha fet explicitar el seu funcionament 

teòric. En la contemporaneïtat –o la postmodernitat–, en no haver-hi cap 

imperatiu formal entre la representació i el referent, el funcionament 

significatiu de l’art, la seva dependència discursiva i teòrica que Danto veu 

en la seva essència –en tots els moments històrics–, s’explicita, s’expressa 

sense complexos. En el seu llibre The Tranfiguration of the Commonplace 

(1981), Danto defensa la tesi que allò que converteix alguna cosa en art, és a 

dir la identificació artística, requereix quelcom que l’ull no pot discernir, una 

atmosfera de la teoria artística, un coneixement de la història de l’art, en 

definitiva un món de l’art (an artworld): 

 

But it is plain that there could not be an artworld without theory, 

for the artworld is logically dependent upon theory. So it is 

essential to our study that we understand the nature of an art 

theory, which is so powerful a thing as to detach objects from the 

real world and make the part of a different world, an art world, a 

world of interpreted things. What these considerations show is 

that there is an internal connection between the status of an 

artwork and the language with which artworks are identified as 

such, inasmuch as nothing is an artwork without an interpretation 

that constitutes it as such. (DANTO, 1981: 135) 

 

La diferència, així, entre les Brillo Boxes d’Andy Warhol i les caixes que 

s’amunteguen al magatzem del supermercat no resideix en cap més lloc que 
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en una certa teoria que introdueix les primeres dins del món artístic i els 

atorga la categoria d’art. A aquesta essència teòrica de la discernibilitat en 

art s’hi afegeix ara la necessitat constant de legitimació local de cada nova 

creació, que es comprèn en un lloc determinat i en el moment determinat, 

però que no és sempre extrapolable a altres objectes artístics o moviments. 

En no perseguir la forma absoluta o ideal, cada obra esdevé una proposta, 

una aportació concreta que no vol ser resolutiva ni conclusiva, sinó que, 

serenament, es presenta a si mateixa com una aproximació més d’entre totes 

les possibles. En la suspensió de tot dogma, de tota creença, desapareixen 

uns imperatius apriorístics de la pràctica artística, la qual s’immisceix en les 

formes corrents del món. Qualsevol cosa pot esdevenir un objecte artístic. 

Esvanit el vincle retinià, l’obra queda agafada al seu discurs mantenint, 

doncs, una centralitat de la paraula, la funció de la qual transfigura l’objecte 

comú cap al món de l’art i, al seu torn, gesta els discursos que legitimen 

l’obra d’entre la diferència del pluralisme artístic d’avui. Podríem afirmar 

que l’art de la contemporaneïtat assumeix la dimensió de discursivitat 

inevitable i la supera en el seu reconeixement. I l’art ha assolit aquest fet 

com a central de la seva creació, mentre que l’obra espera ser, al final del 

procés, traduïda necessàriament al llenguatge verbal.  

 

Aquesta qüestió es fa visible en les mateixes sales d’exhibició, en les quals la 

dependència del llenguatge verbal es tradueix en els nombrosos aparells 

hermenèutics, sovint equiparables a un petit “manual d’instruccions”, textos 

justificants, amb la preponderància dels discursos crítics o la crítica d’art, i 

els cicles de conferències i accions teòriques complementàries a les pròpies 

peces exposades. En aquesta condició de l’obra, l’esfera teòrica del món de 

l’art –el seu discurs de raons18–, és un flux continu i canviant, que es 

																																																								
18 L’expressió “discurs de raons” és encunyada per Danto (1964; 1981). Per una anàlisi 

sobre aquesta qüestió vegeu VILAR, 2005. 
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reelabora permanentment. Així, com assenyala Guasch, s’estableix un pas 

del discurs de les avantguardes, que restava en la pròpia obra, a un discurs 

porós que amara tot el seu voltant: 

 

Uno de mis objetivos fundamentales fue poner de manifiesto el 

cambio de paradigma que suponía desplazar el “discurso de la 

creación” unido a la figura del artista y a su trabajo individual por el 

“discurso de la recepción”. Un discurso, el de la recepción, 

protagonizado no sólo por los creadores sino también por las 

instituciones, los curadores, los directores de museos y los críticos, 

entre otros, es decir por los agentes del denominado “mundo del 

arte” o del “sistema del arte” no tan sólo definido por cuestiones 

teóricas intrínsecas a la naturaleza artística, sino también por 

factores externos, económicos, sociales y culturales. (GUASCH, 

2007: 13)  

 

La paraula dels experts, com diu la sociòloga Heinich en parlar de la 

confiança dipositada en la comunicació verbal en les pràctiques 

contemporànies (1998: 287), es combina amb el comentari erudit, que 

procedeix a través del que ella anomena una  “mise en intrigue” –citant a la 

vegada els termes de Paul Ricoeur (1983-1985)–, inscrivint el seu objecte 

dins d’una història, una narració proveïda dels marcadors temporals (l’abans 

i el després) i susceptible de donar-li un sentit. Tota la història de l’art 

procediria d’aquesta manera, però l’especificitat contemporània, per 

Heinich, rau en el fet que tal narració està sovint centrada en la història de 

l’obra en qüestió –l’objecte, la performance, la instal·lació–, el petit relat del 

qual parlàvem més amunt, perquè el procés de la seva elaboració no és 

completament llegible en la materialitat de l’objecte exposat. De la simple 

descripció del dispositiu, aquesta “mise en intrigue” narrativa passa a la 

situació de l’artista, al seu lloc dins de la història de les avantguardes, a la 
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interpretació metafòrica que se’n pot extreure. Existeix, per tant, una potent 

relació entre la descripció formal, el relat narratiu i la interpretació. 

Tanmateix, Heinich percep un nou moviment en l’art contemporani: el que 

l’autora anomena “le passage de la mise en intrigue à la mise en enigme” 

(HEINICH, 1998: 308 i ss.), a través d’un canvi substancial en el moment 

de la interpretació, en què sorgeix el que l’autora anomena l’“hermenèutica 

interrogativa”: aquella que posa en evidència les qüestions que la pròpia 

obra sembla posar (HEINICH, 1998: 310). Aquest tipus d’hermenèutica és 

la que mena a l’enigma: de la simple interrogació (“question”) a la crítica 

(“remise en question”), que atribueix la incertitud dels visitants no pas a una 

insuficiència de l’obra, a una incapacitat de complir les seves expectatives, 

sinó contràriament a una intencionalitat, una voluntat de decebre, de 

desarticular i burlar l’evidència. Així, s’estableix el que Danto anomena el 

pas de l’estètica a la crítica, que per aquest autor, constituiria l’últim 

moment de l’obra (DANTO, 1981: 174)19. La funció de la crítica és per 

Danto la de fornir, dotar el lector o espectador de certa informació que li 

permeti reaccionar davant la presència de l’obra, una obra que en moltes 

ocasions no difereix en absolut formalment dels objectes de la nostra vida 

quotidiana. No es tracta de resoldre una intriga, sinó de constatar un enigma 

permanent, que dilata la resolució de l’obra, però la incorpora en un teixit 

inacabable de textos exegètics o interpretatius. La crítica s’estableix així 

com un mecanisme d’integració constant al discurs de les raons del món de 

l’art, per capacitar en la seva participació i comprensió, un discurs que en la 

contemporaneïtat esdevé cada vegada més complex amb la imparable 

																																																								
19 Per Danto la crítica consisteix en una interpretació de la metàfora –però no en posar per 

escrit la pròpia metàfora, la qual cosa sempre seria decebedora–, tanmateix, no pot arribar 

a substituir mai l’obra mateixa ja que les metàfores no poden ser reduïdes a expressions 

equivalents. Danto afegeix: “It is always a danger, in connection with an artwork one 

admires, to put into words what the painting means” (1981: 173).  
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voràgine de noves aportacions teòriques constants20 i que exigeix una gran 

coneixença del context per part del públic potencial21.  

 

Aquesta especificitat situa com a central la funció de la paraula en l’art 

contemporani. Tanmateix, aquesta centralitat es fa evident justament en el 

fet que la paraula no apareix tan sols en el moment de la crítica, recolzament 

o aparell exegètic, sinó que és també, a més a més, el how-know previ a 

l’existència mateixa de l’obra (CATELLI, 2005: 29), com podrien ser les 

instruccions per muntar la peça, per exemple, atès que no hi ha o pot no 

haver-hi materials específics. A més a més, els muntatges de les 

instal·lacions, com sabem, són relatius i fàcilment adaptables i 

transformables als nous espais on han de ser exposats. Tot i que hi ha, 

certament, una presència evident que guarda relació amb la forma en com 

s’usen o es mencionen els materials, els objectes apropiats, allò material i 

																																																								
20 Atesa la condició de l’objecte artístic allunyada d’allò que podem percebre a través de la 

mirada, l’obra d’art no ens és gens familiar si no aprenem els llenguatges que han de fer-

nos percebre on hi ha art. Es tracta de la pertinença a la qual Danto anomena “el món de 

l’art” (DANTO, 1964), que comprèn una esfera teòrica composta de discursos de raons, i 

aquesta esfera discursiva és el que permet l’existència de l’art: és el discurs teòric el que du 

a terme la transfiguració del lloc comú. En una visió fractal, l’obra d’art en si mateixa conté 

també les seves pròpies raons o el seu discurs de raons. Apreciar una obra d’art significa 

haver comprès, almenys, una de les seves raons. El discurs de les raons de l’art consistiria 

doncs en la pròpia reflexivitat discursiva, en trobar punts on reposar el sentit de l’obra per 

fugir cap a un altre punt immediatament i no quedar mai fixat. L’art, per tant, depèn 

d’aquesta atmosfera discursiva en trànsit permanent que sempre l’acompanya i que 

estableix l’acte de la comprensió o un reconeixement –tanmateix mai fixat–, com a 

fenomen implícit en la recepció de l’obra d’art. És la capacitat de reconèixer i participar en 

el discurs de raons –tot l’entorn de la teoria artística i un coneixement de la història de 

l’art– el que permet veure alguna cosa com a art. 
21Michaud assenyala una paradoxa en aquesta qüestió: mentre que la crítica no defalleix en 

la seva permanent discursivitat, es percep una generalitzada “défaillance du processus de 

comunication” amb el públic en general (1997: 164). 
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formal pròpiament ja no exerceix de motor per a la presència de l’obra, sinó 

la disposició i l’enunciació d’aquestes formes i materials i la manera com 

s’evoquen a si mateixos i el lloc que ocupen en el conjunt de la instal·lació 

(CATELLI, 2005). Així és la força de l’espai, el qual esdevé més discursiu 

que material, el que constitueix la presència de l’obra, un espai eminentment 

temporal i performatiu. Per tant, afirma Catelli, el comentari erudit no 

s’acontenta només amb el fet d’existir, sinó que l’hi aporta un valor efecte 

de reflexivitat que juga en l’ambigüitat entre “presentació” i 

“representació”. Tal i com es diu d’una peça musical, l’obra ha de ser 

executada, posada en circulació en el món, cosa que es du a terme gràcies al 

treball discursiu. Heinich coincideix en aquest punt, ja que l’obra ha de ser 

executada també en la seva part verbal:  

 

l’	œuvre d’art plastique tend à s’apparenter de plus au statut d’une 

œuvre littéraire ou musicale, dont la nature ne réside pas dans un 

objet unique et spécifique (un tableau, une sculpture) mais dans la 

matérialisation multiple (livres, concerts, partitions) d’une 

composition de mots ou de notes. (HEINICH, 1998: 325).  

 

Podríem dir que l’únic element sustentador o fil conductor, en gairebé tot el 

conjunt de pràctiques artístiques contemporànies és el correlat verbal que, 

en la seva presència un tan espectral, constitueix l’obra com a tal establint 

una tornada a l’enunciat davant de la importància que tingué l’enunciació en 

les avantguardes. No obstant, cal preguntar-se on queda aleshores 

l’objectualitat, la possible materialitat i forma que, òbviament, continuem 

presenciant en els espais de l’art. A aquesta qüestió al·ludeix Catelli en un 

article on analitza els textos que acostumen a acompanyar les expressions 

artístiques contemporànies, textos previs (una instància tipus “instrucció 

d’ús”) i textos posteriors (els aparells exegètics) que segons l’autora són 

menystinguts pel propi món de l’art, que nega en moltes ocasions la qualitat 
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d’eix central d’aquests aparells paratextuals (com diria Genette)–, que 

passen per simples instruments, per elements sense importància al servei 

d’allò visual o espacial. Tanmateix, aquesta centralitat de la paraula 

constitueix en si mateixa l’obra: 

 

puesto que no hay –o puede no haber, lo cual es lo mismo– 

materiales específicos e incluso huellas de trabajo humano 

individual (…) Todo puede desaparecer, menos la palabra. El 

discurso de la obra –sus presupuestos, sus instrucciones, sus 

proclamas– es la obra. (CATELLI, 2005: 29) 

 

I en un altre article ho resumeix d’aquesta manera:  

 

Las manifestaciones artísticas –conjunto de expresiones visuales y 

auditivas, inertes o en movimiento, espaciales o virtuales– 

dependen en la actualidad, pura y exclusivamente, de la palabra. 

La palabra ya no es solo mediación, instrumento al servicio del 

objeto artístico o lo que fuese, sino que sirve para dos cosas 

visibles: es manual de instrucciones (desde el arte conceptual o la 

performance) y también aparato hermenéutico, sobre todo 

alegorizante, en instalaciones, obras multimedia o intervenciones. 

(CATELLI, 2007: 28) 

 

La desmaterialització, podríem dir, es produeix tant per la desaparició del 

propi objecte o suport com per, malgrat la presència d’una forta i 

contundent morfologia, la seva cada vegada més acusada subordinació a 

l’aspecte verbal de la seva fisicitat. L’objecte ja no conté traços físics de la 

feina de l’artista i sovint s’hi manté del tot desvinculat materialment parlant, 

mantenint-hi tan sols un vincle intel·lectual.  
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L’obra de Joseph Beuys resulta exemplar d’aquest funcionament: la 

materialitat aflora amb tota la seva potència però, d’altra banda, explicita i 

es manté condicionada al seu discurs. És a dir, que aquest depèn de la 

materialitat que el suporta i la visualitat del material forneix els espectadors 

de les eines concretes per a construir el discurs que s’hi projecta, però allò 

que constitueix el material com a obra d’art és el fet que vagi més enllà del 

seu estat morfològic. En Schmerzraum (Espai de dolor, 1983), obra 

exposada de forma permanent al centre CaixaForum de Barcelona, de la 

mateixa manera que succeeix en Plight (Situació inquietant, 1985), l’artista 

ens convida a penetrar l’objecte artístic, que té forma d’habitació, jugant 

amb la intrèpida idea de transformar l’espai en un conjunt de sensacions per 

a l’espectador –l’obra ens produeix alguna cosa. En el cas de Schmerzraum 

la sala està tota ella recoberta de planxes de plom, amb totes les seves 

propietats de material dens, tòxic i aïllant, i il·luminada per una bombeta de 

llum tènue. Aquest espai opressiu i angoixant, al mateix temps que càlid i 

segur, es debat entre la protecció i la sensació de solitud, i vol parlar del 

dolor de la vida i la mort. Per la seva banda en Plight els rotllos de feltre que 

cobreixen els murs de la sala creen un espai claustrofòbic, però presenten la 

idea d’una imminent experiència tèrmica i acústica (per la presència del 

piano de cua situat al mig de la sala) que no arriba a donar-se, esdevenint 

una instal·lació frustradora, mentre que el silenci amenaçador contribueix a 

crear una atmosfera inquietant, com suggereix el mateix títol de l’obra22. 

Tant el feltre com el plom funcionen com al·lusions, remarcades en cada cas 

per petits objectes simbòlics, com la bombeta en Schmerzraum i el 

termòmetre en Plight. El material és completament referencial i ens evoca el 

discurs que legitimarà la instal·lació com a obra d’art. La matèria se cita i 

																																																								
22 Aquesta obra fa evidentment al·lusió, a la vegada, a la peça 4’33’’ de John Cage, en què 

els sorolls emesos pels espectadors envaeixen el “silenci” preconitzat per la partitura. 
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usa a si mateixa en una enunciació del lloc que ocupa, i en aquest constant 

mencionar-se està subjecte al discurs verbal. Així ho explica Catelli:  

 

La fuerza emocional del material sustituye, necesariamente 

mediante la explicación en palabras, la ausencia de un soporte 

estético específico. Cuanto más leve el material, más 

inaprensible, inasible o, al revés, cuanto más pesadamente 

referencial –aquí por ejemplo en Schmerzraum– más central el 

discurso verbal que lo sostiene, del cual el material pasa a ser 

ilustración. (CATELLI, 2005: 29) 

  

Quan parlem de centralitat de la paraula ho fem per designar la inevitable 

necessitat de les arts visuals de la contemporaneïtat de ser traduïdes a través 

del llenguatge verbal, en la plena consciència de formar part de la 

construcció d’aquest espai discursiu, i en la necessària construcció 

permanentment, davant de la falta d’altres mecanismes, d’una paraula 

d’autorització local i transitòria. L’art contemporani té la possibilitat, la 

llibertat i la capacitat de generar tota mena de discursos i amb la seva forma 

relegada a objecte vehicular allò que li és més propi i essencial és justament 

aquesta mateixa capacitat, mentre que el procés de transfiguració de 

l’objecte comú a l’obra d’art s’esdevé a través del filtre verbal, a través de la 

paraula. “The whole world consisting of latent artworks waiting”, diu Danto 

(1964: 581). El món sencer a l’espera de la seva transfiguració cap a obra 

d’art, a l’aguait que li sigui assignada la paraula, una espera pacient i 

indiferent que no suposa cap calvari. Tot té certa tendència a esdevenir art a 

través de la paraula, i la paraula, a la vegada, és l’última cosa que sembla 

desaparèixer. Una paraula que reomple, utilitzant el concepte de Barth 

(1983a: 289), un buit que sembla haver aparegut en el si de l’obra d’art 

contemporània. 
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1.3 SOBRE VERITATS I MENTIDES: LA IRRUPCIÓ DE LA REALITAT23 

 

Des que s’imposa aquest paradigma contemporani de l’art, però ja amb 

indicis al començament, sobretot, de les avantguardes històriques, els límits 

de l’art i la realitat ordinària han estat sovint posats en dubte, objecte de jocs 

i posicionaments teòrics duent a terme un creixent apropament de l’art cap a 

la vida quotidiana. Els objectes artístics, com afirma Danto, s’equiparen al 

món comú, és a dir, talment com un mapa a escala real podem sobreposar 

l’orografia dels objectes artístics a la dels que són comuns. Ara bé, l’obra 

d’art contemporània, en assolir totes les formes, posa de manifest la 
																																																								
23 Som conscients de la problemàtica de l’ús dels termes “realitat” i “real”, que segons la 

tradició estètica o filosòfica adquireixen una connotació diferent. És especialment 

problemàtic l’ús de la paraula “real” en tant que substantiu, ja que deriva del francès le réel, 

que en anglès s’ha traduït com the Real, és a  dir, en una accepció filosòfica que es 

diferencia de la noció de realitat, basada en la qüestió de la percepció i l’ordre material, de 

la qual en deriva l’adjectiu “real” que significa “que té existència efectiva” (citat del 

diccionari de L’Institut d’Estudis Catalans).  

Atesa aquesta dificultat, volem aclarir que quan parlem d'allò real ho fem en el sentit que li 

dóna Jacques Lacan en el seminari R.S.I (XXII,1974-1975) i que, en el camp de l’estètica, 

difon Hal Foster en el seu assaig The Return of the Real (1996). Es tracta d’aquella 

dimensió impossible o inabastable del subjecte. En canvi, quan parlem de la "irrupció de la 

realitat" prenem, amb certa flexibilitat, l’al·lusió a la realitat en tant que referència a 

l’esfera de les coses i l’experiència del món de vida, tal i com ho entén Michel de Certeau 

(1990-1994), sociòleg i jesuïta, que si bé fou deixeble de Jacques Lacan, va proposar la 

seva obertura a l’àmbit de la vida pràctica, social i individual, defensant el retorn a la 

realitat tot i que tenint en compte la dimensió subjectiva inconscient de l’experiència. 
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invalidesa absoluta dels límits canònics entre la representació i el referent 

real –límits volubles entre el mapa i el territori. L’obra, per tant, és una 

aportació al gruix de les coses reals i viscudes. De la mateixa manera, 

l’espectador pot considerar la seva experiència amb l’art com qualsevol altra 

experiència vital. Com hem vist, la transfiguració de l’objecte comú a l’obra 

d’art s’estableix dins de la mateixa dimensió: hi ha un pas teòric, discursiu, 

reflexiu, hi ha un filtre verbal, la paraula, en un objecte que és sempre una 

aportació al món; una possibilitat més entre les coses que formen part dels 

elements viscuts.  

 

Aquesta ha estat una de les premisses més reivindicades durant les darreres 

dècades de l’art, que ha acabat afegint-la en el seu decàleg de raons. Ha 

estat el resultat de la lluita empesa per la modernitat en contra de la 

representació, de l’espai il·lusori i, a la fi, de qualsevol possibilitat d’una 

resolució de sentit. Atesa aquesta premissa, gran part de l’art contemporani 

es proposa com l’espai formidable on la realitat pot ésser (més aviat ha 

d’ésser) evidenciada, malgrat les mediacions interposades per la matèria. En 

la seva anomenada “estètica relacional”, Nicolas Bourriaud explica com “les 

œuvres ne se donnent plus pour but de former des réalités imaginaires ou 

utopiques, mais de constituer des modes d’existence ou des modèles 

d’action à l’intérieur du réel existant” (1998: 13). Bourriaud entén l’obra 

d’art com un espai d’interstici social, és a dir, una forma d’art que parteix de 

la intersubjectivitat: “un art prenant pour horizon théorique la sphère des 

interactions humaines et son contexte social, plus que l’affirmation d’un 

espace symbolique autonome et privé” (1998: 14). Això facilitaria, per 

Bourriaud, una discussió immediata davant de l’obra d’art, un temps de 

recepció que l’autor contraposa al de la televisió o la literatura, que crearia 

una discussió posterior, amb retard. Aquesta idea, proposa un moment de 

recepció en què l’espectador no sigui sotmès a les emocions i al·lusions 

d’un material, sinó que sigui agent d’aquestes emocions a través de la 
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participació i l’experiència directa amb l’esdeveniment artístic. L’artista, 

com argumenta Paul Ardenne, ja no té la necessitat de crear mons, sinó que 

allunyant-se d’una concepció idealitzada de l’art pren el món que l’envolta 

com quelcom ja creat a priori sobre el qual és necessari actuar i intervenir –

és el que Ardenne ha anomenat “art contextual” (2002). L’artista es 

converteix en un manipulador, en un “post-productor” en el sentit que li 

dóna Borriaud a aquest noció (2004). Així, es tracta de la voluntat de realitat 

en tant que realitat experiencial que tot sovint proclamen els textos de 

catàlegs i els discursos que circulen pel món de l’art24. Aquesta guerra 

contra la representació −aquesta és l’expressió que usa Hal Foster (1996)−, 

que fou iniciada especialment per l’abstracció, ha banyat tot l’art modern de 

les seves premisses. Fins i tot els artistes afins al minimalisme, art que 

Foster situa en el centre del nou paradigma contemporani, van arribar a 

sospitar de la mateixa abstracció en percebre l’il·lusionisme òptic que el 

propi espai pictòric genera de per si (FOSTER, 1996: 127). Aquest fou un 

dels motius pels quals calia abandonar el medi pictòric abandonant així 

també qualsevol marc que pogués tan sols suggerir la idea d’un espai 

il·lusori25.  

 

El món contemporani ha arribat sovint a afirmar, com en aquest cas ho fa 

Martí Manen, que “quedan pocos espacios ‘verdaderos’” (MANEN, 2009). 

La postmodernitat ha estat sospitosa de qualsevol construcció o 

representació, i considerada com l’escenari on hi regna la impossibilitat de 

dir la veritat. Un esdeveniment tal com l’atac terrorista i el conseqüent 

esfondrament del World Trade Center de Nova York l’11 de setembre del 
																																																								
24 Vegeu els exemples que posem més endavant: TORRES, 2011; MANEN, 2009; però 

també els ja citats BOURRIAUD, 1998 i 2004; ARDENNE, 2002 i FOSTER, 1996, entre 

d’altres. 
25 Recuperarem la qüestió de l’espai il·lusori més endavant, en la segona part d’aquest 

treball que versa específicament sobre els dispositius ficcionals, en el punt 2.2. 
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2001, televisat en directe per tots els canals del món, posa de manifest com 

la realitat pot ésser equiparada a un argument cinematogràfic dels estudis 

hollywoodencs i, per tant, evidenciaria l’esfondrament, també, entre els 

límits de la ficció i la realitat26. L’experiència de la pèrdua de realitat que es 

manifesta durant el període postmodern no és, tanmateix, un fenomen nou. 

Havia passat amb anterioritat, de manera visible durant els primers anys del 

segle XX amb la crisi del llenguatge que evidenciava la seva impotència per 

representar una realitat que no es deixava conceptualitzar. Amb la cèlebre 

Carta de Philipp Lord Chandos a Francis Bacon de Hofmannsthal, es posa 

de manifest com després d’haver constatat la bancarrota de la paraula –

parafrasegem Claudio Magris– aquest text representa “el manifest del 

desmai de la paraula i del naufragi del jo en el fluir convuls i indistint de les 

coses que ja no són nominables ni dominables pel llenguatge” (MAGRIS, 

2007: 9) 27 . Tanmateix, “la sospita respecte de la paraula hauria estat 

substituïda avui en dia, per la sospita respecte de la imatge complexa dels 

mitjans espectaculars de comunicació i entreteniment” (SÁNCHEZ, 2007: 

30). Un dels crítics més influents de la postmodernitat, Gianni Vattimo, 

després de reflexionar sobre els efectes dels mitjans de comunicació a la vida 

social, certificava el 1989 el compliment de la profecia de Nietzsche sobre la 

conversió del món en faula i descrivia la realitat en el món contemporani 

com quelcom que és el resultat de l’entrecreuament de les múltiples imatges, 

interpretacions i reconstruccions que competeixen entre si, o que, de 

																																																								
26 Sobre aquesta qüestió vegeu la reflexió de Clément Chéroux “¿Qué hemos visto del 11 

de septiembre?” dins Cuando las imágenes tocan lo real (CHÉROUX, 2013). És 

interessant i significatiu també veure com proliferen en el món contemporani les teories de 

la conspiració i la seva representació literària en, per exemple, la literatura nord-americana 

de Don Delillo, especialment en la seva novel·la Underworld (1997). 
27 No és casualitat que citem un vienès de la cultura finisecular ja que, com diu Josep 

Casals en el seu assaig Afinidades vienesas, "la especificidad de Viena es ser imagen del 

destino final de una cultura" (2003: 30).  
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qualsevol manera, sense cap mena de coordinació central, distribueixen els 

media (VATTIMO, 1989). 

 

És durant els últims anys de la dècada dels vuitanta –el període que Anna 

Maria Guasch anomena la “postmodernitat freda” i que tindria lloc entre el 

1985 i el 1990– en què les pràctiques artístiques assumeixen el que es pot 

anomenar la segona postmodernitat, “aquella en la que la realidad, ya 

liberada de todo ilusionismo, aparece “cubierta” por capas de simulacro, esto 

es, la posmodernidad en la que lo real es ahogado y reprimido por el 

pensamiento posestructuralista de los teóricos franceses” (GUASCH, 2007: 

21), que en les pràctiques artístiques es traduí com els projectes de simulació 

i postapropiacionisme28. Aquest nou apropiacionisme va prendre una actitud 

“inexpressiva” i van acceptar el totemisme de la imatge anònima atès que el 

món era, abans que res, un conjunt d’imatges que arribaven a través dels 

mitjans de comunicació. Influenciats sobretot per Roland Barthes i Jean 

Baudrillard, però també per Michel Foucault i Jean-François Lyotard, entre 

d’altres, s’instauren en les pràctiques artístiques uns nous models teòrics que 

parlen sovint de la destrucció del mite del “crear” per part de Roland 

Barthes, que dóna lloc a la possibilitat de “combinar, escollir o seleccionar” 

com a tasca, després de la mort de l’autor dels significat únics (BARTHES, 

1993c i 1993e), i la necessària substitució del concepte d’obra per text. 

D’altra banda, s’assimilen i s’usen conceptes com “simulació” o 

“simulacre”, “cultura de la mercaderia” (commodity culture), entre d’altres, i 

que en general es posicionen lluny dels dogmes formalistes d’un Clement 

Greenberg i un Michael Fried que havien dominat el pensament crític dels 

darrers vint anys en el panorama nord-americà. Entre tots aquest nous inputs 
																																																								
28 Post en relació a les formes de l’apropiacionisme d’artistes que comencen a treballar en 

la dècada dels seixanta com Robert Longo, Sherrie Levine i Jack Goldstein, que es donaren 

a conèixer amb l’exposició Pictures del 1977, celebrada a l’Artist’s Space de Nova York, o 

també Richard Prince i Cindy Sherman.  
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teòrics s’assumeix el que Baudrillard anomena la hiperrealitat i davant 

d’aquest context la moderna reacció contra la naturalesa de la representació 

s’assimila en una retòrica de la simulació.  

 

Fou l’època en què el simulacre suplantà la realitat. Aquell mapa tan detallat, 

que arriba a recobrir amb tota exactitud el territori dels cartògrafs de l’imperi 

de la faula “Del rigor en la ciencia” de Borges, i que en certa manera havia 

esdevingut veritable amb l’explosió dels suports de l’art i l’equiparació 

absoluta amb el món comú, es converteix tanmateix en un simulacre de 

segon ordre davant de la hiperrealitat: 

 

Aujourd’hui l’abstraction n’est plus celle de la carte, du doble, du 

miroir ou du concept. La simulation n’est plus celle d’un 

territoire, d’un être référentiel, d’une substance. Elle est la 

génération par les modèles d’un réel sans origine ni réalité: 

hyperréel. (BAUDRILLARD, 1981: 10)  

 

El territori, per tant, ja no precedeix al mapa ni tan sols el sobreviu; d’ara 

endavant, afirma Baudrillard, serà el mapa el que precedirà al territori. Ens 

trobem davant dels vestigis de la realitat després que tota possibilitat 

d’aquesta s’esfondrés. Es tracta d’una suplantació d’aquesta pels propis 

signes del que és real: ni imitació, ni paròdia, ni reiteració, donant lloc a la 

impossibilitat de producció mateixa de realitat. El resultat és que el nostre 

temps patiria una histèria de cerca, producció i reproducció de la cosa real, i 

aquests jocs, allò que una societat busca en continuar produint i 

sobreproduint és ressuscitar allò de real que se’ns podria estar escapant. En 

aquest context alguns artistes posaven en relació l’objectivitat de l’obra d’art 

amb el que Baudrillard havia considerat una societat en la qual l’objecte ja 

no és valorat per les seves qualitats intrínseques o pel seus significats, sinó 

per les seves aparences (pensem en Jeff Koons i Haim Steinbach, per 



Ficcions	del	pluralisme																																																																																																					Paula	Juanpere	Duñó	

	 45	

exemple). Del que es tracta és d’evidenciar, sobretot, la concepció de la 

imatge com quelcom que “est sans rapport à qualque réalité que ce soi:  elle 

est son proper simulacre pur” (BAUDRILLARD, 1981: 17), situant-la ja, 

doncs, fins i tot fora de l’ordre de l’aparença i en l’era de la simulació, en la 

qual ja no es pot distingir entre allò fals i allò vertader. Baudrillard assumeix 

que allò real i allò imaginari pertanyen a la mateixa mort. La impossibilitat 

de rescatar la il·lusió és del mateix tipus que la impossibilitat de rescatar un 

nivell absolut de realitat: “L’illusion n’est plus possible, parce que le réel 

n’est plus possible” (BAUDRILLARD, 1981: 36).  

 

En aquesta estètica de “l’art com a simulacre”, com l’anomena Hal Foster, és 

on se situa, en certa manera, el “pastitx” de Fredric Jameson; en un món en 

què la innovació estilística ja no és possible i tot el que queda és la imitació 

d’estils morts: “all that is left is to imitate dead styles, to speak through the 

masks and with the voices of the styles in the imaginary museum” 

(JAMESON, 1985: 115). El pastitx és una forma nostàlgica i satisfà un 

profund desig d’experimentar un altre cop allò viscut en el passat (els 

estranys i vells artefactes estètics, com ho anomena Jameson), i de despertar 

novament una impressió del passat29. Per Jameson ja no podem mirar 

directament a través dels nostres ulls el món real en busca del referent, sinó 

que hem de cercar i crear les imatges mentals en les parets del que seria la 

caverna platònica. Així, ens veiem condemnats a buscar el passat històric a 

																																																								
29 No hem de confondre els pastitx de Jameson amb la paròdia. Citem l’autor:  

Pastiche is, like a parody, the imitation of a peculiar or unique style, the 

wearing of a stylistic mask, speech in a dead language: but it is a neutral 

practice of such mimicry, without parody’s ulterior motive, without the 

satirical impulse, without laughter, without that still latent feeling that 

there exists something normal compared to which what is being imitated 

is rather comic. Pastiche is blank parody, parody that has lost its sense of 

humor. (JAMESON, 1985: 114) 
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través de les nostres pròpies imatges pop i dels estereotips sobre el passat, el 

qual es manté ja sempre fora del nostre abast (JAMESON, 1985: 118)30. 

 

A aquesta lectura del simulacre, tanmateix, s’hi oposa durant el mateix 

període una altra reacció a la representació i al context d’hiperrealitat: si en 

l’hiperrealisme, lo real és reprimit i l’il·lusionisme traumàtic, aquesta altra 

tendència vol ara evocar allò real, sosté Foster, de dues maneres diferents en 

relació a la idea d’il·lusió. Aquesta reacció artística que s’enfronta als 

simulacres té lloc gairebé de forma paral·lela durant la dècada del 1985 al 

1995 –cronologia aquesta d’Anna Maria Guasch (2007)–, proposant un art 

alternatiu que insisteix en l’activisme, un “arte enfrentado al universo de los 

simulacros y potenciador de un nuevo retorno a lo real, a una realidad 

múltiple y heterodoxa” (GUASCH, 2007: 22)31. És aquest retorn del real 

(the Real) el que Hal Foster, com sabem, teoritza en el seu llibre titulat 

precisament The Return of the Real. The Avant-Garde at the End of the 

Century, un influent assaig publicat el 1996 que, partint d’una 

desqualificació de la lectura “simulacral” de Warhol per part d’alguns crítics 

associats al postestructuralisme com Roland Barthes i Jean Baudrillard32, va 

																																																								
30 Evidentment podem contemplar tot aquest procés com el triomf i la magnificació d’allò 

que el 1967 Guy Debord ja havia definit com a “societat de l'espectacle”: és a dir la 

transformació de la vida social en una immensa acumulació d'espectacles (DEBORD, 

1992). Vegeu a més a més l’ús del détournement que proposa Debord (DEBORD, 2009). 
31  Aquestes tendències artístiques, que havien anat sorgint de forma marginal, 

s’institucionalitzen –adquireixen l’estatut de museables, com diu Anna Maria Guasch–, cap 

al voltant de 1990 (GUASCH, 2007: 477). Es tracta d’artistes com Barbara Kruger, Jenny 

Holzer, Adrian Piper i Alfredo Jaar, entre d’altres. Foster, com veurem, exemplifica la seva 

tesi amb artistes com Kiki Smith, Robert Gober, Annette Messager i Mike Kelly. 
32 Per les lectures de Barthes i Baudrillard vegeu FOSTER, 1996: 128 i ss. En l’estètica de 

tipus més referencial Foster hi inclou Thomas Crow, que afirma que “Warhol belongs to 

the popular American tradition of ‘truth telling’” (citat a FOSTER, 1996: 130). Vegeu 
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abordar l’estudi de l’obra d’aquest artista des de la idea d’allò traumàtic 

formulada per Lacan, per plantejar una nova interpretació de 

l’hiperrealisme, de l’apropiacionisme i de l’art de l’obscè i l’abjecte, segons 

la qual allò artificial o simulat té una diferent significació que en l’estètica 

del simulacre. Dos anys més tard, significativament, en el terreny de la 

dramatúrgia –íntimament lligada amb els processos de les arts visuals– 

Maryvonne Saison exposaria en Les Théâtres du réel (1998) la preocupació 

manifestada durant la dècada dels noranta per dramaturgs i directors, 

especialment francesos, per recuperar la capacitat de relació amb allò real.  

 

Com a reacció al model textualista dels anys seixanta i el cinisme dels 

vuitanta, i situats al centre de la crisi del signe artístic, les noves tendències 

de l’art que assenyala Foster reaccionant a la simulació realitzen un gir cap a 

allò corporal i social, abjecte i específic per un lloc. Partint doncs del 

pressupòsit que res és real i el subjecte és superficial, gran part de l’art 

d’aquesta època presenta la realitat en forma de trauma i el subjecte amb la 

profunditat social de la seva pròpia identitat. Assistim, en primer lloc, a una 

espècie de retorn cap a allò real, i de l’altra banda, a un gir cap al referent: 

dues formes de combatre l’esvaïment de la realitat. La primera trajectòria –

el gir cap a allò real– planteja, des d’un il·lusionisme que ja no cobreix allò 

real amb capes de simulacre, sinó que serveix per “fingir” a la vegada que 

per “descobrir”, evocar-ho a través d’elements de la quotidianitat –es 

practica menys en quadres que amb objectes– que resulten estranys: 

 

To this end some artists estrange everyday objects related to the 

body (as with the sealed urinals and stretched sinks by Robert 

Gober, the table of still-life objects that refuse to be still by 

Charles Ray, and the quasi-athletic apparatuses developed as 
																																																																																																																																													
l’article de Thomas Crow “Saturday Disasters: Trace and Reference in Early Warhol” 

(1990). 
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performance props by Matthew Barney). Other artists estrange 

childhood objects that return from the past, often distorted in 

scale or proportion, with a touch of the eerie (as in the little 

trucks or massive rats of Katarina Fritsch) or the pathetic (as in 

the Salvation Army stuffed animals of Mike Kelley), of the 

melancholic (as in the dead sparrows with knitted coats by 

Annette Messager), or the monstrous (as in the crib become a 

psychotic cage by Gober). (FOSTER, 1996: 152) 
 

La segona vessant d’aquesta reacció s’inscriu en el gir cap al referent però 

rebutja l’il·lusionisme i inclús qualsevol sublimació de l’objecte, encara que 

persegueix el mateix fi que l’anterior en un intent d’evocar allò real per si  

mateix:  

 

This is the primary realm of abject art, which is drawn to the 

broken boundaries of the violated body. Often, as in the 

aggressive-depressive sculpture of Kiki Smith, this body is 

maternal, and it serves as the medium of an ambivalent child 

subject who damages and restores it in turn: in Through (1990), 

for example, this body lies sectioned, an empty vessel, while in 

Womb (1986) it seems a solid object, almost autonomous, even 

autogenetic. Often, too, the body appears as a direct double of 

the violated subject, whose parts are displayed as residues of 

violence and/or traces of trauma: the booted legs of by Gober 

that extend, up or down, as if cut at the wall, sometimes with the 

thighs planted with candles or the butt tattooed with music, are 

thus humiliated (often in a hilarious way). (FOSTER, 1996: 152-

153) 

 

En ambdós casos la realitat ja no és entesa com efecte de la representació, 

sinó com un esdeveniment de trauma. Evocant justament les obres de 
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Warhol, Foster argumenta que el procés de repetició que hi té lloc no és 

reproducció en el sentit de representació (d’un referent) o simulació (d’una 

imatge pura, un significant desvinculat), sinó que en aquest cas la repetició 

serveix per tamisar (i produir) allò real, entès com a traumàtic33. Hi ha, per 

Foster, un desplaçament en la concepció de la realitat entesa com a efecte de 

la representació cap a allò real en tant que traumàtic, desplaçament que li 

sembla definitiu en l’art contemporani. Ambdues actituds, tanmateix, es 

proposen enfrontar-se a la pèrdua de realitat preconitzada per 

l’hiperrealisme durant els anys vuitanta, aquell sostrat que no permetia 

l’experiència directa amb la realitat, ni la pròpia consciència d’aquesta, i que 

ens parlava d’una existència en la virtualitat. Si Baudrillard descrivia la 

cultura de l’època com una fàbrica d’imatges deslligades de la realitat, ara 

aquest sostrat teòric faria emergir noves formes i pràctiques de resistència 

davant l’esvaïment d’allò real que voldria trobar l’experiència immediata. 

Malgrat tot,  i com assenyala José A. Sánchez (2007: 30), es du a terme en 

una relació ambivalent, ja que moltes de les produccions artístiques que s’hi 

inscriuen en els darrers temps semblen més aviat respondre a l’efecte de 

reacció descrit per Baudrillard, és a dir, a la recerca de l’experiència 

immediata –per Baudrillard, formes de protecció d’allò real que acaben 

contribuint al seu esvaïment–, que a l’esforç de construcció de realitats que 

incloguin de nou allò real ocult en el sentit en què Foster en parla, des d’una 

perspectiva de la noció lacaniana de real, és a dir com a fractura de la 

realitat.  

 

																																																								
33 La voluntat segons Foster d’aquestes pràctiques artístiques és, en la repetició, extreure el 

trauma del subjecte o, almenys, explorar la ferida que ha deixat (en grec trauma significa 

“ferida”). El model teòric de l’assaig de Foster és evidentment el d’un Jacques Lacan 

preocupat per la definició d’allò real en termes de trauma. El crític argumenta que com que 

allò real és quelcom fallit, seguint a Lacan, aquest no pot ésser representat, només pot ésser 

repetit; de fet, cal que sigui repetit (FOSTER, 1996: 132 i 152).  
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Si ens centrem en algunes de les produccions o pràctiques artístiques més 

recents, veiem com, lligats en certa manera encara a la condemna de 

Baudrillard sobre la impossibilitat de producció d’allò real, sembla que els 

artistes busquen mecanismes per trobar, en molts casos en allò ja produït, la 

forma d’evocar – o recuperar– la seva potencialitat de real. Així es mantenen 

nombroses estratègies i pràctiques artístiques amb aquesta voluntat, com el 

documentalisme o l’estètica arxivística, o el que Foster anomena l’art 

etnogràfic, una mena de producció artística que parteix d’allò documental o 

que es produeix ja no com a composició, sinó com a acumulació de materials 

plàstics en interacció amb materials socials. Tanmateix, s’hi incorpora de 

forma estructural la idea de la participació i interacció dels visitant, o d’una 

experiència que ha d’ésser viscuda. Una tendència que aquí anomenem la 

“irrupció de la realitat” i que fa referència més específicament a l’esfera de 

les coses i l’experiència del món de vida. Per posar alguns exemples podem 

evocar l’obra de l’artista Martin Creed –pertanyent a l’anomenat grup dels 

Young British Artists– titulada The Lights Going On and Off (1995), que 

consistia en una sala buida en la qual, com el títol anuncia, uns tubs de neó 

situats al sostre s’encenien i s’apagaven rítmicament. De la mateixa manera, 

l’any 2003, Santiago Sierra va tancar l’accés al pavelló espanyol de la 

Biennal de Venècia a tots aquells que no en tenien la nacionalitat, sense 

acreditació que valgués. Davant d’aquestes experiències,  

 

podríamos afirmar sin ningún tipo de complejos que nos 

encontramos en la era de un art-verité. Un arte de la realidad que 

pretende alejarse del mundo del arte para acercarse al mundo real, 

al espectador real, un arte de la vida cotidiana que se eleva sobre 

el mandato de la experiencia y el acercamiento a las cosas 

mismas. (HERNÁNDEZ-NAVARRO, 2006: 2) 
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En comptes de la impressió despertada del passat de la qual parlava 

Jameson, ara es tracta de despertar novament la possibilitat d’impressió del 

present. Del retorn d’allò real, es convoca la irrupció de la pròpia realitat. 

Sembla consensuat que l’espai de l’art és el lloc formidable, com dèiem més 

amunt, on la realitat, ara sí, ha d’ésser evidenciada, encara que sigui, 

paradoxalment, a través de la seva essència traumàtica. Així, recuperant 

l’estètica relacional de Bourriaud, l’art modela universos possibles mentre 

que en la modernitat aquest havia de preparar o anunciar un món futur. Es 

tractava, aleshores, de models imaginaris o utòpics, mentre que en 

l’actualitat es vol constituir modes d’existència o models d’acció dins d’allò 

real ja existent. S’estableix, per tant, el que ell anomena una forma 

relacional que no constitueix un espai simbòlic autònom i privat, sinó un art 

que pren com horitzó teòric l’esfera de les interaccions humanes i el seu 

context social. Modelar 34  universos possibles, significa, doncs, per 

Bourriaud, crear les condicions necessàries per a un intercanvi, inventar 

trobaments possibles com qui torna, parafrasejant les seves mateixes 

paraules, “una pilota en un partit de tenis”35. Així, l’essència de la pràctica 

artística residiria en la invenció de relacions entre subjectes; cadascuna de 

les obres és una proposta per habitar un món en comú. La pèrdua de la 

realitat estava íntimament lligada a la pèrdua de la intersubjectivitat, per la 

qual cosa es posa èmfasi en reconstruir un “nosaltres” cada vegada més 

disgregat, i en la construcció d’una nova definició del concepte de realitat 

																																																								
34 El terme modelar no és arbitrari: “l’art contemporain modélise plus qu’il ne représente, 

s’insère dans le tissu social plus qu’il ne s’en inspire” (BOURRIAUD, 1998: 18). 
35 Evidentment, ens trobem en el punt més extrem de l’art després de la mort de l’autor. 

Podríem dir, com veurem més endavant, que la qüestió de l’autor en els dispositius 

ficcionals en l’art contemporani reprèn en certa manera la voluntat de marcar el “qui parla”, 

i de dirigir de forma més conscient, la recepció de l’espectador. Sobre aquesta qüestió en 

relació a l’obra de Sophie Calle és interessant l’article “La question de l’auteur dans 

l’œuvre de Sophie Calle. Unfinished” de Cristine Macel (MACEL, 2003: 17-28). 
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indissociable de la relació intersubjetiva. Quan Bourriaud posa èmfasi en la 

qüestió de la forma36, es tracta abans que res, d’una forma relacional. La 

nostra experiència visual, que s’ha anat fent més complexa, ens permet avui 

reconèixer una col·lecció d’elements dispersos com a “forma-món”. És 

aquesta mateixa qüestió de la forma, la materialitat (donat que  Bourriaud 

desmenteix el conceptualisme d’aquestes pràctiques artístiques), la que 

estableix també una diferenciació important amb les “situacions construïdes” 

del situacionisme, amb les quals aquesta estètica es compara sovint. Així, 

aquests universos possibles o “formes-món” relacionals construeixen un 

escenari possible en el que poden tenir lloc intercanvis, experiències 

viscudes, que s’han d’entendre com a noves aportacions experiencials en el 

món real dels subjectes. En certa manera, l’art no és només el lloc 

formidable per a la creació de nous objectes reals, sinó que ha de ser també 

generador del que Dilthey anomenava una “vivència” (DILTHEY, 2000: 

119)37. 

 

Ara bé, què suposa aquesta tendència? La irrupció de la realitat és, en 

efecte, una qüestió molt diferent a la de la representació de la realitat. Si 

comparem, com fa Jean-Paul Curnier, una obra del classicisme francès com 

és L’enlèvement des sabines de Nicolas Puossin de l’any 1634-1635, amb 

una instal·lació que tingué lloc el gener de 1996 a Marsella d’Hervé 

Paraponaris titulada Tout ce que je vous ai volé, és fácil arribar a la mateixa 

																																																								
36 L’autor entén la noció de forma com una unitat coherent, una estructura les parts de la 

qual estableixen un encreuament durador i que presenta les característiques pròpies d’un 

món. 
37 La irrupció de la realitat també implica, òbviament, l’opció per a una pràctica artística 

directament compromesa amb allò polític i allò social: si la realitat són els altres, allò real és 

la pròpia relació i per tant és quelcom immaterial, només representable com a procés. 

Tanmateix, la impossibilitat de donar forma visible a allò real no anul·laria la possibilitat de 

conèixer la realitat i intervenir-hi. 
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conclusió que arriba la sociòloga: 

 

la différence entre une œuvre de représentation imaginaire sur un 

thème mythologique (l’enlèvement des sabines, le viol) et Tout ce 

que je vous ai volé, c’est simplement que dans cette dernière il n’y 

a représentation, ni allégorie, ni mythologie mais affichage de la 

réalité du vol. (Curnier citat a HEINICH, 1998: 162) 

 

La instal·lació de Paraponaris consistí en l’ocupació del hall del Museu per 

part de 42 objectes d’origen diversos, amb l’única característica en comú 

que havien estat robats. Restes i relíquies (set cabells rossos que haurien 

pertanguts a l’artista Paul Thek), restes de menjar, furts simbòlics com el 

dels formularis administratius o els 100 grams de confeti, i algun fragment 

d’obres d’altres artistes, com un ou de marbre provinent d’una obra de 

Luciano Fabro, entre d’altres estranys objectes. Tot ben disposat sobre 

quatre grans taules, com si es tractés del reconeixement de la policia després 

d’haver desentrellat un grup organitzat de robatoris. Les taules, de diferents 

colors, proposen una categorització dels objectes segons la seva provinença 

(institucions, empreses, persones individuals i associacions) i acompanyats 

d’un petit cartell on es pot llegir “acquis grâce à…”. La voluntat de la 

instal·lació és presentar el robatori –que d’altra banda ha estat real– però 

presentant-lo de tal forma que la seva condició de veritat sigui transmesa 

contundentment a l’espectador, amb tota la presa de consciència de l’acte. 

La mateixa intenció és la que tingué el cèlebre artista performàtic Chris 

Burden quan, el 19 de novembre de 1971, en el F Space de Santa Ana a Los 

Ángeles, un amic de l’artista va disparar-li al braç deliberadament i de 

forma premeditada per tots dos. Shoot, que és una de les seves obres més 

conegudes, va ser una acció sense públic que va quedar documentada en una 

filmació de menys de dos minuts i algunes fotografies. En aquest tipus 

d’accions Burden pretenia comprovar els seus límits de resistència, 
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enfrontant-se a situacions que eren potencialment perilloses, i que d’alguna 

manera evidenciaven les seves pors. El seu treball s’ha llegit habitualment 

des d’aquesta línia, en termes de persecució de la quimèrica unió entre art i 

vida. Segons David G. Torres, aquesta tensió que posen en marxa les obres 

de Burden, el risc del dany físic, mostra la voluntat o necessitat que el tir 

sigui real i no simulat: no pot presentar-se com una metàfora, ni podia 

presentar-se com un objecte que posés en joc la significació com a excusa; 

el que passés havia de ser “de veritat” (TORRES, 2011: 42 ). 

 

Dins de la mateixa tendència de constituir modes d’existència, modes 

d’habitar o modes d’acció dins de la mateixa realitat, es gesta el que 

Reinaldo Ladagga anomena l’estètica de l’emergència, que es refereix a un 

tipus de pràctica que proposa la formació “d’ecologies culturals” en lloc 

d’una obra identificable i concentrada en un o més elements. Aquest mode 

d’art, considerat per l’autor un tipus de pràctica postdisciplinària, planteja la 

implantació de formes de col·laboració que s’estenen en el temps i en el 

col·lectiu, la invenció de mecanismes que permetin articular processos de 

modificació d’estats de coses locals, a través de “formes artificials de vida 

social” (LADDAGA, 2006)38.  

 

																																																								
38 Per Laddaga aquestes obres tenen la voluntat d’articular l’exploració de la substància i la 

significació de la comunitat: l’autor cita Raymond Williams per plantejar les preguntes de 

“qué cosa es la comunidad, qué cosa ha sido, qué cosa podría ser; cómo se vincula la 

comunidad con los individuos (...)” (Laddaga, 2006: 9). Es tracta de projectes 

irreconeixibles des de la perspectiva de les disciplines –ni produccions “d’art visual”, ni de 

“música”, ni de “literatura”. És a dir, el que l’autor anomena modes postdisciplinaris 

d’operar (2006: 19). Laddaga ho exemplifica sobretot amb el projecte de Liisa Roberts, 

vinculat a la restauració, en la ciutat de Vyborg, a l’oest de Rússia, d’una biblioteca 

dissenyada per Alvar Aalto dels anys 30.  
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Podríem afirmar, doncs, que l’art ha anat configurant diferents formes, en els 

últims anys, de proposar el que es diu la “realitat” en resposta a la crisi de la 

representació, i a la impossibilitat de “continuar produint ficcions, i explicant 

mentides”, com afirma Torres (2011: 14). Si es vol evocar el perill, l’art ja 

no recorrerà en moltes ocasions a la representació o l’evocació d’una idea, 

sinó que ens plantejarà una situació realment perillosa on l’espectador pot 

sentir a flor de pell “la idea del perill”. Aquest és el cas, per exemple, de la 

instal·lació Através (1983-1989) de Cildo Meireles que va ser exposada a 

Barcelona el 200939: una sala convertida en un mar de vidres trencats que 

cruixia sota el pas de l’espectador, al qual li era veritablement difícil avançar 

a través d’un laberint sense parets, però marcat amb cortines, plafons de 

vidre, reixes i altres objectes. Incorporant les sensacions derivades del tacte, 

l’oïda i l’olfacte, les instal·lacions de Meireles submergeixen sovint 

l’espectador en situacions psicològiques d’alt grau emocional. En aquest cas, 

emergeix una sensació de perill i vulnerabilitat com una situació-experiència 

per l’espectador, un espai on experimentar realitat, perill vertader. La realitat 

de perill era tal en el Museu d’Art Contemporani de Barcelona que 

l’espectador estava obligat a firmar un contracte de responsabilitat –amb 

conseqüències legals veritables– per si patia algun dany durant la 

contemplació de l’obra, que era, certament, un espai difícil de transitar i 

conseqüentment perillós.  

 

Aquesta posada en tensió del propi concepte de l’art, és el mateix moviment 

que al seu dia va fer Marcel Duchamp. Tanmateix, la nova incorporació 

d’objectes comuns, d’esdeveniments “reals”, no respon a la idea 

duchampiana del ready-made, que se centrava especialment en la qüestió del 
																																																								
39 L’exposició Cildo Meireles tingué lloc al Museu d’Art Contemporani de Barcelona 

(MACBA), de l’11 de febrer del 2009 al 26 d’abril del mateix any. L’exposició fou 

organitzada en col·laboració amb la Tate Modern de Londres i comissariada per Vicente 

Todolí i Guy Brett. 
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significat, sinó que la voluntat d’aquests objectes és prescindir, justament en 

primer lloc, del seu significat i mostrar tan sols la realitat. Chris Burden, 

també interessat en redefinir el paper de l’art, prescindeix del significat: 

l’obra de la qual parlàvem més amunt és tan sols un tir, un tir de veritat que 

no vol requerir de cap interpretació més enllà de presentar un esdeveniment. 

Cerca, així, una espècie de literalitat, entesa no tan sols com en els 

pressupostos modernistes del minimalisme, sinó també com la voluntat per 

eliminar qualsevol rastre de significació. David G. Torres conclou que és en 

el costat de la ficció on s’obre la porta a la significació, a l’exercici 

interpretatiu que suposarà la construcció d’un significat (TORRES, 2011). 

Aquesta voluntat per trencar amb la ficció, que a la seva vegada s’entén com 

a significació i mentida, gira sobretot al voltant de la idea de la metàfora, 

vertaderament insuportable, el “això significa això” que es tradueix en un 

interès pels “espais no-significatius”. En la presentació d’aquesta “vida 

observada” i creació de nous espais per a l’experiència, la presentació del 

real versus la seva possible representació elimina el sentit final, que no pot 

ésser atorgat més que en la reconstrucció i interpretació posterior dels 

esdeveniments. En l’aquí i ara de moltes pràctiques contemporànies, la 

realitat és experienciada i compartida o susceptible de ser compartida 

mentre té lloc. Per evitar doncs qualsevol joc de la representació, ni jocs del 

llenguatge, ni cap metàfora o al·legoria, el significat es veu també atacat. No 

hi ha cap sentit ocult per desvelar, no hi ha res que hi sigui representat, sinó 

tan sols presentat. En l’emergència de la realitat no hi ha representació ni 

voluntat de transfiguració d’un lloc comú. La intenció és, doncs, que hi hagi 

“affichage de la realité”, presentació de l’esdeveniment, perquè aquest sigui, 

abans que res, captat com a veritable.  
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1.4 LA FORMA NARRATIVA 

 

La paraula “narrativa” es repeteix incessantment en les sales d’exhibició i, 

especialment, en els aparells crítics i exegètics que les acompanyen. Un 

exemple recent i significatiu és l’exposició del nou espai d’art contemporani 

de la ciutat de Barcelona, Fabra i Coats, que ha estat una mostra 

comissariada per David G.Torres titulada Això no és una exposició d’art, 

tampoc40. En diferents ocasions, al llarg del curt fulletó de l’exposició –que 

malgrat que no ho vulgui ser, sí que és una exposició– apareixien nocions 

com “narració fragmentària”, “narrativitat” o “relat”:  

 

Això no és una exposició, tampoc intenta presentar algunes 

estratègies d’artistes contemporanis de diferents contextos, que 

manifesten una tendència a desenvolupar diferents narratives41 a 

través de la presència de l’artista i la performance o la 

performativitat de l’obra42. 

 

																																																								
40 Exposició celebrada entre el 28 de setembre del 2012 al 27 de gener del 2013. Els artistes 

participants eren: Antonio Gagliano; Antonio Ortega; Benjamin Seror; Christian 

Jankowski; Fabienne Audeoud; Gabriel Pericás; Joan Morey; João Onofre; Laia Estruch; 

Ryan Rivadeneyra; Tamara Kuselman. 
41 Aquest i els següents subratllats de les cites d’aquest text són nostres.  
42 Podeu consultar aquest text i obtenir més informació sobre l’exposició al web del centre 

d’art Fabra i Coats : http://centredart.bcn.cat/node/15. 
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En certa manera la noció de “narrativa” és equiparada en aquest context amb 

una espècie d’“estratègia de visibilitat”, però també amb quelcom local o 

íntim:  

 

Ryan Rivadeneyraes recolza tant en la cançó popular com en el 

fenomen lunar per establir una narrativa de diferents fets, de 

vegades ficticis, de vegades reals, entrelligant anècdotes 

personals, qüestions polítiques o preguntes sobre la identitat.  

 

Un cert abús del terme es pot apreciar en les raons de l’art contemporani: 

tanmateix, aquest no és exclusiu del món de l’art, sinó que s’escampa arreu 

situant-se en l’eix de moltes disciplines, convertint-se en sinònim de termes 

com “teoria”, “ideologia”, “argumentació”, adquirint un ús metafòric en 

molts casos, fenomen que ha tingut lloc durant els darrers cinquanta anys, 

paral·lelament al procés de pèrdua dels metarrelats. Contràriament a la 

seguretat legitimadora que representaven els grans relats, Gerard Prince 

observa com el contemporani ús del terme “narrativa” és degut a una 

estratègia de prevenció, una forma d’evitar les postures convincents:  

 

One says ‘narrative’ instead of ‘explanation’ or ‘argumentation’ 

(because it is more tentative); one prefers ‘narrative’ to ‘theory,’ 

‘hypothesis,’ or ‘evidence’ (because it is less scientistic); one 

speaks of a ‘narrative’ rather than ‘ideology’ (because it is less 

judgmental); one substitutes ‘narrative’ for ‘message’ (because it 

is more indeterminate) (citat a RYAN, 2007: 25) 

 

Per altra banda, la trivialització del terme pot ser atribuïda a un 

reconeixement del fet que la narrativa és una de les principals formes en què 

organitzem la nostra experiència del món, concepció del terme encunyada 

per molts autors (RICOEUR, 1983-1985; SCHAEFFER, 1999). 
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La qüestió és que el terme s’ha emancipat de la literatura i de la ficció i la 

narrativa és reconeguda com un fenomen semiòtic, que transcendeix les 

disciplines. És especialment en aquest punt en què el concepte envaeix, en 

tant que forma teòrica, camps tan diversos com la historiografia, la medicina, 

el dret, el psicoanàlisi, l’etnografia, etc., en una expansió territorial 

acompanyada d’una explosió semàntica del terme que allibera la narrativa, 

no tan sols de la literatura, sinó també de qualsevol suport textual 

(HERMAN, 2005: 378)43. D’altra banda, la freqüent expressió en els nous 

camps dels estudis científics, porta en ella mateixa la implicació que el 

discurs científic no reflecteix, sinó que construeix realitat: és a dir, no 

descobreix veritat però construeix, a través del sistema de regles del seu 

propi joc en procés, de tal manera que és posada en comparació, de forma 

inquietant, amb la construcció d’una narrativa ficcional. Per tant, la noció 

s’utilitza avui des d’una assimilació metafòrica o metonímica per expressar 

conceptes que tan sols una generació abans haguessin estat anomenats com 

“creença”, “interpretació”, “actitud”, “racionalització”, “valor”, “ideologia”, 

“comportament”, “pla”, “memòria” o simplement “contingut” (HERMAN, 

2005: 345). En l’esfera de l’art, la paraula “narrativa” o “relat” s’usa sovint 

per substituir la noció de significat o sentit –gairebé com un eufemisme–, 

però també com a “estratègia de visibilitat”, evidenciant els correlats verbals 

que tota obra produeix, i permet evitar postures convincents –com hem vist 

que diu Prince–, grans conclusions, i oferir una dimensió significativa lleu, 

més propera al suggeriment, en certa manera esvanit i porós. 

																																																								
43 Per exemple, en el Worldwide Political Science Abstracts database, hi havia 16 articles 

publicats entre el 1970 i el 1982 amb la paraula “narrative” en el seu títol, mentre que entre 

el 1983 i el 1992 ja n’hi havia 35, i havia crescut a 118 entre el 1993 i l’any 2004, 

progressió que es pot veure també en altres bases de dades com el Historiacal Abstracts 

database, o el LegalTrac i el PubMed, d’història, dret i medicina respectivament 

(HERMAN, 2005: 379-380). 
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L’art sempre ha tingut un component narratiu o una certa relació amb el 

procediment del relat. És ben sabut que és especialment amb les 

avantguardes que buidarà el seu camp de qualsevol esquitx de narració, a la 

recerca de les formes pures. Serà Manet, Courbet i el grup d’impressionistes 

els primers en fer, deliberadament i programàticament, èmfasi en la 

superfície, les textures, i en posar en dubte qualsevol pulsió narrativa que en 

altres èpoques havia pogut ser central. En prescindir progressivament de la 

representació, es prescindeix també de qualsevol contaminació narradora, 

immersiva o il·lusionista. Duchamp, en contra de les pràctiques de l’època, 

va voler recuperar el que ell anomenava el vincle de l’objecte artístic amb 

allò literari (JOUFFROY, 1964), però durant l’època dels formalismes 

americans qualsevol contaminació del medi pictòric era criminalitzada en 

aquell context. El 1973, no obstant, tingué lloc l’exposició “Story Art” que 

amb aquest títol ambicionava anomenar un nou moviment artístic, encara 

que aquesta apel·lació no va tenir gaire èxit. En l’exposició, que tingué lloc 

a la John Gibson Gallery de Nova York, hi participaren artistes com David 

Ashevald, John Baldessari, Peter Hutchinson, Jean Le Gac, entre d’altres. 

La selecció del corpus, certament, pot semblar avui una mica arbitrària, però 

aleshores serví, almenys, –entre d’altres iniciatives– per posar èmfasi en 

quelcom que fins ara era expulsat de l’evidència, com ara que certs artistes 

treballaven i desenvolupaven diferents estratègies i modes de creació que es 

dirigien sobretot  a aproximar l’art a la vida quotidiana, però més 

especialment a investir l’art altra vegada de contingut. Per a tal fi, la majoria 

dels artistes –Baldessari, Hutchinson, Marta Rosler, Douglas Huebler– se 

servia de seqüències fotogràfiques combinades amb el llenguatge, fent sortir 

l’element narratiu de la tradicional relació amb l’espai pictòric, i evocant un 

element narratiu ja literal, semàntic, encara que el significat sigui en moltes 

ocasions suspès.  
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Sense haver abolit el món real, com preconitzava Nietzsche, és en el 

desmantellament de la creença a una realitat immediata que podem situar la 

necessitat recuperada d’aquests artistes d’explicar històries. Era, com hem 

vist, l’inici d’una època en la qual el pensament –i les obres d’art– es 

legitimaria a través de micro-narratives. Evidentment, aquesta nova 

incorporació d’allò narratiu en l’art va estar tenyida, durant les pràctiques 

dels anys 80, especialment, per les influències del pensament 

postestructuralista. Així, des de la consciència del propi narrar, el matís 

postmodern vol indicar a l’espectador amb subtilesa la possibilitat que allò 

que explica pugui ser tendenciós, incomplet o simplement fictici. Frederic 

Jameson apel·la al pastitx com a principi rector de la narrativa postmoderna, 

diferenciant-la de la paròdia, ja que, com hem vist, el pastitx manca d’un 

referent clar. Les narracions en format de pastitx ja no versen sobre 

l’experiència directa o el “món real”, sinó que constitueixen amalgames de 

ficcions vagament recordades o tergiversades sobre el passat (JAMESON, 

2008). Per altra banda, el crític d’art Craig Owens equipara la versió 

postmoderna de la narrativa a una forma d’al·legoria, ampliant la definició 

d’aquesta figura tot incorporant-hi el concepte de palimpsest, el qual permet 

la superposició d’infinites capes de significat i accepta que les relacions 

simbòliques no presenten una correspondència unívoca (OWENS, 2001). 

Tal com suggereix la tesi de Jameson, el vincle de l’obra al·legòrica amb el 

seu original ha estat abstret i, buidada de significat, l’al·legoria d’Owens no 

pot sustentar-se per si mateixa, ja que no manté cap relació directa amb la 

font original donant peu a obres il·legibles. Mentre que Jameson contempla 

tal fet com un fracàs social, la lectura d’Owens és més optimista, ja que 

considera la contingència de l’obra d’art postmoderna, la seva insuficiència i 

la falta de transcendència com un baluard contra la mitologia moderna de la 

coherència. A la seva vegada, Barthes, admetent la il·legibilitat de la 

narrativa de l’època, detecta, com sabem, un nou ordre, aquell que pertany 

al receptor (BARTHES, 1993c). Per Brooks, aquesta actitud de la 
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postmodernitat davant la narració és la continuació del modern exhauriment 

de la literatura i la possibilitat de la narrativa (BROOKS, 1985; també 

BARTH, 1983a i 1983b), però per Linda Hutcheon i Brian McHale, seguint 

els passos de Barthes, aquesta actitud dels textos postmoderns mostren una 

invitació al lector a ser un agent actiu en la construcció del món narratiu que 

el text presenta (HUTCHEON, 1988 i MCHALE, 1987). 

 

 

L’especificitat contemporània, que es resol en les petites narracions locals i 

esporàdiques, mostra un cansament i una sensació d’esgotament de la 

permanent sospita, i juntament amb la voluntat d’irrupció d’allò real, mostra 

una nova confiança en la possibilitat de veritat i compromís amb la realitat. 

Moltes exposicions es fan ressò del que s’ha anomenat la condició narrativa 

de l’art contemporani mostrant pràctiques que volen altra vegada explicar 

històries, o construir-se a partir de formes narratives per tal que puguin 

esdevenir, en el moment de la recepció, un relat. Un exemple proper és el de 

l’exposició que duia per títol justament La condició narrativa, en la sala La 

Capella de Barcelona44. L’exposició entenia aquesta condició com l’impuls 

de traduir l’experiència en relat, que plantejava com un tret intrínsec a la 

cultura i a la naturalesa mateixa de l’ésser humà: 

 

En aquest món, però, cada cop més saturat d’imatges fixes i en 

moviment, nosaltres som, cada cop més, éssers mediàtics. En 

gran part, construïm significat i coneixement amb relació a 

																																																								
44 Aquesta exposició va tenir lloc entre el 19 de desembre del 2012 i el 27 de gener del 

2013 i va ser comissariada per Alexandra Laudo, i organitzada dins del programa BCN 

producció’12. Els artistes participants foren Pieter Geenen, Karlos Gil, Marla Jacarilla, 

Kaia Hugin, Tamara Kuselman, Julia Mariscal, Ryan Rivadeneyra i Pedro Torres. 
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estructures narratives basades en l’ús de la imatge. Per això, la 

nostra “condició narrativa” és cada cop més visual.45 

 

L’exposició reunia nou propostes artístiques que tenien la narració com a 

eix vertebrador i que, més concretament, es construïen sobretot a partir de la 

conjunció d’imatge en moviment i elements narratius, que com explica el 

text crític de l’exposició, s’integraven a la peça artística mitjançant pistes 

auditives o com a subtítols. Més enllà de l’evidència de l’emplaçament 

ambigu d’aquestes pràctiques entre les arts visuals, la literatura i el cinema, 

la idea principal de l’exposició era, sobretot, fer èmfasi en l’engranatge 

entre referent visual i narració, per en última instància fer evident 

l’omnipresència de la imatge en la societat contemporània i la seva relació 

amb l’essència narrativa de les nostres estructures de coneixement. La 

mostra també plantejava, paral·lelament, un desplegament de les obres fora 

de l’espai expositiu en forma d’accions o actuacions que volien incidir en 

l’esfera pública i que s’anaren desenvolupant al llarg dels dies que durà 

l’exposició46. Tal i com explica la pròpia comissària, més que utilitzar 

aquests formats com a eines de comunicació en si mateixa, amb aquest 

programa d’accions  

																																																								
45 Podeu llegir aquest text i obtenir més informació sobre aquesta exposició al web de La 

Capella: http://lacapella.bcn.cat/ca/exposicions/la-condició-narrativa. 
46 El programa d’actuacions plantejat comprenia tres accions, en cadascuna de les quals 

s’havia convidat els artistes a desenvolupar derivacions de les seves peces en tres formats 

específics, sempre partint del binomi imatge/narració, citem el propi text de l’exposició:  

Acció 1: cada artista ha creat una postal. Se n’han produït mil 

exemplars que s’han distribuït a diferents punts de la ciutat. 

Acció 2: cada artista ha creat una proposta en forma de correu 

electrònic. Aquests correus s’enviaran en dies diferents als contactes 

de la base de dades de La Capella. 

Acció3: cada artista ha creat una proposta utilitzant un espai publicitari 

d’un mitjà de comunicació imprès o en línia.  



Ficcions	del	pluralisme																																																																																																					Paula	Juanpere	Duñó	

	 64	

 

s’ha volgut introduir en aquests espais un tipus de relat que 

operés des d’un altre paradigma comunicatiu, des d’una lògica 

que no és la del mercat sinó la de l’especulació creativa, mirant 

de subvertir els canals de comunicació i transmissió 

d’informació convencionals amb la finalitat d’activar una 

reflexió sobre els mecanismes de circulació i el consum de les 

imatges i els relats 

 

Aquesta voluntat d’un canal de comunicació alternatiu és també la voluntat 

que mostrava l’exposició itinerant que tingué lloc el 2010 titulada The 

Storyteller47, que prenem com a segon exemple, en la qual les comissàries 

argumenten en el catàleg editat que:  

 

The Storyteller isolates an overlooked yet vital strand within this 

broader tendency [es refereixen al que anomenen art’s 

documentary turn]: the use of the story form as a means of 

comprehending and conveying recent social and political events. 

(GILMAN i SUNDELL, 2010: 7) 

 

D’altra banda, l’obra dels artistes que conformen el corpus de l’exposició  

 

strives less to dismantle the category of objective truth or to 

abandon fact for fabulation than to establish an authentic 

connection to reality that acknowledges the inevitability 

subjective nature of this relationship. (GILMAN i SUNDELL, 

2010: 8) 

																																																								
47 Aquesta exposició és una mostra itinerant, és a dir, presentada en varis espais, i 

organitzada pel iCI (Independent Curators International) de Nova York i comissariada per 

Claire Gilman i Margaret Sundell. En aquesta mostra hi havia exposat, justament, un vídeo 

del projecte citat més amunt de Liisa Roberts What’s the Time in Vyborg? (2000-04). 
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Davant l’alienació que provoquen les narratives oficials dels governs i 

exposats a l’espectacle denigrant del consum i les proclames de les grans 

corporacions, i conscients de la poca possibilitat d’intervenir-hi des de 

l’acció directa, noves veus volen resistir-se a l’esborrament de certes 

realitats per part dels mitjans del mainstream i davant d’aquesta desil·lusió i 

desafecció ha emergit el desig de l’emancipació de les històries oficials. 

Desig que ha portat a la possibilitat de formes alternatives de coneixement, 

producció, cap a noves històries que inclouen els que han sofert o han estat 

invisibilitzats de la mateixa manera que ha empès a innovar camins de 

confiança de l’experiència repensant la idea de la representació en les 

esferes artístiques (GILMAN i SUNDELL, 2010: 86) 

 

Així, aquest nou impuls narratiu, permetent un altre tipus de “veritat”, 

s’associa a la intenció d’intervenció i comprensió de la realitat social i 

política, i es planteja com una necessitat col·lectiva, compromesa amb les 

realitats dels seus contextos històrics. Mentre que els grans relats són objecte 

de sospita i menyspreu, alguns crítics parlen, en l’esfera artística, del que 

podríem traduir com “gir narratiu” [turn to storytelling] (GILMAN; 

SUNDELL, 2010: 86; HERMAN, 2005: 377 i ss.) que vol subvertir, tal i 

com veiem en les exposicions amb les quals hem exemplificat el discurs, els 

canals de comunicació i transmissió convencionals, per possibilitar la 

visualització  de certs relats fins ara sense veu. En certa manera, podem 

percebre un retorn al que Lyotard anomena el saber narratiu: un tipus de 

narrativa típica de les societats arcaiques i que més tard donà pas als 

metarrelats en la seva fusió amb el saber científic. En la seva pragmàtica 

intrínseca, aquest tipus de saber proposa el narrador com una instància que 

pretén haver adquirit la seva competència per explicar la història, pel simple 

fet d’haver-ne estat l’oïdor. Així, el narrador, pel simple fet d’escoltar el 

relat, accedeix potencialment a la mateixa autoritat, que es va transmetent i 
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no és essencial a cap figura. La voluntat de col·lectivitzar l’autoria de l’obra 

per pretendre la construcció d’un “esdevenir comú” fa emergir formes i 

dispositius que se sobreposen significativament a aquesta forma de saber 

antiga. Aquesta qüestió evoca, necessàriament, la figura elemental del 

narrador explicada per Walter Benjamin (objecte d’estudi en el punt 1.5) i el 

plantejament de la narració com a reducte de l’última possibilitat 

d’intervenció en la realitat social i política. 

 

La creixent vigència del terme narrativa en les raons de l’art diversificat en 

les formes i d’ús concret per a cada context, també reflecteix, com afirma 

Ryan, la crisi epistemològica de la cultura contemporània: “narrativa” és el 

que queda quan la confiança en la possibilitat de coneixement ha 

desaparegut (HERMAN, 2005: 343). La forma narrativa de l’art emergeix, 

en la contemporaneïtat, en el moment posterior de l’obra, en el seu espai de 

discursivitat que hem analitzat més amunt, on apareix una tendència a la 

narració localitzada que permet inserir els diversos esdeveniments o 

intervencions artístiques en un teixit significatiu més enllà del moment de la 

recepció. Tanmateix, la narrativització de la seva discursivitat produeix, 

també, la possibilitat d’obres amb contingut i dispositius pròpiament 

narratius. Davant de la irrupció de la realitat en l’àmbit de l’art, l’estratègia 

de visibilitat és la d’inserir aquesta realitat en el teixit del relat per, en última 

instància, facilitar la possibilitat de la lectura per part de l’espectador, degut 

a la il·legibilitat d’un esdeveniment o acció deslliurada de qualsevol 

transfiguració poètica o del llenguatge. Sorgeix així, la necessitat de narrar 

les obres per tal d’inserir-les en el teixit dels relats significants que 

composen la nostra existència, en tant que col·lectivitat. Si l’obra és reticent 

al significat, l’esfera d’allò col·lectiu –que és on serà rebuda–, necessita 

atorgar un sentit final a cada nova creació. 
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1.5 EL NARRADOR DE WALTER BENJAMIN 

 

La noció de narrador de Walter Benjamin ens permet parlar d’experiència i 

relat a la vegada. Benjamin usa la narració com una instància –no tant com 

un objecte literari– en què pot ésser examinada el que l’autor anomena la 

catàstrofe de l’experiència. Aquesta catàstrofe no és res més que la fi de 

l’art de narrar, és a dir, l’esvaïment de l’exercici destre d’una facultat que 

hauria estat constitutiva dels éssers humans des de temps immemorials: “la 

facultat d’intercanviar experiències” (BENJAMIN, 2008). Aquest 

esgotament, produït pel desenvolupament de la tecnologia en la modernitat, 

coincideix amb el moment de l’evanescència de l’aura de l’obra d’art a 

causa de la reproductibilitat tècnica (BENJAMIN, 1993). La crisi del relat 

significa la clausura d’un mode atàvic de transmissió d’experiència, la 

descomposició del que l’autor anomena “la comunicabilitat (Mitteilbarkeit) 

de l’experiència”, que no és res més que l’espai en comú de participació en 

una experiència, que justament esdevé comú en la seva comunicació. Si, 

com Benjamin argumenta, els subjectes es constitueixen inter-

subjectivament i en la constant exposició a l’alteritat, aquesta 

intersubjectivitat només és possible, aleshores, en i per la comunicació, 

comunicació que és essencialment un intercanvi de narratives. En la pròpia 

dinàmica de l’intercanvi aquest “esdevenir comú” es constitueix en dos 

moments: en primer lloc es comparteixen, a través de la narració i els seus 

continguts, unes experiències, i en segon lloc, es comparteix la pròpia 

experiència comuna del moment de l’escolta. La catàstrofe s’esdevé, doncs, 
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en el moment en què ens és arravatada la possibilitat d’aquesta transmissió, 

que significa la desaparició del consell, significant aquest no tan sols la 

resposta a una pregunta sinó una proposta concernent a la continuació de la 

història que s’està desenvolupant en aquell precís moment. Si ens manca 

aquest consell, aquest intercanvi de narratives i, en conseqüència, de 

transmissió d’experiències, la construcció de comunitat esdevé inabastable, i 

les condicions de veritat, participació, pertinència i identitat trontollen, 

determinant el que és una crisi estructural.  

 

Un dels indicis més evidents d’aquesta qüestió fou, segons Benjamin, el 

naixement de la novel·la a començaments de l’època moderna: la seva 

dependència essencial del llibre, i per tant, de la tècnica i els nous processos 

i forces productives històriques fan que es contraposi a la idea del narrar. 

Mentre que el narrador pren allò que narra de l’experiència –la seva pròpia o 

la referida– i la converteix novament en experiència d’aquells que escolten 

la història, el novel·lista s’ha segregat, isolant l’individu en la seva soledat i 

notificant la perplexitat del vivent. En aquest nou règim s’imposa una nova 

forma de comunicació que homogeneïtza tot contingut d’experiència, que 

no és cap altra que la informació, i que ens reté en l’esfera de les 

explicacions: ja cap esdeveniment ens arriba sense tot el seu aparell 

hermenèutic. La informació avui ha de ser plausible –no pot prendre res 

prestat del meravellós– i es desgasta i no manté cap tipus de força, mentre 

que la narració, la forma artesanal encara de la comunicació, és capaç de 

desplegar-se en el temps. En cap cas la narració es proposa transmetre un 

senzill “en si” de l’assumpte, com una informació o un report.  

 

Les accions de l’artista argentí Rirkrit Tiravanija –considerades exemplars 

del que Bourriaud anomena l’estètica relacional– representen aquest lloc de 

producció d’una sociabilitat específica, o “estats de trobada” (Bourriaud, 
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1998: 15). Les seves trobades en el si de l’espai institucional són obres d’art 

en tant que intersticis socials48, espais per a les relacions humanes:  

 

Telle est précisément la nature de l’exposition d’art contemporain 

dans le champ du commerce des représentations: elle crée des 

espaces libres, des durées dont le rythme s’oppose à celles qui 

ordonnent la vie quotidienne, favorise un commerce interhumain 

différent des “zones de communication” qui nous sont imposées. 

(BOURRIAUD, 1998 : 16)  

 

Les instal·lacions d’aquest artista sovint prenen la forma d’escenaris o 

espais per compartir dinars, activitats culinàries, lectures o sessions 

musicals: arquitectures o estructures per viure o socialitzar-se són l’element 

bàsic dels seus treballs. Així, una exposició genera un “domini d’intercanvi” 

propi que genera, evidentment, un valor “simbòlic” del món, de la imatge de 

les relaciones humanes que proposa (BOURRIAUD, 1998: 17-18). 

Tanmateix, en lloc d’inspirar-se en la trama social l’artista vol que la seva 

obra s’insereixi en ella. El 1992 Rirkrit Tiravanija crea una exposició 

titulada Untitled (Free/Still) a la 303 Gallery de Nova York. L’artista 

converteix l’espai de la galeria en una espècie de cuina en què serveix arròs 

al curri als assistents. L’obra va ser recreada el 2012 al MOMA com a part 

de la instal·lació del segon pis Contemporary Galleries 1980-Now,49 on el 

																																																								
48Aquest concepte és reprès per Bourriaud però “fut utilisé par Karl Marx pour qualifier des 

communautés d’échanges échappant au cadre de l’économie capitaliste, car soustraites à la 

loi du profit” (BOURRIAUD, 1998: 16). Quan Bourriaud parla d’art relacional pensa 

especialment en els artistes següents, entre d’altres: PhilippeParreno, Pierre Joseph, Rirkrit 

Tiravanija, Pierre Huyghe, Liam Gillick, Dominique González-Foerster i Jeremy Deller, 

entre d’altres. 
49 Contemporary Galleries 1980-Now és el nom que el museu dóna permanentment a les 

instal·lacions de les galeries del segon pis, dedicades a l’art de les darreres dècades, on 

periòdicament s’exposen obres de la col·lecció, d’artistes com Douglas Gordon, Mona 
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menjar va ser servit per l’equip del restaurant del museu durant un curt 

període de temps. Amb la voluntat de destruir la distància entre artista i 

públic, es convida a gaudir de l’art d’una forma més sociable: l’espectador 

no està mirant cap objecte, sinó que participa de la pròpia instància artística, 

formant part d’ella, evidenciant-se com una part indispensable de la pràctica 

artística. No es tracta tampoc d’una performance, que converteix 

l’espectador en testimoni, sinó que, com explica la comissaria Laura 

Hoptman, estàs fent “real art in real time”50. El que s’imposa, doncs, en 

aquest tipus d’art, és l’experiència immediata i comuna. A partir d’aquest 

moment cal preguntar-se, no obstant, si tal experiència genera un tipus de 

transmissió o es converteix en quelcom eludible o en una simple informació 

o report. L’experiència hi té certament lloc, però on recau la comunicabilitat 

d’aquesta quan l’obra planteja un “en si” de l’esdeveniment?  

 

Podem afirmar que, basant-nos en l’argumentació de Benjamin sobre relat i 

experiència, en aquest tipus d’intervencions artístiques el començament de 

l’experiència hi té lloc, i no pas la seva transmissió. És a partir d’un exercici 

discursiu posterior en forma d’inserció a un relat que tal experiència podrà 

considerar-se com un esdeveniment i convertir-se, per tant, en quelcom 

comunicable –en definitiva, en una obra d’art. Ens trobem en el lloc de 

partida, en la presentació d’una experiència perquè aquesta sigui, més tard, 

																																																																																																																																													
Hatoum, Martin Kippenberger, Steve McQueen, Kiki Smith, Pipilotti Rist i Wolfgang 

Tillmans, entre d’altres. 
50 Es poden veure les seves explicacions al vídeo penjat a internet en la pàgina del MOMA:  

http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=147206. 

La idea de celebració també va inspirar a Philippe Parreno en el projecte Snow Dancing que 

va fer per al Consortium de Dijon, el 1995 i que consistia en ocupar “dues hores de temps” 

en lloc de dos metres quadrats d’espai. Al voltant de 400 persones assistiren a una festa 

convocada per l’artista, en la qual hi tingueren lloc diverses activitats enumerades dins 

Snow Dancing, un llibre que fou a la vegada guió i comentari de l’esdeveniment. 
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transmesa en forma de relat (“vam anar al Moma i ens vam trobar que 

Tiravanija duia a terme aquesta acció. La gent s’asseia...”), si s’escau, o en 

forma d’informació (“corroboro que Tiravanija va dur a terme aquesta 

acció”), en el cas que l’acte no sigui una bona història per a poder esdevenir 

una forma narrativa51. Per tant, podem afirmar que l’art és, en moltes 

ocasions, ja no un espai de recepció ni transmissió, sinó de generació 

d’experiències i vivències. En aquests casos res és narrat en l’obra, 

altrament s’hi conforma l’esdeveniment que després podrà generar els 

possibles relats. El narrador de l’antiguitat actuava com si pogués narrar la 

seva vida sencera; com si tot allò narrat tan sols fos un fragment de la seva 

vida, i aquest fet, que Benjamin considera una meravella, produeix l’impuls 

en l’oient del “i com segueix” fins al final de la vida. Com el cronista –i no 

pas l’historiador– el narrador s’enfronta al curs del món (Weltlauf), versus la 

“història universal” (Weltgeschichte). La posició de l’obra de Tiravanija és 

la de presentar l’experiència mateixa, en lloc d’elaborar i treballar 

l’experiència –aliena i pròpia– com si fos una matèria primera, de la mateixa 

manera que es treballa el marbre i el pigment en l’activitat de caire 

artesanal. Així, aquestes pràctiques semblen argumentar que, davant de la 

catàstrofe, en la ja permanent mancança de la transmissió d’experiències, 

com si d’un començament messiànic es tractés, l’espai de l’art ha de ser ara 

el lloc on les experiències es generen, per tal de tornar a emprendre el 

projecte de la creació de comunitat i la transmissió de l’experiència en tant 

que saber. En certa manera, podríem afirmar que aquesta tendència 

transforma l’art en un continu present. 

 

La idea de la nostàlgia d’aquest espai formidable per a la creació de 

																																																								
51 Es tracta a més a més, del que podríem anomenar una experiència dirigida per la 

institució (l’artista, el comissari, el museu i el textos crítics escrits abans que tingui lloc 

l’acte). 



Ficcions	del	pluralisme																																																																																																					Paula	Juanpere	Duñó	

	 72	

comunitat i l’intercanvi d’experiències ressona dins de l’obra The 

Storyteller (1986) de Jeff Wall [Figura 1]. Aquesta fotografia, que és la 

primera escenificada de l’artista, presenta un escenari contemporani, en el 

que que podríem anomenar un no-lloc, on un grup de persones es reuneixen 

al voltant d’un orador que sembla estar explicant una història. Apareix la 

catàstrofe benjaminiana de l’experiència en el món contemporani, i la figura 

del storyteller com un arcaisme, una figura que les transformacions 

tecnològiques li han fet perdre les seves funcions. Si en algunes ocasions en 

podem trobar les relíquies, aquestes són com petites figures emergents de 

les ruïnes, en els marges de la modernitat. En el breu text que Wall dedica a 

aquesta figura, l’artista escriu “It has been relegated to the margins of 

modernity, and survives there as a relic of the imagination, a nostalgic 

archetype” (WALL, 1992: 7). Tanmateix, aquesta figura que emergeix dels 

enderrocs, significa, i Wall segueix també a Benjamin per exposar les seves 

idees, la personificació d’elements essencials de la memòria històrica, la 

memòria de certs valors exclosos pel progrés del capitalisme. Aquesta 

memòria recobraria el seu potencial en un moment de crisi, i la crisi, per 

Jeff Wall, és el present. Aquesta recuperació té lloc paral·lelament al procés 

en què la marginalització i els grups oprimits es re-apropien i re-aprenen la 

seva pròpia història, creant un nou concepte de la cultura de la modernitat, 

més enllà del que regna a Europa i Nord-Amèrica. En l’obra The Storyteller, 

els personatges provenen d’aquest espai marginal de l’esfera canadenca, ja 

que es tracta d’indis natius de la Columbia Britànica que passen l’estona en 

els espais intermedis, sota un pont d’una autopista als afores de la ciutat de 

Vancouver, aquells llocs on res important succeeix, que constitueixen els 

marges del món contemporani, en els plecs insignificants i en definitiva, 

fora del gran relat del progrés.  

 

La imatge del storyteller expressa una crisi històrica i l’emergència d’un 

redescobriment identitari, que només pot passar per despertar i reinventar 
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figures arcaiques com aquesta, que facilitin la transmissió de la memòria i el 

coneixement col·lectiu. En les societats del natius de la Columbia Britànica, 

el contingut de la història tribal s’equipara al dret històric de la terra i, per 

consegüent, el narrador és aquell que guarda el mite original, com una 

figura intrínsecament revolucionària, ja que cada història és un moment del 

temps en què aquells que ara són oprimits foren amos de la terra. Aquesta 

idea és evocada també en l’escenografia de la fotografia, que recorda el 

clàssic gènere pastoral de Giorgione, Claude i Poussin. Com bé argumenta 

Linsley (LINSLEY, 1992), aquest gènere de paisatge planteja un territori 

saturat pel temps, una espècie de paisatge de la història, en el qual les 

generacions hi transcorren, i aquest és el seu propi contingut: la continuïtat 

de les generacions52. No obstant, aquesta escena-conversa o narració té lloc 

en la perifèria de la gran ciutat moderna, i el pont marca un temps ja no 

cíclic com el de la tradició pastoral, sinó lineal, que obra la possibilitat 

d’evocar, en lloc de la permanència, desplaçament i despossessió. Per Wall, 

el paisatge de la pastoral existeix tan sols negativament, com una utopia 

dins de la modernitat: “It is Manet who funnels the pastoral tradition into 

the present in a form that acknowledges that it can never be what it was” 

(LINSLEY, 1992: 20). Malgrat la impossibilitat de reactualitzar certes 

tradicions i figures i, ben mirat, la no necessitat de fer-ho, Wall fa percebre, 

en aquesta fotografia emmarcada dins la caixa de llum, la falta de 

consciència de la tradició i la necessitat de despertar-la a través, 

																																																								
52 Al Canadà, aquesta obra, The Storyteller de JeffWall, va ser objecte d’una controvèrsia 

pública al voltant del problema de la representació de l’alteritat. Loretta Todd, una Metis –

és a dir una persona filla d’indis natius i blancs–, videoartista i crítica d’art, va suggerir que 

l’obra de Wall, en la presumpció d’explicar la història de la tradició oral dels natius, en 

realitat contribuïa a l’erosió i esborrament de la història real d’aquests, que ja la 

incorporava en els mateixos canals del poder dominant. Sobre aquesta qüestió vegeu 

AUFFERMANN, 1992 i LINSLEY, 1992: “Far from appropriating the native story, Wall is 

offering the fictional space of the picture as a place where a mediated contact can occur”. 
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probablement, d’aquestes engrunes de relats que podem anar trobant en els 

marges de les grans històries. 

 

Com el narrador benjaminià, que extreu les seves històries de l’experiència 

pròpia, o d’altri, relats de transmissió oral, la recepció de l’obra d’art 

contemporània, especialment aquella que té una forta voluntat de ser 

relacional, veritat i real, té lloc en el moment en què es transforma, d’una 

manera o d’una altra, en relat. En la sala d’exposició s’hi pot esdevenir una 

experiència que normalment tan sols uns pocs tindran l’ocasió i sort de 

gaudir, mentre que a partir d’aquests fets s’esdevindrà després –si és el cas– 

la història explicada, les múltiples narracions que en sorgeixen a través tant 

dels textos que acompanyen l’exposició, com del propi relat que en poden 

fer aquells que han sigut partícips de l’esdeveniment o que ho han sentit 

explicar a tercers. En el context del landart de les neoavantguardes, per 

posar un exemple concret, Robert Smithons va realitzar la Spiral Jetty, 

construïda el 1970 al desert d’Utah, col·locant grans blocs de basalt en una 

forma d’espiral introduint-se dins les aigües del Great Salt Lake, en una 

transfiguració d’un paisatge, una obra site-specific que tan sols pot ésser 

vista allà, i amb molt poques probabilitats de ser mai transportada a un altre 

lloc. No deixa de tenir, per tant, una aura èpica, en què la narració de l’obra 

converteix, davant la impossibilitat de molts potencials espectadors de veure 

l’obra, aquests mateixos espectadors potencials en oïdors de la seva narració 

que complementen amb les imatges documentals i el vídeo que completa, 

segons el propi Richard Smithons, l’obra, i que es poden veure als museus 

d’arreu. Però en aquest cas, a més a més, s’hi afegeixen altres 

impossibilitats de recepció que fan que sigui aquesta més viable a través del 

relat que en el mateix lloc de l’obra: les dimensions de l’obra impossibiliten 

tenir-ne una mirada global, i reparteixen en diferents escales la seva 

recepció que, en conjunt, acaba convertida en mitologia. O veiem l’obra des 

de les alçades amb un helicòpter i podem contemplar així la forma del seu 
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espiral, o hi caminem a prop sense poder-ne veure el conjunt i apreciant-ne 

els grans blocs de basalt i l’atmosfera del lloc i el paisatge. El també artista 

Francis Alÿs, preocupat per aquesta qüestió, hi percep quatre públics 

diferents: 

 

I think you could even say that the project addresses four 

different publics: the people who experienced the moment, 

others who will see the documentation, but there are also those 

who will listen to the stories and could spread rumors about the 

events. And, finally, there are the people who will read this 

book. I think these four “statements” may function in parallel 

and also complement each other independently (Alÿs citat a 

GODFREY, 2011: 40) 

 

Aquestes narracions que es codifiquen en diferents formats, però que en la 

seva transmissió van creant una espècie de mitologia: la mitologia de l’art 

contemporani. Més enllà d’aquesta inaccessibilitat física, hi ha obres la 

recepció de les quals contempla una impossibilitat temporal: esdeveniments, 

performances, intervencions socials, formes d’art efímeres. Quan Burden –

per recuperar l’obra citada més amunt–, es fa disparar el tret al braç, a la 

sala hi ha uns pocs espectadors –que devien ser amics de l’artista– mentre 

que la resta del conjunt del món de l’art té accés al moment performatiu a 

través de la documentació que se’ns presenta de tal fet, vídeos i fotografies, 

i de les seves possibles narracions. La voluntat de presentar realitat proposa, 

inevitablement, una resposta discursiva que empara la pràctica artística de 

semblar tant sols realitat comuna i que permet transformar-la en un moment 

de recepció, per a espectadors o oients53. El conglomerat de narracions que 

																																																								
53 Cal fer notar que, no tan sols ens referim a la dependència de l’objecte artístic, a la 

discursivitat crítica, als aparells hermenèutics que saturen avui les raons de l’art 
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s’hi esdevé fa desaparèixer definitivament la posició d’autoritat de l’artista: 

aquest és tan sols qui crea l’experiència per a ésser explicada, comunicada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																																																																																																													
contemporani, sinó a una qüestió que no sempre es duu a terme, però que té a veure amb la 

resposta a la impossibilitat de la representació.  
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1.6 STORYTELLERS: FRANCIS ALŸS I DORA GARCÍA 

 

Dos artistes són significatius pel que fa a la qüestió de la narració i la 

comunicabilitat de l’experiència, i treballen des de la consciència d’aquesta 

possibilitat de la forma narrativa de l’art: Francis Alÿs i Dora García. 

Recollint aquesta qüestió i, vinculant-la amb l’arquitectura i l’espai de la 

ciutat, Francis Alÿs ha agafat un rol de storyteller-passejant, en un espai 

urbà difícilment transitat pel caminant, on el passeig individual podria 

significar, per l’artista, l’últim reducte de privacitat dels habitants de la 

ciutat, allunyat de la permanent connexió que ens ofereix la vida 

contemporània i l’era digital. A més a més, el caminar és una forma 

d’interacció i interferència en el context en què té lloc. Aquesta visió de 

Franci Alys, que evoca immediatament les referències del flanêur 

baudelairià i benjaminià dels passatges de París, i a la vegada, la promenade 

surrealista i la deriva situacionista, amb el deambular urbà sense finalitat, 

esdevé una reivindicació del transeünt, aquesta figura de la qual parla 

Manuel Delgado en la seva antropologia urbana a El animal público 

(DELGADO, 1999). Però el passejant de l’artista és també un narrador 

d’històries o, més aviat, un generador d’històries locals:  

 

el formato (de los paseos) es parecido a una narración o a un 

cuento, algo que te puedes llevar contigo, robar y contarlo y 
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volverlo a contar, como una historia que se puede transmitir. 

(Alÿs entrevistat per David G. Torres54) 

 

Així, el trànsit per l’espai urbà té la capacitat de ser un mètode immediat per 

a treure a la llum històries amagades o potencials d’una ciutat i els seus 

habitants: Alÿs transita per la ciutat de Mèxic, però ho fa normalment 

arrossegant un curiós objecte que interpel·li els transeünts (un gos metàl·lic, 

un bloc de gel, una pistola, etc.) que s’anirà trobant al llarg del seu camí. 

Alÿs es mostra convençut que les seves passejades poden induir noves 

històries que, de boca en boca, poden tenir la capacitat d’introduir-se en la 

memòria col·lectiva. Com un rumor que s’escampa, les seves accions volen 

ser generadores de narracions orals amb una marcada dimensió mítica que, 

segons l’artista, tenen també una dimensió política, ja que poden arribar a 

provocar transformacions col·lectives. Aquí rau també la resposta a la 

pregunta que preocupa notablement a Alÿs sobre com l’art pot seguir sent 

polític sense acabar assumint un punt de vista doctrinari o aspirant a 

esdevenir activisme social (FERGUSON, 2007: 101). La solució és 

justament la generació d’aquesta nova història (story), l’existència de la 

qual es conforma al voltant d’un nucli narratiu molt bàsic, amb la 

coherència i la importància suficient per tal que pugui continuar circulant 

més enllà de l’àmbit de l’acció mateixa. Així ho explica el propi artista: 

 

I’ll try to always keep the plot simple enough so that these actions 

can be imagined without an obligatory reference or access to 

visuals... so that the story can be repeated as an anecdote, as 

something that can be stolen, or travel orally and, in the best-case 

scenario, enter that land of minor urban myths or fables. (Alÿs citat a 

FERGUSON, 2007: 103) 

 

																																																								
54 Podeu consultar l’entrevista al següent link: http://www.davidgtorres.net/alys.html 
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En aquest context, l’artista cita les primeres performances de Chris Burden 

com a exemple d’obres que circulen tant a través de la transmissió oral, com 

per imatges o documents. Aquest artista que hem citat anteriorment, va 

realitzar gestes com disparar-se a si mateix o crucificar-se en un 

Volkswagen: són obres que la majoria de la massa espectadora pot tan sols 

conèixer a través d’haver-ne sentit a parlar, qüestió aquesta que fascina a 

Francis Alÿs i afegeix, “If the story is good enough it will get back to you or 

reach its shape by itself” (Alÿs citat a FERGUSON, 2007: 103). Les seves 

obres són transmeses com una espècie de rumor, de relat oral explicat 

idealment per persones anònimes, i aquesta centralitat del relat és el que 

busca Alÿs en les seves accions. 

 

La creació de possibles històries operen entre els residus i les veus, creant 

nous mites, i aquesta oral i mítica dimensió d’Alÿs no deixa de tenir un 

aspecte arquitectònic: construir noves relacions –pensem aquí altre cop en 

Bourriaud i Ladagga–i produir projectes imaginaris. Sobre The Rumour 

(1997), Alÿs explica quina fou la idea que feu sorgir el projecte:   

 

In 1999 I went to stay in a small town south of Mexico City, and, 

with the help of three local people –the agents of propagation- we 

started asking around about “this (fictious) person who had left 

the hotel for a walk the night before and had not come back...” 

Alongside the questions and suggestions made by the 

interviewees, people would naturally start drawing a portrait of 

the missing (sex, age, physiognomy, clothing, reason or cause for 

his disappearance, etc.) and little by little this invented character 

became more and more real through the public rumor, until, after 

three days I think, the local police issued a poster with a “photo-

fit portrait” of the missing person. At that point, as the rumor had 

produced a physical trace of evidence of its existence, I 
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considered my involvement in the project concluded and I left the 

town. (Alÿs citat a FERGUSON, 2007: 108) 

 

L’artista posa en circulació un rumor amb l’ajuda de tres persones, més que 

no pas una història –amb la tendència implícita d’aquesta de conduir cap a 

una resolució– i, en certa manera, el converteix en una petita història oral. 

Tanmateix, mentre que en aquest cas no s’esdevé cap moment performatiu 

(donat que l’home que ha deixat l’hotel i sembla haver desaparegut, no 

existeix) en el cas de la coneguda obra When Faith Mouves Mountains 

(2002) [Figura 2], el moment d’acció és la força motriu de la història que 

serà posada en circulació, i els agents de la propagació els propis 

participants anònims: cinc-centes persones voluntàries equipades amb pales, 

reunides en una gran duna d’arena a les afores de Lima, amb la intenció de 

moure la muntanya diversos centímetres. La desesperada situació contextual 

del país demanava, per Alÿs, una resposta èpica, i recrear una al·legoria 

social semblava més apropiat que dur a terme un exercici escultòric55: “what 

emerged was the idea to insert into the city a story rather than an object” 

(Alÿs citat a CARERI, 2007: 184), afirma el propi artista, i afegeix: “The 

highly rational society of the Renaissance felt the need to create Utopias. 

We of our time, must create fables” (Alÿs citat a GODFREY, 2011: 36). 

Inventa així noves mitologies que s’insereixen en el teixit de les ja existents, 

que tenen la força suficient per ser transmeses de boca en boca i esdevenir 

una tradició oral de la memòria col·lectiva. Francesco Careri ho explica de 

la següent forma: 

																																																								
55 Aquesta obra estableix també un diàleg amb, per una banda, el minimalisme, adquirint la 

màxima de “màxim esforç, mínim resultat” com també amb les earthworks i altres 

intervencions en el paisatge. La diferència, com bé remarca el propi Alÿs, amb obres com 

les de Richard Long o Robert Smithon, és que en el cas d’Alÿs no hi ha cap traça física que 

validi el projecte, o cap addició al paisatge, sinó tan sols una petita manipulació 

imperceptible (FERGUSON, 2007: 109). 
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Many of Alÿs‘s actions have had the strength to go from mouth to 

mouth and become an oral tradition of the collective memory. They are 

actions that you can remember without seeing a Picture, easily 

described in a short sentence: to walk with a metallic dog, to walk with 

magnetic shoes, to walk carrying a large block of ice until it melts, to 

witness a fox visiting the National Portrait Gallery in London during 

the night, to choreograph sheep in Zócalo square. These are actions 

that touch the political strings of the polis. (CARERI, 2007: 183)  

 

Quan When Faith Moves Mountains vol traduir les tensions socials en 

narratives que, a la seva vegada, intervenen en el paisatge imaginari d’un 

lloc i en el paisatge real de manera simbòlica, aquesta acció el que vol es 

infiltrar en la història i la mitologia local de la societat peruana, un nou 

rumor en les seves narratives. Una vegada introduïda, cal deixar en mans de 

la tradició oral la seva repetició i transmissió, que justament és el que 

actualitza l’obra56. L’art, en aquest sentit, pensa Alÿs, mai pot desprendre’s 

																																																								
56Els passejos d’Alÿs funcionen com al·legories mínimes condensades en relats que podrien 

resumir-se en una sola frase, però, com remarca Graciela Speranza,  

se ponen en escena con una serie de figuras retoricas que desvían el 

sentido literal y les dan cualidad poética. Bastan unos ejemplos para 

comprobar la variedad del repertorio: prosopopeya en el perrito 

magnético que cobra vida recolectando desechos; perífrasis en el viaje 

por dieciséis ciudades para llegar de Tijuana a San Diego sin atravesar la 

frontera (The Loop, 1997); paradoja en el esfuerzo absurdo de desplazar 

una barra de hielo hasta que se derrita o convocar quinientos paleadores 

para mover una duna unos centímetros (Cuando la fe mueve montañas); 

oxímoron en el peatón que se empecina en caminar por Los Ángeles, la 

ciudad motorizada por antonomasia; hipérbole en la basura arrastrada 

por una línea de barrenderos hasta construir una montaña que ya no 

puede desplazarse (Barrenderos, 2004); sinécdoque en el puente de 
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del mite, aquest entès com una activa pràctica hermenèutica duta a terme per 

l’audiència, que és qui dóna el sentit i el valor social de l’obra d’art. En la 

pràctica artística d’Alÿs s’evidencia allò que en Burden sorgia com una 

necessitat, com el moment necessari de lectura per a fer factible la recepció 

de l’obra, el relat. Com afirmen Gilman i Sundell en el catàleg de 

l’exposició The Storyteller (2010), el fet d’explicar alguna cosa apareix com 

un imperatiu dins de la contemporània tendència de l’art del que s’ha 

anomenat el “gir documental”57, i el mecanisme per a comprendre millor els 

darrers esdeveniments socials i polítics, sense formar part de les narratives 

oficials i establertes, és el de fer sorgir el relat com una cosa íntima i local, a 

través de la seva transmissió. L’obra Paradox of Praxis (1997) d’Alÿs 

[Figura 3], remarca també aquesta idea: mentre que en l’avançar de la praxi 

l’objecte (el bloc de gel que l’artista arrossega en una passejada per Ciudad 

de México) va desfent-se per acabar desapareixent, al final allò que en 

resulta és tan sols el relat dels fets, que podrà passar de boca en boca a 

través dels discursos generats en plataformes del món de l’art, però també a 

través d’aquells que van ser testimonis espontanis de l’obra i que poden 

haver-la explicat a altres persones. Tenint en compte que és imperceptible el 

resultat de l’acció, i més enllà del registre en vídeo, de les entrevistes 

gravades a persones i la pel·lícula que en resultà, el medi privilegiat de 

l’obra és el relat, una història mínima, senzilla, poètica com una de les 

faules, dirà Graciela Speranza, d’Augusto Monterroso, que Alÿs ha 

descobert a Mèxic58. Propagant-se com una nou mite local, de forma oral, a 

																																																																																																																																													
barcos de pesca tendidos desde La Habana y Cabo Hueso para “unir” los 

Estados Unidos y Cuba (Bridge-Puente, 2006) (SPERANZA, 2012) 
57 Les autores veuen en les pràctiques contemporànies una emergència del fet documental i 

consegüentment, un gir narratiu que es deu a les noves formes d’explicar, fora dels relats 

oficials, la realitat. 
58 Graciela Speranza afirma la influència d’aquest autor en la forma d’entendre el relat 

d’Alÿs que, a més a més, hauria basat una de les seves obres –When Faith moves 



Ficcions	del	pluralisme																																																																																																					Paula	Juanpere	Duñó	

	 83	

propòsit de l’obra The Green Line (2004) [Figura 4], Speranza proposa el 

següent microrelat: “Un hombre alto y flaco, un extranjero, caminó por 

Jerusalén chorreando una línea verde con una lata perforada de pintura” 

(SPERANZA, 2012: 35). 

 

Una de les característiques fonamentals en aquestes obres és la desaparició 

de l’estatus de l’autoria a favor del gest, autonomitzant-se la història del seu 

autor, oblidant, poc a poc, d’on ha pogut sorgir i amarant-se en la 

col·lectivitat. En aquest exercici s’hi percep creació de comunitat recollint 

totes les diferents veus possibles. Aquesta és la premissa que mou Dora 

García a realitzar els seus projectes: “en mi caso no es la idea la que genera 

el arte, sino el hecho de delegar la autoría en un colectivo indefinido” 

(GARCIA, 2010: 67). En el seu univers formal, l’espectador es troba immers 

en una densa xarxa de signes i històries, atrapat en els seus mecanismes 

narratius i perceptius, dels quals en formen part literalment. Una propietat 

generalment reconeguda en el saber tradicional: els “llocs” narratius 

(emissor, destinatari, heroi) queden distribuïts de manera que el dret que 

permet ocupar-ne un, com el de l’emissor, queda fonamentat a partir del 

doble fet d’haver ocupat abans l’altre, el del destinatari, i el d’haver estat 

explicat en un relat amb el nom que es porta, és a dir, situat com a referent 

diegètic d’altres ocurrències narratives (LYOTARD, 1979). El relat en la 

seva forma més arcaica permet, per tant, plantejar-se el dret del narrador com 

a autoritat, que immediatament li és arravatada, ja que l’autoritat, com afirma 

Lyotard, els relats ja la tenen per si mateixos. En cert sentit, el poble –tots 

nosaltres, autors i receptors– no és res més que la instància encarregada 

d’actualitzar-los. I això ho fa no solament contant-los, sinó sobretot 

escoltant-los i deixant-se explicar per ells, és a dir, “interpretant-los” en el 

																																																																																																																																													
mountains- a partir del relat “La fe y las montañas”, una faula d’Augusto Monterroso 

(SPERANZA, 2012: 35).   
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marc de les seves institucions; així doncs, ocupant tant el lloc del narratari i 

de la diegesi com el del narrador. D’aquesta manera, les pràctiques 

artístiques contemporànies que recorren a aquesta forma del relat pretenen 

democratitzar l’autoritat a partir de l’autoria col·lectiva, que exerceix gairebé 

com una forma de resistència dels discursos imperants.  

 

Un treball representatiu d’aquesta qüestió és el dispositiu que l’artista va 

posar en marxa en l’exposició ¿Dónde van los personajes cuando la novela 

se acaba?59, en la qual l’obra Instant Narrative consisteix en un observador 

(performer) situat en la mateixa sala d’exposició, escrivint notes 

clandestines sobre els visitants d’aquesta mateixa exposició en temps real. 

Les notes són revelades als espectadors a través d’una projecció de vídeo 

del text, situat en algun punt del recorregut expositiu. Quan l’espectador 

se’n va, aleshores pren consciència que era ell mateix el que ha estat 

convertit en una instància narrativa, el personatge. Persones reals 

ficcionalitzades o, com prefereix dir-ho la pròpia artista, “fantasmatitzats”, 

usant el terme de fantasma semiòtic de William Gibson (GARCIA, 2010: 

65). Apareix altre cop la qüestió sobre la interferència entre escriptura i 

veritat, i realitat i ficció, que tants artistes es plantegen, suggerint una 

superposició de narratives a les quals l’espectador haurà d’enfrontar-se60.  

 

Dora García és una artista de qui el treball principal s’ha desenvolupat en el 

terreny dels llenguatges conceptuals i performatius. Les seves obres volen 

analitzar la manera com es construeixen les obres d’art, la relació d’aquestes 

amb el públic i, en definitiva, la manera en què la pràctica artística 

contribueix a la construcció del món. Tot i que els seus lectors potencials es 
																																																								
59 L’exposició tingué lloc al Centro Galego de Arte Contemporánea de Santiago de 

Compostela del 8 d’octubre de 2009 al 31 de gener del 2010 i fou comissariada per Eva 

González-Sancho. 
60 Altres artistes al respecte són, per exemple, Pierre Huyghe i Philipe Parreno. 
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troben probablement tan sols dins de l’àmbit de l’art contemporani, la tan 

al·lusiva indefinició permet que l’artista pugui considerar-se, en alguns 

casos, com a escriptora. I així ha estat en moltes ocasions, considerada com 

a escriptora de literatura electrònica61 en diferents inventaris espanyols com 

en el Portal de Literatura Electrónica Hispánica del Cervantes Virtual, a 

l’Antologia de literatura digital del grup de recerca Hermeneia de la 

Universitat de Barcelona. Heartbeat. Construcción de una ficción, de 1999, 

és una experiència de narració digital, realitzada en text HTML, que explica 

l’experiència dels “heartbeaters” (bategadors), joves obsessionats en 

escoltar el batec del seu cor i pels que aquest exercici introspectiu de 

percebre la percussió íntima constitueix una pèrdua de la percepció del món 

exterior, que acaba reduït a un pur eco dels seus propis espais interiors. 

Aquesta estranya activitat es converteix en una addicció. La pantalla inicial 

mostra tres enllaços que ens iniciaran en una lectura no lineal d’aquesta 

ficció, en  què totes les trajectòries desemboquen en l’enllaç “mort”62.  

 

El 2001 García inicia un altre projecte que al 2004 transformarà en un 

webblog titulat Todas las historias/All the stories que l’ha portat a engruixir 

altre cop el corpus de literatura electrònica. En aquest cas es tracta d’un 

projecte d’escriptura col·laborativa formada per microrelats63. Més enllà 

d’aquella primera experimentació de Heartbeat, aquí el conjunt obert de 

relats, d’una extensió màxima de quatre línies, pretén crear un conglomerat 

d’històries que pugui, en certa manera, representar totes les històries 

possibles procedents de totes les veus diverses. En la pantalla inicial apareix 

el següent text:  
																																																								
61 Per literatura electrònica s’entén un conjunt de pràctiques textuals que només tenen 

existència en el ciberespai i que sovint usen les tecnologies digitals per crear, per exemple, 

poesia dinàmica, narració hipertextual o el ciberdarma i les novel·les multimèdia, etc. 
62 Vegeu el projecte al següent link: http://aleph-arts.org/art/heartbeat/0.html. 
63Vegeu el projecte al següent link: http://aleph-arts.org/insertos/todaslashistorias/ 
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Aquí se enumeran todas las historias del mundo. El lector que 

decida leerlas en voz alta se convierte en performer de Todas Las 

Historias y, cuando haya terminado, todos los hombres y mujeres, 

todo el tiempo y todos los lugares, habrán pasado por sus labios. 

La dificultad estriba en que casi cada día nuevas historias se 

añaden a esta lista. 

 

Com l’afany dels estructuralistes francesos a la recerca de la forma del 

relat64, García sembla també buscar un esquema impossible on inserir tot el 

teixit d’històries particulars, desviacions del gran relat. García sembla 

perseguir aquesta estructura abstracta en un horitzó utòpic, que vol reomplir 

amb l’ajuda de les col·laboracions dels espectadors-lectors en la recerca de 

totes aquestes realitzacions possibles. En el bloc creat el 2004 els mateixos 

lectors poden anar afegint les seves pròpies històries. La idea d’escriptura 

col·laborativa s’inscriu, doncs, en l’imaginari prefigurat d’una xarxa de 

narracions orientades cap a l’inacabable, que probablement mirin també 

enrere. Així, s’hi percep també l’eco d’un imaginari mític com passava en 

Francis Alÿs, on la paraula oral i la seva transmissió significava la 

construcció d’una amalgama d’experiències col·lectives. El conjunt 

multiforme dels diferents discursos tradicionals ens empenyen al retorn de 

la forma de transmissió d’experiència de les civilitzacions arcaiques, com la 

voluntat inherent de fer reviure un moment inaugural de comunitat mítica, 

encara que amb la inevitable presència de l’escriptura i el llenguatge visual, 

																																																								
64 Davant de la totalitat de relats del món, es volia intentar establir un model narratiu, 

evidentment formal, una estructura o gramàtica del relat, una espècie de manifestació 

abstracta en una combinatòria de les realitzacions possibles, a partir de la qual, cada relat 

particular seria analitzat a títol de desviació. Vegeu BARTHES et al. (1981) L'analyse 

structurale du récit. 
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que esguarda amb un ressò permanent, totes aquestes noves tendències 

narratives.  

 

Tanmateix, no hi ha transmissió de significat, metàfora o altres imatges del 

llenguatge, perquè per Dora García l’art ja no representa el món, sinó que —

seguint l’estètica relacional de Bourriaud— es converteix en productor de 

realitats que sovint es situen al límit de la ficció, i que volen reflexionar 

sobre el sentit unidireccional de la quotidianitat i analitzar les pautes socials 

de conducta. En la introducció de Steal this Book ho explica així:  

 

Aquí, el artista no es sino un interlocutor entre otros, y la obra, 

según las palabras de Jacques Rancière en El espectador 

emancipado, “es esa tercera cosa de la cual nadie es propietario, 

de la cual nadie posee el sentido último, que se mantiene 

equidistante, evitando toda transmisión en la cual el significado 

permanezca inmutable, toda identidad de la causa con el efecto”. 

(GARCIA, 2010: 67). 

 

Malgrat aquesta voluntat de no fixar significats, i atès que el llenguatge és la 

condició que possibilita i estructura el pensament, la narrativa sorgeix entre 

la nostra experiència del món i els nostres esforços per descriure 

lingüísticament aquesta experiència. El resultat d’aquest xoc entre realitat i 

voluntat de transmissió i de compartir, que sovint limita amb formes 

ficcionals, és la inevitabilitat de la narració. Una narrativització de l’art que 

ve lligada, i constitueix l’eix principal, al pas d’una lògica espacial de la 

consideració del temps com el motor. La dilatació del temps, com un eix 

vertebrador dels projectes artístics, presenta obres que estan durant llarg 

temps en curs i que van apareixent, de tant en tant, en públic o bé generen 

derivacions del projecte:  
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Muchos de mis trabajos vienen ocurriendo desde hace varios 

años (...). Las obres siguen su curso y de vez en cuando vuelven 

a hacerse públicas o bien generan spin offs, que es un termino 

que me parece muy apropiado para mi trabajo. Últimamente, 

incluso, las obras generan otras obras, como es el caso de Steal 

this Book, que ha generado nuevos libros creados por el público, 

o performances creadas por los guardianes. (GARCIA, 2010: 

64) 

 

És un art, en definitiva, que té una expansió horitzontal. El canvi a un mode 

horitzontal de treball és coherent amb el que Foster anomena el “gir 

etnogràfic” en l’art i la crítica dels anys 90: s’escull un lloc, s’entra en la 

seva cultura i s’aprèn el seu idioma, per finalment concebre i presentar un 

projecte, per després passar a un altre lloc i repetir el cicle (FOSTER, 1996: 

171-203). Es tracta del paradigma de l’informant/etnògraf, que 

estructuralment s’assimila al vell model de “l’autor com a productor” de 

Benjamin, que ara presenta l’artista com a etnògraf: 

 

If anthropologists wanted to exploit the textual model in cultural 

interpretation, these artists and critics aspire to fieldwork in 

which theory and practice seem to be reconciled. Often they 

draw indirectly on basic principles of the participant-observer 

tradition, among which Clifford notes a critical focus on a 

particular institution and a narrative tense that favors “the 

ethnographic present” (FOSTER, 1996: 181).  

 

Aquí apareix una nova qüestió, la de la ubicació –la ubicació de l’art–, que 

és el resultat dels desplaçaments d’atenció del medi a l’espai del museu, i 

finalment dels marcs institucionals a les xarxes discursives. Aquesta figura 

ambigua ha comportat, com Foster afirma, l’analogia del mapejat 

(FOSTER, 1996: 184 i ss.). 
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La qüestió del mapejat sociològic ha estat implícita des dels seus inicis en 

cert tipus d’art conceptual. Podem pensar, per exemple, en Ed Ruscha i el 

seu lacònic projecte de les vint-i-sis gasolineres (Twenty six Gasoline 

Stations, 1963) l’impossible projecte de Douglas Huebler de fotografiar tots 

els éssers humans (Variable Piece no. 70 (In Process), 1975), els projectes 

de Hans Haacke o Allan Sekula, o la cèlebre obra Homes for America de 

Dan Graham, publicat en un número de la revista Arts de 1966-67. El 1975 

Joseph Kosuth escrivia l’article  “The Artist as Anthropologist”, publicat en 

la revista The Fox, on afirmava que l’artista “is a model of the 

anthropologist engaged” i més endavant aclareix que  

 

Artistic activity consists of cultural fluency. When one talks of 

the artist as an anthropologist one is talking of acquiring the 

kinds of tools that the anthropologist has acquired –in so far as 

the anthropologist is concerned with trying to obtain fluency in 

another culture. But the artist attempts to obtain fluency in his 

own culture. (KOSUTH, 2008: 183) 

 

Atesa aquesta qüestió del mapejat, és evident que podem emmarcar els 

treballs d’Alÿs i García a partir d’aquestes idees. Tanmateix, ambdós ho 

tracten des de perspectives diferents. Alÿs fa seva la condició d’artista 

nòmada de la qual parla Foster, i usa el nomadisme per incidir activament 

en aquest espai urbà en el qual treballa, però com hem vist, no es tracta de 

transformar-lo estructuralment, sinó simbòlicament, amb l’esperança que la 

generació de simbolismes nous provoquin, a la llarga, la transformació 

estructural del territori des d’una perspectiva política i social. Davant del 

que Baudrillard anomenaria “la vaga d’esdeveniments” (BAUDRILLARD, 

1984), Alÿs decideix crear i localitzar els esdeveniments dins del mapa ja 

existent, rastrejant-lo per evidenciar-lo. D’altra banda, García es proposa 
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mapejar, crear una cartografia impossible, dels relats (todos los relatos) que 

ens conformen, i presenta també la voluntat de no deixar escapar cap dels 

esdeveniments que tenen lloc. Construir un mapa utòpic o irrealitzable de 

tots els relats –amb la consciència de la impossibilitat de tal empresa–, amb 

la voluntat de transformar poc a poc el territori en cartografia, malgrat la 

insignificança de crear un mapa a escala real, que esdevé una tautologia. En 

la sinergia entre mapa i relat és on se situen aquestes pràctiques i la seva 

esperança de resistència: “Là où la carte découpe, le récit traverse” 

(CERTEAU, 1990-1994: 189). Com explica Speranza, tota narració és un 

relat de viatge, la posada en marxa d’un moviment que avança en el temps i 

en l’espai, però, es pregunta l’autora, quines històries expliquen els mapes? 

(2012: 26). Alÿs sembla haver pretès recuperar la qualitat narrativa i teatral 

que alguna vegada van tenir les representacions cartogràfiques: “Bitácoras 

de peregrinos medievales, trofeos de expediciones marítimas glosadas en 

pequeños barcos y animales dibujados en los mares”, vertaders teatres 

d’operacions abans que la ciència esborrés definitivament les petjades de les 

rutes que els van fer possibles, i els convertís en descripció muda, 

geomètrica i abstracta del món (CERTEAU, 1990-1994: 178). 

 

Fairy Tales és una acció d’Alÿs duta a terme l’any 1995, en la qual l’artista 

es passeja per la ciutat desfent el teixit del seu jersei i deixant, rere les seves 

passes, el rastre del seu recorregut dibuixat pel fil de la llana. Amb l’evident 

connotació de tradició popular, com bé el títol i el propi motiu evoquen, el 

fil literal de la narració es materialitza sobre el sòl urbà, entrecreuant-se amb 

tots els demés fils dels relats invisibilitzats que teixeixen el mapa indeleble 

de la ciutat. A diferència de la flânerie i la promenade, Alÿs busca una 

forma d’acció-ficció urbana que s’integra i a la vegada es distancia del teixit 

urbà, a la recerca de lectors ocasionals per als seus relats: les seves 

passejades s’assemblen més a la deriva situacionista de la desorientació 

alliberadora. Es tracta, en definitiva, d’interpel·lar la vida de la ciutat amb 
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un relat breu que interromp per un moment el ritme, la marxa productiva o 

la història política de les ciutats. Fa de la ciutat un teatre d’operacions i la 

converteix, així, en l’escenari en el qual els camps poden ser expandits per 

tal de recuperar la comunicació interrompuda per la societat de l’espectacle.  
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II. ELS DISPOSITIUS FICCIONALS 
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2.1 LA CONQUESTA DEL TEMPS 

 

En el cèlebre Laoocon de Lessing, publicat el 1766, l’autor estableix les 

diferències essencials entre la poesia i la pintura, determinant 

respectivament la temporalitat i l’espai, convertint l’oposició entre temps i 

espai en el tret distintiu de les arts –és per tal cosa que hi hauria arts i no pas 

art. Així, la poesia seria un art eminentment temporal, amb una acció visible 

i progressiva, les parts de la qual es succeeixen una rere l’altra en el temps, 

mentre que en la pintura hi ha una acció visible permanent, les parts de la 

qual es desenvolupen simultàniament les unes al costat de les altres. La 

pintura, per Lessing, ha d’acontentar-se únicament amb pintar accions 

simultànies, cossos coexistents que deixin endevinar una acció. Atesa 

aquesta qüestió, el domini del pintor és l’espai, mentre que el del poeta és el 

temps (LESSING, 1990). El 1967, el crític nord-americà Michael Fried –

deixeble de Clement Greenberg– publicava el seu assaig “Art and 

objecthood” en el qual disposava, desenvolupant una crítica a l’art minimal 

–o al que ell preferia anomenar literalista– l’articulació del temps i l’espai 

en l’art contemporani, recuperant altre cop aquesta vella distinció entre les 

arts de l’espai (suposadament sincròniques) i les arts del temps 

(diacròniques) (FRIED, 1998). Fried prevenia d’un perill: el d’allò que va 

anomenar la “teatralització” de l’art, que era per ell el camí de la 

degeneració i desaparició: “Art degenerates as it approaches the condition of 

theater” (1998: 164); “the literalist espousal of objecthood amounts to 

nothing other than a plea for a new genre of theater, and theater is now the 
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negation of art” (1998: 153). Però el text resultà finalment una font 

d’articulació d’uns discursos que fins aleshores s’havien anat gestant en la 

pràctica artística: allò “teatral” es convertí en la base teòrica del 

minimalisme, des d’una perspectiva positiva, construint els pilars de les 

raons de l’art contemporani, i les seves tensions fenomenològiques, 

assumint poc a poc la desfeta del paradigma retinià. Per Fried, el no-art 

significava l’esborrament progressiu entre les fronteres dels diferents 

gèneres artístics: el teatre era allò que es trobava entre les arts. El perill de la 

creixent teatralització de l’art venia donat sobretot, no tant per la 

incorporació de mecanismes específicament propis del món escènic, com 

podria ser el cas de l’obra de Claes Oldenburg Bedroom Ensemble del 1963, 

que incorporava l’espai i la perspectiva de l’espectador teatral, sinó que 

residia en l’obra d’artistes com Robert Morris, Donald Judd, Carl André o 

Tony Smith, que es basaven en una nova forma de situar i entendre 

l’objecte, d’una nova relació amb l’espectador i amb la temporalitat. Així, 

un dels retrets que els feia Fried era l’oblit de “l’efecte de present” que 

demanaven aquests treballs i la incorporació d’una dilatació temporal que 

tenia a veure amb el plantejament de l’obra com quelcom sempre estès en el 

temps, mai resolt. És des d’aquest punt de vista que la manera com es 

presenten les obres minimalistes s’han anomenat “escèniques”, ja que, no hi 

ha una càrrega intrínseca important de present (FALGUIÈRES, 2007: 28). 

Per un artista minimalista com Tony Smith, l’objecte provoca quelcom que 

va més enllà de la mirada, i aquesta cosa estranya i misteriosa produeix una 

lectura que trenca amb l’efecte de present del qual parla Fried:  

 

I’m interested in the inscrutability and mysteriousness of the 

thing. Something obvious on the fact of it (like a washing 

Machine or a pump) is of no further interest. A Bennington 

earthenware jar, for instance, has subtlety of color, largeness of 

form, a general suggestion of substance, generosity, is calm and 



Ficcions	del	pluralisme																																																																																																					Paula	Juanpere	Duñó	

	 95	

reassuring –qualities that take it beyond pure utility. It continues 

to nourish us time and time again. We can’t see it in a second, we 

continue to read it. (Smith citat a FRIED, 1998: 165-166) 

 

El que hi ha en joc és una duració de l’experiència. Fried evoca 

l’experiència de Smith en una carretera de construcció inacabada65, per la 

qual un dia va emprendre un curt viatge revelador, una espècie 

d’experiència artística que va fer trontollar els pressupostos que fins llavors 

havia tingut. Com Fried argumenta, l’experiència de Smith fou la d’haver 

sentit que no hi havia manera “d’emmarcar” la seva experiència de 

carretera, és a dir, que no hi havia manera de fer-ne sentit en termes 

artístics: 

 

Here finally I want to emphasize something that may already have 

become clear: the experience in question persists in time, and the 

presentment of endlessness that, I have been claiming, is central 

to literalist art and theory is essentially a presentment of endless 

or indefinite duration. (FRIED, 1998: 166)66 

																																																								
65 Citem a Smith: 

When I was teaching at Cooper Union in the first year or two of the 

fifties, someone told me how I could go onto the unfinished New Jersey 

Turnpike. I took three students and drove from somewhere in the 

Meadows to New Brunswick. (…) This drive was a revealing 

experience. The road and much of the landscape was artificial, and yeti t 

couldn’t be called a work of art. On the other hand, it did something for 

me that art had never done. At first I didn’t know what it was, but its 

effect was to liberate me from many of the views I had had about art. It 

seemed that there had been a reality there that had not had any 

expression in art. The experience on the road was something mapped out 

but not socially recognized. I thought to myself, it ought to be clear 

that’s the end of art. (Smith citat a FRIED, 1998: 157) 
66 Les cursives són de l’original, en aquesta i les següents cites de Fried.  
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Al contrari, allò que es podia fer era tan sols “experimentar-la” tal com 

s’esdevé, tal i com és en si, essent aquesta experiència l’única cosa que 

compta. Així, la temporalitat i la noció de durada s’imposen, evidenciant la 

voluntat escènica de la obra, allò paradigmàticament teatral, tant si hi ha o 

no un objecte presentat:  

 

The literalist preoccupation with time –more precisely, with the 

duration of the experience– is, I suggest, paradigmatically 

theatrical, as though theater confronts the beholder, and thereby 

isolates him, with the endlessness not just of objecthood but of 

time; or as though the sense which, at bottom, theater addresses is 

a sense of temporality, of time both passing and to come, 

simultaneously approaching and receding, as if apprehended in 

an infinite perspective... That preoccupation marks a profound 

difference between literalist work and modernist painting and 

sculpture. (FRIED, 1998: 166-167) 

 

Contràriament a construir un present continu i perpetu, “l’efecte de present” 

i, per tant, presentar aquestes obres com quelcom autònom i suficient per ell 

mateix, el minimalisme construiria una posada en escena, una situació 

teatral en la qual la temporalitat s’interposa en el tractament de l’espai i en 

la construcció de sentit com un element central i eminentment 

antropomòrfic67. El mateix any que aparegué l’article de Fried, també el 

crític Clement Greenberg constatava, en el seu article “Recentness of 

Sculpture”, que en el minimalisme hi gestava ja l’embrió d’allò processual 

en la mesura que desplaçava l’interès de realització de l’objecte cap al 

projecte operatiu d’aquest (GREENBERG, 1967). En aquest caràcter 

																																																								
67 Fried cita l’article de Donald Judd “Specific Objects” (1965), en el qual el seu autor parla 

d’un antropomorfisme de les obres minimalistes. 
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processual s’hi incloïa també, evidentment, la dimensió temporal –l’obra és 

el propi procés dilatat en el temps, més que no pas el producte acabat– i tal 

cosa afectà tant les relacions entre obra i artista com les de l’obra amb 

l’espectador i el seu espai circumdant.  

 

El dogma modernista del caràcter purament espacial de l’escultura, i aquella 

mena de percepció noètica que tal concepció suposava –és a dir, la 

possibilitat de ser copsada en la seva totalitat o, com ho diu Fried, el fet que 

en l’escultura o pintura moderna “at every moment the work it self is wholly 

manifest” (FRIED, 1998: 167) – fou refutat per aquesta nova generació 

d’artistes. En la teoria de l’art, la temporalitat es convertí en una de les raons 

indispensables per comprendre els nous processos artístics. El que Fried 

havia criticat i acusat de degeneració tan emfàticament era ara un instrument 

teòric per explicar les noves relacions que establia l’obra d’art. Rosalind 

Krauss afirmava, en el seu assaig Passages in Modern Sculpture del 1977, 

que fins i tot la diferenciació taxativa de Lessing entre un art espacial i un 

art temporal era posada en dubte pel mateix teòric alemany, que prevenia 

sobre la inevitable temporalitat de qualsevol cos situat en l’espai68. Krauss 

creia que la història de l’escultura moderna estaria incompleta si no es 

tractaven les conseqüències temporals d’una disposició particular de la 

forma, ja que s’havia d’entendre l’escultura com un medi peculiarment 

																																																								
68 Krauss explica el minimalisme des dels discursos de la fenomenologia i la lingüística 

estructural, com ella mateixa declara (1994: 4). La recepció de la fenomenologia va ser 

mediada pels textos de Maurice Merleau-Ponty, especialment la seva Phenomenologie de 

la Perception (1945) que va ser traduïda a l’anglès el 1962, i va oferir als artistes un marc 

filosòfic alhora que donava als crítics un mètode de recerca. Sobre aquesta qüestió i sobre 

el minimalisme en general, vegeu també The Return of the real de Hal Foster (1996),  

especialment el segon capítol titulat “The Crux of Minimalism”. 
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localitzat en el punt d’unió entre el repòs i el moviment, el temps suspès i el 

temps que passa69. Començava advertint al lector: 

 

The underlying premise of the following study of modern 

sculpture is that, even in a spatial art, space and time cannot be 

separated for purposes of analysis. Into any spatial organization 

there will be folded an implicit statement about nature of temporal 

experience. (KRAUSS, 1994: 4)  

 

Evidentment, la tradicional noció de l’art com quelcom que es pot percebre 

d’un cop d’ull no es correspon amb la realitat: qualsevol procés de 

contemplació incorpora com a mínim els recorreguts visuals sobre la 

superfície de l’objecte per tal d’identificar-ne figures, si és el cas, o 

característiques, fins i tot moviments corporals per examinar les diferents 

cares de l’objecte, i tot aquest procés té lloc en un lapse de temps 

determinat. Però, com afirma Francisca Pérez Carreño (2003: 149), segons 

la teoria tradicional, la imaginació aconsegueix crear una imatge unitària, 

atemporal, i l’experiència estètica consistiria en el sentiment d’aquesta 

atemporalitat. La mateixa autora subratlla l’evidència que la temporalitat 

forma part de l’estructura de l’escultura minimalista encara que, malgrat 

Fried, aquest objecte escultòric podria demanar una percepció holística –

diríem encara moderna– però el que de ben segur que no reclama és 

instantaneïtat: 

 

																																																								
69 Idea que incorpora ja en el títol de l’obra a través de la idea de passatge, que permet 

entendre la transició d’un medi escultòric estàtic, idealitzat, a un medi temporal i material 

que ja havia començat amb Rodin: “In every case the imatge of passage serves to place 

both viewer and artist before the work, and the world, in an attitude of primary humility in 

order to encounter the deep reciprocity between himself and it” (KRAUSS, 1994: 283). 
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La temporalidad forma parte de la estructura de la escultura 

minimal. La percepción holista que reclama no implica 

instantaneidad. Al contrario, el hecho de que el recorrido de la 

obra no termine en el reconocimiento de una única figura hace 

que el espectador sea consciente del tiempo necesario para su 

examen, que es el mismo de su composición, y que no se cancela 

en una imagen global. La tradicional identificación de las artes 

plásticas como artes del espacio, a las que les correspondería 

instantánea, se resiente por ello. (PÉREZ CARREÑO, 2003: 149) 

 

L’experiència del temps en l’art minimalista, doncs, posa de manifest que 

l’experiència de l’obra és temporal, que el temps és el de la seva recepció i 

que no pot cancel·lar-se en una percepció atemporal del sentit. La serialitat 

espacial, característica de moltes de les escultures dels minimalistes –

pensem, per exemple, en els cubs de formigó i alumini de Donald Judd 

instal·lats en la Chinati Foundation o les seves obres de paret, com també 

les obres de Dan Flavin o Carl Andre– imposa, en aquestes obres, aquesta 

experiència de temps, no perquè sigui necessària una recepció de més llarga 

durada, sinó perquè en ella l’espectador pren consciència de la linealitat del 

recorregut: 

 

La serialidad espacial de la obra minimal, reproduce en el espacio 

la sucesión temporal de los hechos. Alude y subraya la linealidad 

del tiempo. No cancela la linealidad del tiempo histórico a favor 

de un tiempo mítico de la obra de arte, sino que ejemplifica esa 

linealidad. (PÉREZ CARREÑO, 2003: 149) 

 

L’objecte es percep a la vegada com temporal i materialment extens. La 

repetició de la forma provoca aquesta experiència de temps a la vegada que 

espacial: posar una cosa rere l’altra forma part de l’experiència perceptiva 

de l’obra. La impressionant escultura de la col·lecció del Museu Reina 
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Sofia, de Madrid, de Richard Serra, exposada permanentment i titulada 

Equal-Parallel: Guernica-Bengasi (1986) [Figura 5] exemplifica bé aquesta 

presentació lineal del temps a través de la matèria i la forma, en la seva 

linealitat escultòrica70. En una sala de parets blanques i el terra de marbre 

també blanc, els blocs massissos d’acer patinable ressalten sobre el fons. 

Dels quatre volums –que tenen tots una alçada de 148,5 cm– dos són 

quadrats, mentre que els altres dos són rectangulars, però de la mateixa 

profunditat. Ubicats en una disposició alterna, deixen un espai buit entremig 

dels dos subconjunts. El resultat és una espècie de ritme que estableix la 

repetició amb la pausa, talment com una experiència del temps musical: “La 

experiencia del tiempo musical o escultórico depende de qué se considere 

como figura y qué como fondo, del lugar de cada elemento  en la gramática 

de la frase o del espacio” (PÉREZ CARREÑO, 2003: 150). El joc entre 

figura i fons és evident en l’obra de Serra71,  i el temps que presenta es 

dilueix encara de forma ambigua entre el temps de l’experiència viscuda, és 

a dir, allò que Bergson anomenà la duració real, i allò a què ell contraposà 

aquesta idea de duració, el temps de les matemàtiques. És a dir, l’obra 

minimalista demana d’ésser experimentada  en el temps, en resseguir la 

																																																								
70 Aquesta obra fou concebuda específicament per l’anomenat, aleshores, Centro de Arte 

Reina Sofía, i va formar part de l’exposició Referencias: Un encuentro artístico en el 

tiempo, que inaugurava el nou espai, que va tenir lloc del 26 de maig al 15 de setembre de 

1986. L’obra va ser exposada permanentment a partir del 2008, després que l’original fou 

misteriosament perdut i l’artista en fes una reproducció.  
71 A més, l’obra de Serra sembla també plantejar aquesta qüestió en el tema –evocat a 

través del títol que, d’altra banda, és poc comú en aquets artista el fet d’escriure títols tan 

evocadors– en plantejar l’assimilació de dos fets històrics, com foren els bombardejos de 

Gernika i l’atemptat de Bengasi, que tingué lloc contemporàniament a la producció de 

l’obra. Teixint aquestes referències i en crear aquest paral·lelisme temporal de dos fets 

històrics, Serra posa en evidència la serialitat de la pròpia història, i posa sobre la taula una 

reflexió sobre quina és la seva funció i quins són els relats que construeix. En certa manera, 

com si la història fos també una escultura minimalista. 
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forma serial, en el “temps viscut”, és a dir com l’experiència en què passat i 

futur conflueixen en un present continu, però a la vegada es manté lligada a 

la idea de l’espai que, per Bergson, no permet l’abstracció de la durada:  

 

imaginons une ligne droit, indéfinie, et sur cette ligne un point 

matériel A qui se déplace. Si ce point prenait conscience de lui-

même, il se sentirait changer, puisqu’il se meut: il apercevrait une 

succession; mais cette succession revêtirait-elle pour lui la forme 

d’une ligne? Oui, sans doute, à condition qu’il pût s’élever en 

quelque sorte au-dessus de la ligne qu’il parcourt et en apercevoir 

simultanément plusieurs points juxtaposés: mais par là même il 

formerait l’idée d’espace, et ce dans l’espace qu’il verrait se 

dérouler les changements qu’il subit, non dans la pure durée. 

(BERGSON, 2003: 77) 

 

La duració és per Bergson allò que es diferencia del temps matemàtic, és a 

dir el temps introduït en les equacions de la mecànica, que no és el temps 

real, sinó una mera abstracció, fruit del que ell anomena una prèvia 

especialització o conceptualització espacial: una mera successió d’instants 

estàtics, sense tenir en compte les diferències qualitatives que hi puguin 

haver. Aquest temps propi de les ciències físiques no és el temps real de la 

consciència, ni aquell que experimentem profundament, que és la duració 

real. La diferenciació entre aquests dos temps ha estat present en les arts 

visuals des de l’inici de les avantguardes històriques i en la voluntat 

contemporània d’instaurar la irrupció d’allò real, l’obra ha de fer sensible 

aquesta duració o experiència temporal de la qual parla Bergson. Com 

sabem, contemporàniament, tenia lloc el desenvolupament de l’art 

performatiu, i alguns artistes que havien iniciat la seva pràctica artística a 

través de l’escultura o la pintura ràpidament van començar una 

experimentació en la introducció de l’objecte en la seqüència temporal, 
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bàsicament a través del moviment. Aquest és el cas, per exemple, de Claes 

Oldenburg, que en les seves perfomances transformava els seus objectes 

inanimats de les instal·lacions escultòriques –màquines d’escriure, taules de 

ping-pong, peces de roba, hamburgueses, etc.– en objectes en acció. Robert 

Withman, que considerava les seves performances com esdeveniments 

teatrals, declarava que “it takes time”, temps que considerava que era un 

material, de la mateixa manera que la pintura o el guix (citat a 

GOLDBERG, 1988: 128). El temps imposava en tots els casos, tant en 

l’acció performativa com en la presentació objectual del minimalisme, una 

dilatació també de la solució del sentit que, en certa manera, s’evaporitzava 

en la temporalitat: 

 

Unlike analytic time, in which the viewer grasps the a priori 

structure of the object, deciphering the relationship between its 

parts, and connecting everything to a structural logic or first 

cause, the alternative posited separately by Brancusi and 

Duchamp is that of real time, or experienced time. It is the lived 

time through which one encounters the riddle, experiencing its 

twists and deviations, its resistance to the very idea of “solution”. 

(KRAUSS, 1994: 106-107) 

 

És sobretot aquesta idea de la resistència a la solució el que marca la nova 

temporalitat de l’art contemporani. La paradoxa rau en aquesta introducció 

decidida de l’element temporal, i la seva evidenciació va emmarcada en el 

que Frederic Jameson anomena el final de la temporalitat, una preocupació 

eminentment moderna, una característica de la postmodernitat, segons la 

qual viuríem una reducció constant al present amb la pèrdua de qualsevol 

forma del passat o el futur (JAMESON, 2003). Per tant, aquesta introducció 

de la temporalitat porta intrínseca la imposició d’una sensació permanent de 

present que no és “l’efecte de present” del qual parlava Fried, sinó de vida 
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viscuda, de límit porós entre el temps de la vida i el temps de l’obra d’art. 

L’obra es vol presentar com un mar infinit d’associacions que es resisteixen 

a una sentència resolutiva i única. Les correspondències es dilaten en la 

duració temporal, en la mesura del temps real de l’experiència. Tanmateix, 

si l’obra vol plantejar-se en l’aquí i ara de la vida de l’espectador, no vol 

proposar, per altra banda, un sentit que es resolgui en aquest “aquí i ara”, 

sinó que el sentit pot arribar dilatat en l’experiència receptora de 

l’espectador, que pot allargar-se fora del propi espai expositiu. Es tracta del 

retard de què parlava Marcel Duchamp (citat a PAZ, 1989: 99), fent 

referència a la dimensió discursiva i reflexiva de les obres, però que també 

pot aplicar-se al retard temporal que suposa la falta d’una “solució” final de 

l’obra. Per Krauss no es tracta ja del moment fecund de Hildebrand i Rude, 

o el temps analític de Boccioni i Gabo, l’instant compacte en què una 

seqüència de moments anteriors i posteriors es contenen i són mentalment 

projectats. Contràriament, es tracta del temps real de la experiència, que vol 

sobreposar-se al temps de l’espectador en detriment del temps propi de 

l’obra. Aquest temps real s’incorpora en la majoria d’obres contemporànies, 

i és l’espai on es possibilita el desencadenament d’una llarga sèrie 

d’associacions narratives. La pròpia posada en escena de l’obra minimal, en 

la seva serialitat i l’experiència del temps, evoca la pròpia construcció 

temporal de la forma narrativa, en la causalitat dels seus elements, però 

també en el temps que necessàriament imposa la lectura en el moment de la 

recepció. Aquesta forma implica la col·laboració imaginativa de 

l’espectador i la seva consideració de l’obra com una representació en el 

sentit més ampli. 
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2.2 L’ESPAI IL·LUSORI I L’ENALTIMENT DE LA IMAGINACIÓ 

 

 

 

Sempre caro mi fu quest’ermo colle  

E questa siepe, che da tanta parte  

Dell’ultimo orizzonte il guardo esclude. 

Ma sedendo e mirando, interminati  

Spazi di là da quella, e sovrumani  

Silenzi, e profondissima quiete  

Io nel pensier mi fingo; ove per poco  

Il cor non si spaura. E come il vento  

Odo stormir tra queste piante, io quello  

Infinito silenzio a questa voce  

Vo comparando: e mi sovvien l’eterno, 

E le morte stagioni, e la presente  

E viva, e il suon di lei. Così tra questa  

Inmensità s’annega il pensier mio: 

E il naufragar m’è dolce in questo mare. 

 

L’ Infinito, Leopardi 
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2.2.1 La conquesta de l’espai 

 

Aquesta concepció temporal té una relació natural amb la dimensió 

espacial72. Com hem vist, el minimalisme guanya, a través de la serialitat, 

l’espai com a lloc on l’espectador està convidat a avançar a través dels seus 

diferents elements, i la temporalitat de l’obra és aquest lapse de temps –

aquesta duració– del passeig. La temptació de l’espectador és resseguir-les, 

continuar-les, amb la mirada, però sobretot amb el propi caminar. Ja Lessing 

remarca la qüestió del cos pel que fa a l’espacialitat de l’escultura, quan 

argumenta que es tracta d’un art que té a veure amb el desplegament dels 

cossos en l’espai. El trànsit de la mirada rastreja un objecte, un quadre, i en 

desxifra les parts, i n’estableix, si així pertoca, un relat, unes associacions, 

etc. El passeig del cos ve donat amb la incorporació de l’element espacial en 

l’art, de la performativitat de la pròpia sala d’exposició, amb el que 

anomenem el format d’instal·lació en el seu sentit més ampli, és a dir, la 

introducció del propi cos com agent actiu de l’experiència73. Per Chévrier, la 

introducció de la dimensió del temps (o, si es vol, el temps de l’espectador-

actor) en l’espai de la imatge es fa, en definitiva, a través de deixar el quadre 

a terra, a l’espai real de l’espectador, per tal que aquest pugui introduir-s’hi. 

És en l’arte povera que es posa en funcionament la possibilitat que la imatge 

pugui ser projectada en l’espai, materialitzada, encarnada i llançada a 

l’acció (CHEVRIER, 1997: 42)74.  

																																																								
72 És interessant anomenar aquí la relació inseparable que mantenen temps i espai en el 

cinema. 
73 És, si més no, significatiu el fet que Jameson, en el seu article sobre el final de la 

temporalitat, relacioni aquest final amb la reducció del present al propi cos (JAMESON, 

2003). 
74 L’art povera deu el seu nom al “teatre pobre” dels anys 60’s de Jerzy Grotowski –

influenciat evidentment per Antonin Artaud. De fet, aquest art mantenia una estreta relació 
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Tanmateix, la consciència de l’espai com a quelcom essencial en l’art 

contemporani prové especialment del moment de les avantguardes, en què 

els seus protagonistes prenen consciència que l’important en l’escultura no 

és la forma pròpiament, que pot ser mutable i canviant, ni els materials i les 

figures, desterrades per l’abstracció, sinó que seran l’espai i el temps 

(MADERUELO, 2008: 45). Ja el 1912 Apollinaire detecta en els emergents 

pintors cubistes el que sembla que en aquella època s’anomenava la cuarta 

dimensió:  

 

Or, aujourd’hui, les savants ne s’en tiennent plus aux trois 

dimensions de la géometrie euclidienne. Les peintres on été 

amenes tout naturellement et, pour ainsi diré, par intuition, à se 

préocuper de nouvelles mesures possibles de l’étendue que dans 

le langage des ateliers modernes on designait toutes ensembles et 

brièvement par le terme de quatrième dimension. (...)Telle qu’elle 

s’offre à l’esprit, du point de vue plastique, la quatrième 

dimension serait engendrée par les trois mesures connues: elle 

figure l’immensité de l’espace s’éternisant dans toutes les 

directions à un moment determiné. Elle est l’espace même, la 

dimension de l’infini, c’est elle qui doue de plasticité les objets. 

(APOLLINAIRE, 1980: 61) 

 

La quarta dimensió és un concepte ambigu que el poeta usa còmodament, 

però el sentit del qual s’ha determinat de diferents maneres: una noció 

temporal, filosòfica o més probablement el que seria una metàfora poètica 

(APOLLINAIRE, 1980: 126). Pocs anys abans, el 1910, l’artista Umberto 

Boccioni, en el seu Manifesto tecnico della scultura futurista, i seguint 

																																																																																																																																													
amb el teatre, especialmente amb l’esfera del teatre experimental del Living Theater, molt 

actiu a Itàlia durant aquella época. 
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l’apologia del moviment i la velocitat de Marinetti75, utilitza termes com 

“ambient escultòric” o “escultura d’ambient” per remarcar l’abandonament 

de la massa a favor de l’espacialitat. En la pràctica artística, és especialmente 

interessant la seva obra Sviluppo di una bottiglia nello spazio (1912), que 

Krauss analitza detingudament en el seu assaig de l’escultura moderna: es 

tracta d’una escultura composta d’una sèrie de perfils amb forma de 

conquilles embotides  que semblen patir una rotació que s’accelera en el coll 

de l’ampolla. Tot i que s’hi manté la idea d’un pla frontal, operant com la 

presentació d’un relleu que immobilitza i fixa la percepció de l’espectador,  

mitjançant la representació de les conquilles en forma d’espiral queda 

alliberat conceptualment d’aquesta posició física estàtica. Ara bé, hi ha una 

altra voluntat en aquesta escultura que és compartida per la resta de 

moviments de l’art modern: la Bottiglia és un intent parcial de separar un 

objecte cubista de la seva situació pictòrica il·lusionista i submergir-lo en la 

vida tridimensional de l’espai real, de la mateixa manera que el violí de 

Picasso respon a les temptatives de l’artista per alliberar els components dels 

seus bodegons pictòrics dels confins de la bidimensionalitat absoluta 

(KRAUSS, 1994: 42 i ss). Per Krauss, ja Rodin en la seva gran obra Les 

portes de l’enfer (1880-1890) sembla que vulgui alliberar les figures de la 

presentació il·lusòria del relleu: el seu propi fonts serveix a l’artista per 

segmentar les figures que s’hi destaquen desautoritzant així la il·lusió d’un 

espai virtual, i convertint el llenguatge de l’espai pictòric en un aspecte de 

l’espai literal (KRAUSS, 1994: 14 i ss). No obstant, per la crítica nord-

americana, l’espai que produeix és altra vegada un il·lusionisme: és una 

il·lusió de moviment que transcendeix, finalment, l’espai real. En canvi, els 

relleus a la cantonada de Tatlin rebutjarien aquest espai il·lusori aconseguint 

que l’espai real formi part, definitivament, de l’obra, en un reclam clar i 

																																																								
75 Ens referim al manifest publicat per Filippo Tommaso Marinetti a Le Figaro el 20 de 

febrero de 1909.  
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contundent de “l’espai real i els materials reals”. La mateixa voluntat és 

manifestada pels artistes de l’època de formes molt diferents, però la 

voluntat comuna és la de conquistar el territori de la realitat, fugint de l’espai 

sacralitzat i autònom de l’art.  
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2.2.2 El territori de la il·lusió 

 

Carl Andre també encunya, en la dècada dels seixanta, la definició de 

l’espai com a ambiente, és a dir, com espai que envolta, medi ambient, espai 

viscut, de la mateixa manera que ho fa Luciano Fabro (CHEVRIER, 1997: 

46). L’obra Pavimento-tautologia (1967), d’aquest darrer artista, vol 

remarcar un lloc en l’espai col·locant pàgines d’un diari vell a terra creant 

un rectangle; aquest rectangle és l’afirmació d’un lloc definit en l’espai 

d’exposició. Es tracta, per Jean-François Chevrier de l’afirmació de 

l’horitzontalitat, la definició material d’un pla horitzontal claramanent 

delimitat, en resposta al pla vertical del quadre i a l’erecció de l’estatuària 

(CHEVRIER, 1997: 45). L’ambient és també l’espai d’una experiència 

concreta, que compromet físicament l’espectador, en una certa durada. Carl 

Andre, considerat un escultor minimalista, encara que s’acosta a l’arte 

povera europeu a través del seu interès pels materials barats i sobretot per 

aquesta percepció de l’espai, crea també, el 1967, les seves floor pieces 

formades per una quadrícula de plaques metàl·liques destinades a ésser 

caminades, que les concep rigorosament com el retallament d’un lloc sense 

volum76, en l’espai:  

 

No les considero pas planes. En cert sentit, penso que cada peça 

sosté una columna d’aire que puja fins a dalt de l’atmosfera. Són 

zones. Per mi, no són pas planes, tal com un país no és pla pel fet 

que al mapa apareix pla. Una vegada més, són manifestacions 

																																																								
76 Aquestes obres van ser realitzades per Andre entre el 1967 i el 1975, usant diferents 

metalls en cadascuna. Aquesta fòrmula venia precedida per les seves sèries Equivalents dels 

anys 1966-1967, rectangles formats per maons presentats a la Tibor de Nagy Gallery de 

Nova York, i després a Virginia Dwan Gallery, a Los Ángeles, on havia establert la idea de 

cutsintospace. També el 1967, Beuys produeix una peça al terra Stelle (Fett filz plastik). 
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planes, però jo no les considero així. (Andre citat a CHEVRIER, 

1997: 46) 

 
El 1985, Juan Muñoz presenta Minaret for Otto Kurz [Figura 19], una mena 

de balconada sostinguda sobre tres llargues i aparentment força inestables 

columnes, que sembla, en definitiva, una torre de vigilància de ferro soldat, 

col·locada en un angle d’una alfombra persa77. Després de Spiral Staircase 

(1984), considerada la seva primera escultura important, sorgeix 

incessantment el motiu del balcó en el seu imaginari78, però també altres 

fragments arquitectònics, com les baranes o passamans, tots ells espais de 

transició  que suggereixen la idea de la mobilitat. En els balcons, tanmateix, 

s’hi conjura especialment la mirada, el joc del ser o no ser vist des dels 

espais on s’aboquen. Normalment en aquestes primeres obres la figura 

humana hi té poca presència, però la seva absència és significativa, i com en 

els espais psicològics potencialment complexos de les obres de Giorgio de 

Chirico, es presenten com un escenari devastat, amb el buit de la presència 

																																																								
77 Otto Kurz fou un historiador de l’art vienès que va captivar la imaginació de Muñoz 

després que en trobés una referència en un llibre de Gombrich. La referència parlava d’un 

suposat llibre escrit per Otto Kurz sobre la prohibició de les imatges en diferents cultures, 

particularmenten les cultures islàmiques, al qual l’historiador hauria dedicat els últims anys 

de la seva vida. Després d’una recerca intensiva, Muñoz descobrí que el llibre mai havia 

progressat, quedant-se en una pila d’anotacions i referències desordenades i inconnexes. 

Sobre aquest tema vegeu el text de Muñoz La imagen prohibida en MUÑOZ, 2009: 158-

161.  
78 Des de la sèrie del 1984 de dibuixos Untitled amb Balcony with Fire; Balcony with 

Smuged Right Side; Double Balcony with Blinds; Three Balcony with Time; Balcony with 

Death Notice, o les petites escultures Used Balcony (Small Balcony with Figure) o Piece 

with Alvar Aalto, i totes les que formaven part de l’exposició presentada el 1984 últimos 

trabajos a Madrid, a la galeria Fernando Vijande [7 de novembre - 7 desembre] fins les 

obres del 1986 Balcony on the Ceiling of a Basement i la sèrie d’Hotel Declerq. Com 

veiem, el motiu no ha deixat mai d’operar en diferents formes dins de l’obra de Muñoz, 

aquest espai des d’on mirar però a la vegada també on ser vistos.  
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humana, que crea una tensió notable en l’espai. Més enllà de les figures 

tosques tallades en fusta d’obres com Piece with Alvar Aalto (1984) o If she 

only Knew (1984) [Figura 20], aquestes primeres obres de Muñoz es 

caracteritzen sobretot per aquesta falta de la presència humana.  

 

El 1987, l’obra The Wasteland 79  [Figures 21 i 22], la primera gran 

instal·lació de Muñoz, desferma la contenció escultòrica de les primeres 

obres, més afins al minimalisme i a l’art povera80, per desenvolupar de 

forma gegantesca –si és que se’ns permet aquesta adjectivització– els 

elements que li eren més constitutius. En Minaret for Otto Kurz a The 

Wasteland, hi ha, sobretot, tres transposicions remarcables: en primer lloc, 

l’alfombra es transforma en sòl òptic; seguidament, el balcó es minimalitza 

per transformar-se en un simple prestatge de ferro; i finalment, trobem la 

presència d’una figura asseguda en el punt de vista del “balcó”. Certament, 

com el propi artista afirma, Minaret for Otto Kurz obre la porta a les obres 

que incorporen un terra, o un sòl: “Creo que sin la alfombra no habría hecho 

las piezas de suelo” (LINGWOOD, 1990: 36), tant el sòl com els passamans 

–també recurrents en la seva obra–, tenen alguna cosa a veure amb el 

caminar i amb el concepte de la inseguretat. L’alfombra, doncs, comença a 

marcar l’espai del terra, com si es plantegés evidenciar l’espai horitzontal a 

la manera de Carl Andre, però també el territori en el qual l’obra 

s’emmarca, com una nova espècie de “marqueur”de l’art, com diria Heinich 

(HEINICH, 1998: 84), el marc espacial de l’escultura que, paradoxalment, 

l’espectador sovint no s’atreveix a trepitjar –malgrat que és convidat a fer-

ho. Quan l’alfombra, ja convertida en terres fets de linòleum amb dibuixos 

																																																								
79 Evidentment el títol de l’obra fa referència al poema de T.S.Eliot. 
80 Muñoz sempre havia declarat sentir-se més afí al povera que no pas a l’art minimal: 

“Siempre me he sentido mucho más cercano a Merz, Anselmo, Kounellisque a Judd, 

André, Morris o Barry” (MUÑOZ i LINGWOOD, 1996: 62) 



Ficcions	del	pluralisme																																																																																																					Paula	Juanpere	Duñó	

	 112	

geomètrics que crean la il·lusió òptica de plans mòbils81, es presenta amb 

l’opticalitat de The Wasteland i The Prompter (1988) [Figures 23 i 24], 

s’està evocant alguna cosa més que aquesta espacialitat que volien les obres 

de Fabro i Andre: parlem de la possibilitat d’una il·lusió, la inestabilitat del 

sòl que caminem i la necessària credulitat; en definitiva, l’entrada al territori 

d’un món possible.  

 

Quan Muñoz decideix interposar entre l’escultura –l’objecte– i el sòl de 

l’espai expositiu una alfombra o un terra òptic, sembla, en certa manera, 

voler reivindicar aquest espai representacional que s’ha anat desmuntant 

deliberadament en els darrers anys. Per tant, la incorporació, altre cop, d’un 

marc de l’obra contribueix deliberadament a la demarcació d’aquest espai 

il·lusori respecte l’espai real o comú, però a la vegada convida l’espectador a 

moure’s’hi. Així, Muñoz vol, en certa manera, sobreposar els dos espais 

possibles sense que un negui l’altre, creant, en la transferència de 

l’experiència de l’espectador, aquest espai estrany de la il·lusió en l’espai de 

la vida comuna. És a dir, no vol negar aquest emplaçamanet ideal que 

sorgeix –i com hem vist, sorgia ja en els primers intents de les avantguardes– 

entre la negació de la representació i la irrupció de l’espai real: en aquest 

moviment, l’espai de la representació es desplaça, més que no pas s’evadeix, 

en la transposició del pla vertical a l’horitzontal, creant una il·lusió d’espai 

referencial que és difícil de fer coincidir, en l’intel·lecte de l’espectador, amb 

l’espai real en què els subjectes viuen  la seva quotidianitat. Aquest nova 

il·lusió és el que Frank Stella vol evitar en el medi de l’expressionisme 

abstracte tal i com explica en el seu assaig Working Space (1986). Per 

Catherine Francblin l’evolució de l’obra de Frank Stella demostra com 
																																																								
81Els terres òptics són una reminiscència de l’arquitectura barroca que ja en el seu moment 

volien emmarcar i escenificar el personatge que els transita per fer-lo actuar. La construcció 

d’un decorat per la imatge, forma part de la conecpió artística del barroc que, per definir-la 

en un mot, Hauser la titlla de “cinemàtica” (1982: 369). 
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dugué a terme tals conviccions: “Tout indique que l’expansion de ses 

reliefspeints, décrochés du mur et installés dans l’espace du spectateur, obéit 

au souci de recréer ‘en vrai’, c’est à dir, à l’echelle humaine, le champ 

spatial dont la peinture classique produït l’illusion” (FRANCBLIN, 1992: 

43). És a dir que, ara, l’espai pictòric és el mateix que l’espai real, i el punt 

de fuga és ara significat pel propi espectador, al voltant del qual es gesta 

l’espai de l’obra que, a la vegada, és el seu espai real i és l’encarregat de 

constatar tal premissa, ja que l’objecte està en relació a la seva presència, 

així que “le spectateur est amené jouer un rôle comparable à celui qui joue le 

point de fuite dans la peinture figurative82” (FRANCBLIN, 1992: 43). Atès 

això, l’espectador és,  així consagrat en tant que testimoni d’allò real, a la 

vegada que conduit a la immersió de l’espai conceptual propi de l’obra. Amb 

la construcció dels seus terres, Muñoz sembla voler fer una nova demarcació 

de l’espai de la representació, i construir la nova premissa de veritat a través 

de la il·lusió: l’espai és el lloc on els nostres cossos es mouen, és ben cert i, 

per tant, és diferenciat de l’espai impenetrable del llenç, però delimita els seu 

confins, marcant una certa dislocació en la seva localització, per la qual cosa, 

tampoc coincideix plenament amb l’espai real. Aquest paisatge dislocat però, 

és un territori possible d’habitar:  

 

Al ampliar el mundo bidimensional del cuadro a un mundo 

tridmiensional poblado de figuras, objetos y espacios, crea un 

paisaje dislocado. Pero es un paisaje que es posible habitar. 

Estamos entre ellos. El estar dentro de la obra crea un poderoso 

sentimiento de apartamiento (CASTRO FLÓREZ, 2005: 39).  

 

																																																								
82Aquesta qüestió és i ha estat sempre cabdal en la percepció de l’escultura, en la qual 

l’espectador sempre ha tingut una deteminant presència en percebre l’espai on està situada. 

Per essència, l’escultura, objecte al voltant del qual hom pot donar voltes, implica de 

manera concreta l’espectador. 
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Muñoz confessa, en una de les entrevistes editades, que la construcció de 

sòls sorgeix a partir d’un desig de construir quelcom que sigui real, alguna 

cosa que la gent pugui creuar caminant: “quería hacer algo real, no un objeto 

que suplanta la realidad” (citat a LINGWOOD, 1996: 59). No obstant, a la 

vegada és tan sols l’element necessari on col·locar les seves figures, “el 

suelo se convierte en un fondo inmenso para esa pieza” (LINGWOOD, 

1996: 59). Com ja hem dit, al principi les obres de Muñoz estan més 

relacionades amb l’absència de la figura humana. Sembla proporcional o 

directament relacionada la incorporació de les figures amb el tractament de 

l’espai en els seus treballs. Podríem dir que quan ha conquerit plenament 

l’espai i l’ha delimitat segons els seus interessos, poc a poc va apareixent la 

figura, que acabarà per fer desaparèixer els terres explícits. En aquest 

desplaçament, la percepció de l’espai a través de la seva evidenciació dels 

terres òptics, o l’alfombra, és substituïda per la tensió de l’espai que generen 

les figures: “en este momento ya no necesitaba el suelo como medio para 

afianzar la propiedad del espacio” (LINGWOOD, 1996: 153)83.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
83 Al mateix temps Muñoz passa de fer les figures amb motlle a moldejar-les ell mateix. 

Citant a Giacometti reconeix “que quería ser capaz de volver todos los días al estudio y 

tenir algo que hacer. Más que pasar del concepto a la producción, tenía la necesidad de 

hacer la obra yo mismo, de dejarla en un estado inacabado” (LINGWOOD, 1996: 153).  
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2.2.3 La visió unificada de l’espai 

 

En aquesta visió de l’espai podem evocar la influència del barroc, en tant que 

els elements aïllats ja no poden ésser gaudits en harmonia, separats els uns 

dels altres com succeïa amb Leonardo o Raffaello. En una pintura de Rubens 

o de Rembrandt, el detall individual no té ja cap significació per ell mateix, 

sinó que l’artista enfoca el tema amb una visió unificada i en aquesta visió 

desparareix tot allò que és aïllat i particular (HAUSER, 1982: 369). La 

voluntat de crear un tot, un espai relacional, en el qual els diferents elements 

estiguin en tensió amb els demés, creant així una sensació d’espai unificador 

i immersiu, sembla ser també la voluntat de Muñoz. Malgrat que, 

evidentment, el minimalisme ha estat una influència marcable, en aquesta 

qüestió Muñoz es desmarca de la seva concepció de l’espai. La qüestió 

relacional entre els diferents elements d’una instal·lació, per exemple, o 

d’una escultura expandida, com podríem anomenar l’obra de Muñoz, és un 

dels elements que preocupà notablement al minimalisme. Però Muñoz se 

sent més afí a la concepció barroca: “Sin embargo Borromini creó una 

unidad conceptual diferente que yo suscribo más que el reduccionismo del 

proyecto minimalista” (LINGWOOD, 1996: 62). En les obres de Muñoz, 

cadascun dels objectes es relaciona amb els demés, creant una tensió en 

l’espai sense significar per si mateix. Així, podem concloure que l’espai 

d’aquestes obres és, per una banda, l’espai real en què el subjecte-espectador 

transita, mou, relaciona el seu cos, però per altra banda és també un espai 

conceptual, il·lusori o psicològic. Ja no estracta d’una il·lusió de moviment, 

com succeïa amb l’ampolla de Boccioni, sinó que el moviment és real per un 

espai real: l’espectador transita perquè la disposició dels diferents elements 

en l’espai, i la tensió generada entre ells, el convida a fer-ho, a la manera 

d’una església, com explica el propi Muñoz en Segment: 
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Geoffrey Scott, posiblemente en calidad de alumno de Berenson, 

quiso resumir los valores específicos de toda construcción. Scott 

decía que al entrar en una iglesia y confrontados desde el fondo 

de la nave con una larga perspectiva de columnas, el espacio 

mismo nos sugería el caminar hacia adelante, hacia la 

conclusión de este movimiento, hacia el altar (MUÑOZ, 2009: 

127).  

 

La possibilitat d’un dispositiu ficcional es remet inevitablement a l’element 

de quelcom totalitzador dels diferentes elements disposats en l’espai. Aquest 

forjar un tot és el que permet crear la sensació d’entrar dins d’un altre espai, 

diferenciat d’aquell del que l’espectador prové. Les diferències del 

tractament de l’espai entre el barroc i el minimalisme tenen a veure sobretot 

amb la idea de la representació. El minimalisme, justament, tal i com afirma 

Rosalind Krauss, s’exerceix en la lluita contra l’espai il·lusori i psicològic, 

contra el món privat i íntim de l’autonomia de la representació (1994: 251), 

ben al contrari del que proposaven artistes de l’època barroca com 

Borromini. La idea d’un tot és desmembrada pels minimalistes, ja que no 

creuen que sigui aquesta la forma d’aconseguir el desmantellament de l’espai 

representacional, sinó que serà la idea de la serialitat contraposada a la 

relació compositiva o de jerarquització, és a dir que, per ells, l’assoliment de 

l’altar ha d’ésser abolit. La noció d’espai no pot ser ja més el d’un espai 

representat, altrament ha d’ésser l’espai que hi ha entre les diferents peces, 

com un simple fons de les figures en l’espai. És per això que per molts la 

influència fonamental del minimal es deixa veure en l’art de les 

instal·lacions, del qual en seria precursor (LARRAÑAGA, 2001) pel que fa 

a la idea de la creació d’un espai on participi físicament l’espectador. El 

minimalisme busca també la literalitat en la qüestió de l’espai, que presenta 

com quelcom que consisteix, precisament, en aconseguir passar desapercebut 

i, per tant, com una experiència perceptiva i no imaginativa, o real i no 
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il·lusòria, en contraposició als espais de l’escultura moderna que, com hem 

vist, creaven un espai conceptual, un moviment il·lusori.  

 

És evident que l’escultura, tant la tradicional com la moderna, crea al seu 

voltant un camp d’influència que l’espectador experimenta com si fos creat 

pel propi objecte i valorat en aquest sentit: no obstant, la participació de 

l’espectador en l’escultura minimal no vol ésser corporal (és a dir, 

d’introduir-se dins l’obra com en les instal·lacions), sinó que es tracta d’una 

participació bàsicament visual i conceptual. Evidentment, tot i que un dels 

màxims objectius d’aquest art fou el de reivindicar l’atenció sobre l’objecte 

mateix, l’espai en què està instal·lat influencia alhora en la forma de l’obra i 

determina, al seu torn, l’espai en el qual s’inscriu. L’espectador, aleshores, 

pren consciència de la presència d’ambdues coses, de l’obra i l’espai, a la 

mateixa vegada que pren consciència de si mateix en tant que activitat 

receptora.  

 

Com dèiem, un dels objectius de la serialitat minimalista és el de trencar amb 

la possibilitat d’un espai sacralitzat o de la representació. La serialitat es 

contraposa a la forma relacional, és a dir, a una ordenació jeràrquica dels 

diferents elements que componen l’espai i que només tenen sentit en el seu 

conjunt. D’aquest forma ho explica Pérez Carreño: 

 

los artistas minimal rechazan lo que denominan una concepción 

relacional de la obra, según la cual las relaciones entre sus 

elementos internos dan contenido y estatuto artístico al objeto y 

a su producción. La relación consiste en una ordenación 

jeràrquica de estos elementos, que dotan de valor al todo y que 

tienen sentido en el todo (PÉREZ CARREÑO, 2003: 145) 
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La idea de composició, per tant, és portada al límit en el minimalisme, que 

posa en dubte tant l’estructura interna de la suma dels seus elements del 

mateix valor perceptiu, com l’estructura externa, o la relació de l’objecte 

amb l’espai, que es percep d’ara en endavant com el resultat d’un trobament 

real de l’obra amb l’espectador. El tot de l’art minimal és tan sols una 

ordenació serial, però és en l’àmbit d’allò relacional on és possible la creació 

d’un nou espai il·lusori. La noció del tot és un dels elements constitutius de 

la creació d’una il·lusió, ja que aquesta descansaria en la percepció d’una 

certa relació entre les parts, no permetent el sentit individual a cadascun dels 

seus elements.  
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2.2.4 L’espai de l’enaltiment de la imaginació 

 

La noció d’espai, Juan Muñoz la substitueix sovint per la d’“habitació”, 

terme que prefereix i que denota més concretament un “espai tancat i cobert 

destinat a ésser habitat”84. En aquest punt, hi ressonen, evidentment, les 

reflexions de la perspectiva existencialista i fenomenològica heideggeriana 

sobre l’espai, com quelcom que ve referit al cos físic, però al cos humà en 

tant que “un-ser-en-el-món”. Les construccions que permeten ser habitades 

són, per Heidegger, elements que fan possible donar sentit a la vida en 

determinats moments, més que no pas produccions tangibles (HEIDEGGER, 

2003). Aquesta qüestió es fa palesa en el text del propi Muñoz, Segment 

(MUÑOZ, 2009: 121-143), en el qual parla sobre una petita construcció a 

Perú, una ficció sobre un espai ideal que és plantejat com buit i tranquil, que 

té el simple objectiu de ser transitat. La relació entre el moviment i la calma 

d’allò que està aturat és una constant en l’imaginari de Muñoz. En la sèrie 

dels Raincoat Drawings, per exemple, se succeeixen un seguit d’imatges 

d’habitacions buides, inquietants, espais que, malgrat la calma aparent, 

suggereixen una existència associada amb accions i esdeveniments, fora de 

la utopia de la posada. Aquests inquietants dibuixos de guix blanc i oli sobre 

tela negra es presenten desproveïts de la presència humana, però no es 

mostren per tal que siguin experienciats com quelcom totalment buit, sinó 

més aviat per transmetre la sensació que alguna cosa ha passat o passarà en 

un futur pròxim. L’habitació és per Muñoz “el lugar donde estás solo. Ahí es 

donde todo sucede, en esas horas en que no pasa nada. De haber un tema, 

sería esta experiencia” (LINGWOOD, 1996: 125).  

 

Muñoz presenta sempre els espais com quelcom que ha estat transitat, podria 

haver-ho estat o ser-ho en un futur immediat, però en els moments en què els 

																																																								
84Definició del dicconari GREC de la paraula “habitació”.  
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espais reposen dels trànsits és quan tot succeeix. En termes heideggerians, 

aquest “tot” que succeeix és el simple habitar, que no és res més que el propi 

existir. D’altra banda, en aquest simple existir, en l’evocació dels moments 

en què res succeeix com, paradoxalment, els espais en els que tot succeeix, 

Muñoz sembla situar-se en una actitud baudelareiana, en la qual la tediosa 

existència empeny a l’evasió, de la qual una de les formes és la imaginació. 

En aquesta posició romàntica, si es vol, els espais de Muñoz evoquen la 

solitud i la calma, però empenyen, com les finestres en el poema de 

Baudelaire, a imaginar el que ha pogut succeir o el que tindrà lloc en aquest 

espai en un futur pròxim. Com Leopardi, que pot imaginar més enllà de la 

tanca, el jo líric del poema en prosa Les Fênetres, supera el pes feixuc de 

l’existència a través de la imaginació, un dels paradisos artificials, i finalitza: 

“Peut-être me direz-vous: “es-tu sûr que cette légende soit la vraie?” 

Qu’importe ce que peut être la réalité placée hors de moi, si elle m’a aidé à 

vivre, à sentir que je suis et ce que je suis?”. De la mateixa manera que el 

poeta, l’artista ens presenta uns dibuixos d’interiors, plens de penombres, a 

través dels quals imaginar la vida. Aquesta mateixa voluntat, enaltir la 

imaginació de qui observa, sembla que estigui darrera també de la creació 

dels terres òptics de Muñoz. L’artista sembla experimentar, en primer lloc a 

través de l’alfombra, i després amb els terres, la creació d’un tot que englobi 

l’obra dins d’una mateixa finestra per a l’espectador, però defugint l’espai 

pictòric, equiparant-lo a l’espai real, en què l’espectador es mou i actúa. 

Així, si l’escultura moderna vol ésser espai incognoscible per quotidià, 

Muñoz sembla voler desmarcar aquest espai de l’art de l’experiència 

quotidiana per retornar-lo a l’esfera de la imaginació o la il·lusió, però 

encaixant-lo sempre a l’espai real.  
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2.3 LA CONQUESTA DELS SUPORTS 

 

El ser ficcional, que és una de les propietats més característiques del 

llenguatge literari, es manté verdaderament en un estatut ambigu pel que fa 

als dispositius visuals. Si per Aristòtil la creativitat del poeta no es 

manifesta en el nivell de la forma verbal, sinó en el de la ficció, que 

considera la invenció i disposició d’una història –en la ficció i no en la 

dicció, en termes de Genette–, l’obra visual té, aleshores, una possibilitat de 

construcció ficcional, en el sentit d’invenció i disposició d’aquesta història. 

Ricoeur recuperarà aquesta noció aristotèlica de la ficció a partir de la noció 

de mimesi, que ell considera sinònim d’“estructuració dels esdeveniments” 

o el que anomena la mise en intrigue (RICOEUR, 1983-1985). Aquesta 

activitat de composició o estructuració determinaria la ficció com un espai 

de la semàntica textual; però en el que l’autor anomena la mimesi III, que és 

el domini del lector o espectador, Ricoeur incorpora en la seva teoria el 

conjunt d’operacions que intervenen en la creació del text, integrant aquelles 

amb caràcter de semàntica textual i de dimensió pragmàtica, sense reduir-se 

a cap dels dos elements. Com explica Pozuelo Yvancos: 

 

aunque el componente pragmático es sin duda indispensable a la 

hora de explicar la ficcionalidad, toda vez que actúa como 

presupuesto y expectativa de lector, previa incluso a la lectura de 

géneros ficcionales, y condicionante seguro de su evaluación 

como literarios, sería extremado negar que es rasgo asimismo 

semántico y aún sintáctico y que forma parte no solo del uso, sino 
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también de la estructura y constitución misma del fenómeno de la 

obra literaria como construcción artística. (POZUELO, 1993: 96) 
 

No obstant, com es du a terme aquesta ficcionalització o disposició dels 

esdeveniments en l’art visual? És evident que hi ha certs medis privilegiats 

per a la ficció, gràcies a les seves particularitats i possibilitat d’interaccions 

per millor provocar una resposta ficcional, com el literari i el 

cinematogràfic, és a dir, les considerades ficcions canòniques. Tanmateix, 

en l’explosió dels suports semiòtics  pròpia del paradigma contemporani de 

l’art, així com en el trencament amb el vincle retinià, nous medis han estat 

incorporats en els seus dispositius. La possibilitat que tots els medis puguin 

ser un suport per un objecte ficcional és la tesi que defensa, per exemple, 

Bernard Guelton. Així, segons aquest autor “une image fixe peut être 

génératrice de fiction sous certains conditions” (GUELTON, 2011: 47), ja 

que no hi ha, per tant, res a priori que defineixi un medi com a ficcional o 

no-ficcional en si mateix. Guelton, en un exercici comparatiu entre diferents 

formes de posar en escena la conjunció de la imatge i el text, posa en 

contraposició les pràctiques més conceptuals de Hamish Fulton –pertanyent 

al moviment del land art anglès85– amb el treball de Jean Le Gac –que per la 

seva banda està considerat membre de l’anomenat “narrative art”. En el 

primer cas, doncs, es poden donar indicis d’una postura més aviat factual, 

mentre que en el segon seria més aviat ficcional: “Chez Jean Le Gac, les 

rapports description-narration-témoignage se transforment en description-

narration-fiction” (GUELTON, 2011: 55). Lorenzo Menoud, tanmateix, 

considera que una imatge estrictament fixa no pot esdevenir o ésser 

considerada de naturalesa ficcional:  
																																																								
85L’obra a què fa referència Guelton és la publicació de Hamish Fultom, Camp Fire, 1985, 

una obra que combina text i imatge, però on dominen les fotografies –que són preses de 

paisatges i naturalesa– per sobre del text, el qual només aporta breus frases de caràcter 

factual. 
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Puisque la narration concerne l’évolution du monde dans le 

temps, les seuls médias capables de fictionnalité sont ceux qui 

présentent une dimension temporelle, à savoir le langage, le 

théâtre et le cinéma. Les images ne peuvent pas être fictionnelles, 

parce que leur nature statique les rend ineptes à représenter les 

changements d’état. (MENOUD, 2005: 50-54) 

 

Per tant, la noció de ficció dependria tan sols de la capacitat d’una obra per 

transmetre la seva capacitat per explicar històries. Atès que la narració és 

quelcom de per si temporal, els únics suports capaços de ficcionalitat són 

aquells que presenten una dimensió de temps. Com hem vist, l’art ha 

incorporat aquesta dimensió temporal en dos sentits: en la introducció de 

mecanismes narratius com la seqüencialitat, la incorporació de text i altres 

mitjans com el vídeo, etc., i en la duració expandida del moment de la 

recepció. Per tant, assumim que aquesta no pot ser una raó per a la 

inhabilitació de les arts visuals per a la ficció. A més, desproveir de la 

facultat narrativa a les imatges no és del tot just, ja que pot suggerir un 

embrió d’història si aconsegueix allò que Lessing anomenà el “moment 

eloqüent”, és a dir, un moment que suggereix alhora un passat i un futur 

(LESSING, 1960) (vegeu punt 2.5.3). D’altra banda, Menoud afegeix: “Il est 

par conséquent inutile de soulever la question de la fictionnalité dans la 

peinture et la photographie” (2005: 50-54).Aquesta inutilitat de la qüestió de 

la ficció en la pintura o la fotografia és el que, des d’un punt de vista 

cognitiu86, Marie-Laure Ryan anomena la “zona d’indeterminació” (RYAN, 

																																																								
86 “Par dimension cognitive, je ne veux pas dire qu’une théorie de la fiction devrait reposer 

sur une science cognitive au sens technique du terme. (…) Ce que j’entends par “dimension 

cognitive”, c’est que passer un jugement de fictionnalité est un acte qui influence 

profondément l’utilisation d’un texte ou l’interprétation d’une conduite” (RYAN, 2011: 

11). 
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2011: 27). L’autora percep tres possibilitats pel que fa a la relació entre 

ficció i imatge fixa: tenim aquelles que revelen ficcionalitat, les que no en 

revelen pas i les imatges que presenten una indiferència respecte aquestes 

categories, les quals no hi aportarien una dimensió significativa: “Tous les 

medias présentent une zone d’indétermination. L’importance de cette zone 

varie en fonction du médium, proportionnellement a la capacité du médium à 

construire des vérités précises et à raconter une histoire” (RYAN, 2011: 28). 

La pintura, per Ryan, no és l’única a produir obres que escapin de la 

dicotomia ficció o no-ficció: tots els medis presenten una zona 

indeterminada –la zona indeterminada, per exemple, que constitueix també 

la poesia87–, i medis com l’arquitectura i la música es trobarien enterament 

dins d’aquesta zona d’indeterminació, si no és que siguin hereus d’un text 

ficcional88.  

 

A diferència del llenguatge verbal, les imatges desafien la teoria de la 

ficcionalitat perquè són incapaces d’enunciar proposicions d’una manera no 

ambigua, segons Sol Worth (1981)89. Per Ryan, tanmateix, si la imatge és 

																																																								
87 Per exemple, Käte Hamburger considera la poesia lírica com un enunciat de valor factual, 

és a dir, concernint el mon atcual més que no pas un gènere ficcional (vegeu 

HAMBURGUER, 1995) 
88 Així, Ryan argumenta :  

Le grand public s’intéresse à savoir si l’intrigue d’un fil ou un récit est 

inventée ou fondée sur des faits, mais seuls les théoriciens s’interrogent 

sur la question de la fictionnalité en peinture, en architecture ou en 

musique. Plus la notion de fiction s’étend au-delà de son domaine 

d’origine, celui de la narration verbale, plus cette extensions devient un 

jeu purement théorique (RYAN, 2011: 30). 
89 Així cita Ryan a Sol Worth :  

Prenons cette phrase: ‘Le chat est sur le coussin’. Elle a un argument 

bien défini: chat. Grâce à l’article défini, elle saisit un référent 

spécifique: ce chat, et pas un autre. Son prédicat nous dit qu’il est 
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una fotografia en lloc d’una pintura, aquesta dirà alguna cosa més, perquè es 

tracta d’un mecanisme d’enregistrament, testimoniant l’existència de 

l’objecte fotografiat90 (RYAN, 2011). Aquesta afirmació coincideix amb el 

cèlebre assaig de Roland Barthes sobre la fotografia. Per tal que aquesta 

existeixi, un objecte real ha d’haver estat posat davant l’objectiu de la 

càmera –a diferència de la pintura– que és el que Barthes anomena el 

“referent fotogràfic” (BARTHES, 1980: 120). Per tant, mentre que la 

pintura pot fingir que ha vist allò que representa, no podem negar que amb 

la fotografia allò que hi té lloc ha estat allà en algun moment determinat: 

aquest és el noema del qual parla Barthes, el nomea del “ça a été”:  

 

cela que je vois s’est trouvé là, dans ce lieu qui s’étend entre 

l’infini et le sujet (operator ou spectator); il a été là, et cependant 

tout de suite séparé; il a été absolument, irrécusablement, et 

cependant déjà différé. (BARTHES, 1980: 121) 

 

Aquest nomea se situa en el centre de l’ús de la fotografia durant les dècades 

dels seixanta i setanta, època en la qual les pràctiques artístiques comencen a 
																																																																																																																																													

question d’un propriété spécifique du chat: être sur le coussin. Il ne 

s’agit pas de sa race,  de sa couleur, ou de sa position précise sur le 

coussin. Le message d’un image représentant un chat sur un coussin est 

beaucoup plus flou. Le spectateur identifiera certainement l’image 

comme représentante une chat, mais au lieu de réfléchir sur le fait que le 

chat est sur le coussin, il peut fixer son attention sur les yeux verts du 

chat, sur son épaisse fourrure, sur son regard tourne vers le photographe, 

etc.(…) Nous ne pouvons pas déterminer exactement ce que l’image dit, 

parce que dire nécessite un langage articulé fait de symboles discrets. 

(RYAN; 2011: 19) 
90Així, “une photo, un film manipulé sont l’équivalent d’un mensonge verbal” (RYAN, 

2011: 20). Respecte aquesta qüestió és interessant l’obra del fotògraf català Joan 

Fontcuberta, com també els seus assajos El Beso de Judas: fotografía y verdad (2011) i La 

Cámara de Pandora (2010). 
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introduir la fotografia en les seves obres, especialment a través de l’art 

conceptual, per al qual  serveix, sobretot, com a  document, amb la voluntat 

de gravar l’acció de la idea desmaterialitzada. Els artistes no trobaven 

interessants les fotografies en si mateixes, sinó que les consideraven una 

col·lecció de documents. Les escenografies i els muntatges no van tenir lloc 

en el segle XX fins especialment la dècada dels 80, durant la qual, en el 

context dels discursos emergents de la postmodernitat i la hiperrealitat es 

comença a posar en dubte l’objectivitat fotogràfica, manipulant les seves 

imatges, creant fotografies que presenten l’autoconsciència d’una 

manipulació. Són autors com Duane Michaels i Cindy Sherman. O artistes 

com John Baldessari i Jean Le Gac, que ja el mateix any de l’assaig de 

Barthes, el 1973, van formar part de l’exposició anomenada Story Art (vegeu 

punt 1.4). Les fotografies, tanmateix, no semblaven reclamar-se pròpiament 

com a fotografies, ni tampoc volien tenir cap qualitat artística91. 
 

La qüestió és que, davant d’una imatge fotogràfica –sigui o no manipulada–, 

la presència d’una certa aura de realitat fa que, inevitablement, se’ns 

plantegin preguntes, com li passa al propi Barthes davant de la fotografia 

d’un nen col·legial de nom Ernest, del 1931: “il est possible qu’Ernest, 

jeune écolier photographié en 1931 par Kertész, vive encore aujourd’hui 

(mais où? comment? Quel roman!)” (BARTHES, 1980: 131). Encara que el 

fet fotogràfic s’allunyi ja de l’anomenada “straight photography” o del que 

Cartier-Bresson anomenà “el moment decisiu”, la pròpia incidència i 

essencialitat de la seva tècnica fa que aquesta amagui el que Barthes 

																																																								
91 És també aquesta l’època en què sorgeixen nombrosos assajos sobre la fotografia en clau 

moderna: el 1973 Susan Sontag publica On Photography (SONTAG, 1977); el 1975 Allan 

Sekula escriu “On the Invention of Photographic Meaning” (SEKULA, 1982); i el 1980 el 

ja citat La Chambre claire : note sur la photographie, de Roland Barthes. Des que 

Benjamin va intentar-ho el 1931 poques vegades s’havia intentat pensar què era la 

fotografia (BENJAMIN; 1993). 
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anomena la catàstrofe, o la punyent presència del temps, a partir de l’èmfasi 

del noema. El que en definitiva, pot fer acabar emergint un argument 

novel·lesc en la imaginació de l’espectador (“Quel roman!”). És doncs, 

sobretot, aquest punyent aferrament a la realitat el que produeix, pensem, les 

preguntes novel·lesques de l’observador, mentre que, davant la pintura, les 

preguntes que ens formulem són d’un altre caire. Encara que en la majoria 

d’ocasions no existeix evidentment una lectura jeràrquica o sintàctica 

possible, l’element narratiu persisteix i l’indici ficcional es desenvolupa en 

les preguntes que genera l’obra, que parteix d’un element narratiu literal, 

encara que el seu significat és sempre suspès en una construcció poètica. Es 

tracta de plantejar, en la imatge, el que podríem anomenar un embrió de 

trama que incita l’espectador a imaginar, més que no pas a creure.  
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2.3.1 La imatge única de Jeff Wall 

 

Jeff Wall presenta, en moltes ocasions i en les seves obres més cèlebres, 

fotografies de gran format i grans transparències de cibachrome, muntades 

en caixes de llum d’alumini semblants a les que utilitza la indústria 

publicitària. La primera caixa de llum que presentà, fou el 1978, va ser a la 

Nova Art Gallery de Vancouvert, en la qual instal·là l’obra The Destroyed 

Room (1978) [Figura 6], no pas a l’interior de la sala, sinó a l’aparador de la 

galeria, talment un anunci publicitari92. Com afirma Chevrier, aquesta obra 

inicia el corpus de tableaux de Wall, “comme une tentative post conceptuelle 

de reconstruction d’une tradition picturale à l’ère des médias” (CHEVRIER, 

1995: 16). És a dir, quelcom que evoca la tradició pictòrica, aquella del 

“théatre peint” o el tableau vivant molt en voga des del segle XVIII, posant-

la en relació amb les noves tecnologies, formes i usos de la imatge. L’obra 

The Destroyed Room, que presentava un espai tancat on quelcom havia 

tingut lloc deixant una habitació destruïda, va ser presentada com una 

instal·lació que produïa un cert efecte il·lusori. La recuperació d’aquest 

efecte contradiu, evidentment, la tradició fotogràfica del conceptualisme, 

però també la del pop art pel qual, des de Warhol i Richter la imatge 

fotogràfica s’havia convertit en un quadre abstracte93. Wall reintrodueix 
																																																								
92 Poc temps després, el 1979, Wall presentava, a la galeria Art Gallery of Greater Victoria, 

també al Canadà, una exposició en la qual presentava altres obres muntades amb caixa de 

llum: Faking Death, Young Workers i Picture for Women.  
93 Les primeres obres de Wall, tanmateix, estaven inscrites en l’ús conceptual de la 

fotografia, és a dir, en tant que simples documents d’accions o llocs. El 1970 va dur a terme 

la seva obra Landscape Manual, una publicació d’imatge i text que respirava la influència 

de Homes for America (1966) de Dan Graham o de A tour of the monuments of Passic 

(1967) de Robert Smithson. Landscape Manual explica el viatge en cotxe pels espais d’una 

perifèria urbana, monòtona i depriment. En les 56 pàgines en blanc i negre s’hi perceben les 

convencions del fotoperiodisme: tanmateix, aquestes es troben subvertides per tal de 

mostrar el terreny com un espai ert, escenari de l’alienació, on no hi té lloc cap 
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l’ambigüitat del model teatral en un espai pictòric que semblava dividit entre 

dos postulats realistes: el fet documental i el fet pictòric en les seves 

coordenades concretes, la no-figuració. De la mateixa manera que l’artista 

fotorealista Richard Estes recriminava al Pop un excés de comentari, Wall 

busca, en l’art, un retorn a certes formes “significatives” davant de la 

negació del plaer visual i l’augment de presència de gestos buits en l’art, la 

serialitat, les seqüències i els procediments arxivístics característics de les 

pràctiques artístiques de la nostra època. Malgrat que per fer tal cosa a partir 

de l’ús de la fotografia, semblava inevitable l’ús seqüencial o les formes de 

caràcter serial com fou en el cas d’artistes com Richard Prince, Sherrie 

Levine, Barbara Kruger o Cindy Sherman, Jeff Wall volia condensar el 

contingut i el significat en una sola imatge tal i com havia fet sempre la 

tradició pictòrica. El context era força contrari a tals empreses, com 

demostra el fet que, el 1980, Victor Burgin dubtava si era possible que una 

simple fotografia pogués sol·licitar a l’espectador una mirada extensa en el 

temps, una duració en la recepció, i una dimensió crítica que semblava 

només assumir-se a través del llenguatge 94 . Per Burgin, la familiar 

																																																																																																																																													
esdeveniment mereixedor d’ésser documentat. L’obra va tenir una forta acceptació i va ser 

inclosa a la influent mostra d’art conceptual Information, que tingué lloc al Moma de Nova 

York el 1970. 
94Burgin s’ho preguntava en el seu text Thinking Photography (1982). També el 1980 

Roland Barthes es preguntava sobre aquesta qüestió i encara que semblava arribar a la 

conclusió contrària, no deixa de mostrar les seves reserves al respecte (BARTHES, 1980). 

El silenci de les imatges i el possible acompanyament del text i la seva funció, va ser un 

dels temes recurrents en les pràctiques artístiques de l’època: l’obra de Burgin Lei-Feng 

(1974), per exemple, proposa imatges publicitàries acompanyades de text de contingut 

teòric i reflexiu –sobre la càrrega ideològica de la codificació de la imatge–, però també hi 

ha exemples en altres gèneres artístics, com en el cinema, amb la pel·lícula de Jean-Luc 

Godard i Jean-Pierre Gorin, Letter to Jane: an investigation about a still, del 1972, 

emmarcada dins del moviment i influència del grup DzigaVertov. Ambdues obres volen 

reflexionar sobre la relació entre el llenguatge i la imatge i posar de manifest el pretès 
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experiència d’una cultura visual es presenta com un espectacle de la 

distracció, fent que la majoria d’imatges siguin descartades abans  que 

puguem tenir una relació reflexiva amb elles. L’artista i teòric, però, no 

només atribueix aquesta distracció a un hàbit cultural, sinó també a la 

contingència i l’ontologia de la pròpia fotografia: hi ha quelcom en les 

imatges fotogràfiques que exclou la possibilitat d’una mirada llarga si no és 

que estiguin desplegades en nombre (BURGIN, 1982).  

 

L’obra de Jeff Wall es manté en la imatge estàtica i única, malgrat que hi ha 

la presència rellevant d’un moment performatiu important –de la mateixa 

manera que el trobem en l’obra de Sophie Calle, encara que, evidentment, la 

casualitat i l’arbitrarietat no hi tenen lloc de la mateixa manera. Wall 

estableix un guió de l’escena que vol reproduir, tal com ho feien en l’època 

dels retrats escenografiats, o com es pot preparar una escena de rodatge de 

cinema. En Wall tenim, doncs, tres elements importants pel que fa a la 

medialitat de la seva obra: el moment performàtic, la imatge fixa i la caixa 

de llum característica de la seva obra, encara que abandonada a partir de 

finals de la dècada dels 90. En la reconsideració que Wall duu a terme del 

format reportatge, l’artista acaba establint una direcció completament 

contrària a la que seria adient per aquest gènere, perquè en lloc de buscar 

l’esdeveniment per a documentar-lo, Wall considera un resultat fotogràfic 

preconcebut, ja que l’esdeveniment que fotografia ha estat prèviament 

dissenyat. Per tant, com ja hem apuntat, ens trobaríem davant del que s’ha 

anomenat la “fotografia escenografiada” i que durant els anys 80’s es 

recupera amb noms com Cindy Sherman o Laurie Simmons, que fan una 

revisió del quadre o tableaux fotogràfic, dels tableaux vivants del segle 

																																																																																																																																													
silenci de les imatges estàtiques, o la seva mudesa. Més endavant reflexionarem sobre la 

relació entre imatge i text en l’obra de Sophie Calle (vegeu el punt 2.3.2). 
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XIX95 (CRIMP, 1993), recuperant d’aquesta manera la seva teatralitat, el 

gust per les disfresses, la dramatització dels personatges, els decorats, la 

construcció de maquetes, petits escenaris, arquitectures simulades, resultant, 

per tant, una hibridació de diferents tècniques artístiques en la forma de 

treball, la qual cosa significa que hi ha un treball de planificació i 

escenificació de plató abans d’efectuar la presa fotogràfica molt semblant a 

la que té lloc en la posada en escena cinematogràfica96.  

 

Així, per retornar la capacitat expressiva i reflexiva a la imatge fixa, Wall es 

plantejava si la fotografia podia mai tenir la mateixa capacitat de presència 

que havien tingut les grans obres pictòriques, la seva relació amb 

l’espectador, però també amb l’espai expositiu encara que evidentment amb 

les seves particularitats. Potser és per tal qüestió que Wall inicia una sèrie de 

remakes: com la mateixa The Destroyed Room –inspirada en l’obra de 

Delacroix, La Mort de Sardanaplane del 1827–, Young Workers 
																																																								
95Hi ha, evidentment, una dimensió irònica en tal apropiació : “is the photography that is 

self-consciously composed, manipulated, fictionalized, the so-called directorial mode” 

(CRIMP, 1993 : 119); “The strategy of this mode is to use the apparent veracity of 

photography against itself, creating one’s fictions through the appearance of seamless 

reality into which has been woven a narrative dimension”, escrivia el 1980 Douglas Crimp 

en el seu article “The photographic activity of postmodernism”. Aquesta estètica, 

anomenada per Crimp « postmoderna » i que es basa en la pèrdua de la ingenuïtat respecte 

la veracitat objectiva de la fotografia, posa en funcionament l’estètica del simulacre. Hi ha 

tanmateix un grup d’artistes, entre els quals s’inclou Jeff Wall, com Laurie Simmons, 

Patrick Tosani, John Coplans, Suzanne Lafont, Thomas Struth o Hannah Collins que, 

malgrat tenir consciència de tota representació com artifici, no accepta cegament la pràctica 

del simulacre ni s’emmarca estrictament dins d’aquestes pràctiques postmodernes. 
96 La forma de treballar és, doncs, complexa: s’hi estableix un procés de preparació i 

col·laboració, una dinàmica característica de tota posada en escena. Per veure el detall de la 

construcció d’una obra vegeu “The Hole Truth, Jan Tumlir talks with Jeff Wall about The 

Flooded Grave”, en què parlen sobre el muntatge de l’obra The Flooded Grave (1998-

2000) (LAUTER, 2001). 



Ficcions	del	pluralisme																																																																																																					Paula	Juanpere	Duñó	

	 132	

(1978/1983) –recordant els retrats heroics del treballadors en el realisme 

socialista– o, per posar un altre exemple, Picture for Women (1979) [Figura 

7] –que inicia un clar diàleg amb l’obra d’Édouard Manet, Un bar aux 

Folies Bergère (1881-2)97. Com sabem des de les aportacions a l’esfera de 

l’art duchampianes, l’espai expositiu és capital per a la recepció de les obres 

de caire apropiacionista i, en certa manera, en crear imatges d’imatges, Wall 

està també apropiant-se de quelcom98. L'artista explica ell mateix aquesta 

primera incursió en l’apropiacionisme: 

 

En mis primeras obras intentaba definir mi postura y mis 

relaciones teóricas con el arte conceptual y a través de ello con lo 

que yo consideraba una “contradicción” de la vanguardia. Esto 

fue en 1978, en los comienzos de la nueva pintura. Fue un periodo 

subjetivista, y yo intentaba oponerme a él y continuar con un 

concepto de producción artística influida por la historia y la 

política. Creí importante hacer referencias explícitas a otras obras. 

Por ejemplo, cuando hice La habitación destruida, tomé como 

referencia el diseño de los escaparates comerciales de ropa y 

mobiliario como tableaux morts en oposición als tableaux 

																																																								
97 La cita a la tradició pictórica esdevé en l’obra de Wall una característica central, un joc 

intertextual que l’artista duu a terme per tal de posar en relació la fotografia amb l’art del 

passat. Altres exemples són The storyteller –inspirada en Le déjeuner sur l’herbe (1863) de 

Édouard Manet o The thinker (1986) [Figura 8] que fa pensar en el pensador de Rodin, però 

també en el projecte de monument d’Albert Dürer als camperols rebels (1525) que no es va 

arribar a realitzar. D’altra banda, també hi trobem cites directes d’obres literàries, com 

Odradek, Táboritská 8, Prague, 18 July 1994 (1994) [Figura 9] en què recrea l’estrany i 

inquietant objecte descrit per Franz Kafka en el seu relat Die Sorge des Hausvaters, 

publicat el 1919, o After “Invisible Man” by Ralph Ellison, the Prologue (1999-2000) 

[Figura 10] i After “Spring Snow”, by Yukio Mishima, Chapter34 (2000-20005) [Figura 

11], com bé aclareixen  els títols  respectius. 
98Per veure Wall sobre Duchamp vegeu “Some sources for Warhol in Duchamp and others” 

dins Andy Warhol: paintings 1960-1986 (WALL, 1995). 
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vivantes. Al mismo tiempo la temática de la fotografía tiene 

mucho que ver con la agresión, la violencia y la venganza en la 

vida doméstica. Me interesaba mucho La muerte de Sardanápalo 

de Delacroix, en parte porque estaba dando clases sobre el 

romanticismo (WALL, 2010: 164). 

 

La  forma que Wall ha explotat més és doncs la de la fotografia única, 

concebuda com a quadre pictòric, el que s’ha anomenat “staged tableau 

photography”, i presentat en l’espai de la galeria en una escala que 

comprometi directament amb el cos de l’espectador o observador99. La gran 

escala dels seus quadres –ara ja un clàssic de l’art contemporani– no era tan 

comú en l’època en què Wall explorava els seus exercicis. L’escala gran era 

sovint una cita a la publicitat, però també una evocació de la pintura de 

gènere i a les teles de gran format de la tradició pictòrica. De la mateixa 

manera que succeeix en l’obra de Muñoz, aquesta escala permet també a 

l’espectador una major immersió en trobar-se davant el que sembla una caixa 

teatral. Una caixa que, al seu torn, incorpora, en moltes obres d’entre el 1979 

i la dècada del 2000, el principi de la llum.  

 

L’adopció de les caixes de llum volia dir posar una transparència entre vidre 

i material translúcid darrera del qual hi ha tubs fluorescents100. En el seu text 

To the Spectator, que fou publicat per primera vegada en el catàleg de la 

Great Gallery, l’artista es planteja els diferents modes en què veiem allò 
																																																								
99 Certament, Wall ha experimentat també amb la dimensió serial de la imatge, com mostra 

l’obra Man in Street (1995), en la qual contraposa dos preses fotogràfiques d’un mateix 

personatge –a qui el nas li està sagnant– esdevenint així en el que resulta una seqüència 

molt cinematogràfica. 
100Els tubs fluorescents van aparèixer a les galeries d’art durant els anys 60’s en l’obra dels 

minimalistes, especialment de Dan Flavin. Evidentment, en la llum que incorpora a Wall hi 

ha implícita una cita a l’obra minimalista. Sobre la relació entre l’obra de Wall i el 

minimalisme vegeu NEWMAN, 1994. 
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representat en les imatges i l’experiència que en tenim com espectadors: 

“the light box is one way to meet the demand that a contemporary art 

photographer can be both singular and reproducible” (citat a CAMPANY, 

2011: 18). En certa manera combina els beneficis de la fotografia (posem 

per cas objectivitat, realitat, reproductibilitat) amb els de la pintura 

(subjectivitat, irrealitat, llibertat) i també amb cert element cinematogràfic, 

evocant la llum de la projecció, com si en qualsevol moment allò hagués de 

posar-se en funcionament. En llegir el 1973 a Artforum el text de Roland 

Barthes “Le troisième sens” (1993d) en la seva traducció a l’anglès, en el 

qual Barthes defensa que un frame de pel·lícula isolat mostra allò que és 

més cinemàtic del cinema i, en els seus detalls menys intencionats, el que és 

més fotogràfic sobre la fotografia, Wall s’adona que les imatges 

cinemàtiques són essencialment fotogràfiques, però vistes de tal manera que 

no permet adonar-se de la seva immobilitat. L’element cinematogràfic 

s’estableix, en certa manera, com el que ell anomena treballar “contra la 

fotografia” (WALL, 2010), encara que no creu que les seves imatges perdin 

les qualitats inherents al medi fotogràfic, sinó que desisteixen tan sols de 

l’espontaneïtat de cert tipus d’imatge. Les capses de llum, d’altra banda, en 

reclamar la presència pública de la publicitat “they embody the claim to be 

seen by the public eye”, diu Ammann, i més tard afegeix: “Each work of art 

is public per se, and the light box underlines the public status of the painting 

in the form of a photography” (Ammann dins LAUTER, 2001: 137). Però 

d’altra banda, en prendre el frame aturat d’una suposada pel·lícula, sembla 

que Wall emprengui una lluita contra allò que Paul Virilio anomena 

“estètica de la desaparició” (VIRILIO, 2004). Segons aquest autor, cada 

objecte que apareix en la pantalla ho fa en un mode de desaparició: esclata 

breument per extingir-se immediatament. Davant d’aquesta qüestió, Wall 

formula dues formes d’afrontar aquestes condicions tecnològiques: treballa 

el medi i la imatge. El principi del medi s’evoca evidentment a través de la 

caixa de llum:  
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Wall’s illuminated transparencies in light boxes are distinct form 

photos in that they are back-lit. They are distinct from TV pictures 

in that the representation remains visible and immobile. Distinct 

from illuminated advertisements in that they do not extol 

products, only themselves. In media terms they are hybrids that 

run contrary to the normal habits of image-consumption and are 

dedicated to a different level, namely that of art pictures 

(DICKEL, 2001: 145) 

 

Aquesta sensació és evidentment la sensació d’il·lusió a la vegada que 

d’immersió, creant –de forma auràtica si es vol– una continuació espacial del 

quadre, però del qual no se’ns permet participar més enllà que a partir de la 

nostra imaginació. Com el cinema, aquesta il·lusió aconsegueix generar una 

esfera d’intimitat amb l’espectador. El Museu d’Art Contemporani de 

Barcelona exposava l’obra de Wall, A Hunting Scene, del 1994 [Figura 12], 

en un ambient de penombra per tal de ressaltar la il·luminació tènue que 

l’obra emetia101. Davant de la imatge il·luminada, com afirma José Lebrero 

Stals, l’espectador està convidat a fabricar una imatge mental a partir dels 

seus records i no només amb allò que se li ofereix d’immediat, obligat a 

resoldre un enigma, quelcom que s’ha que completar (LEBRERO, 1992: 75). 

 

En aquesta qüestió hi ha una relació important amb la temporalitat de la 

imatge. Dins de l’escena, la temporalitat és un moment fixat, a mode 

pictòric i és el passeig de la mirada que provoca l’alentiment de la resposta 

de l’espectador que, segons Newman, és accentuat en Jeff Wall per la 

transparència il·luminada (NEWMANN, 2007: 70). Així, l’artista 

aconsegueix, en certa manera, crear imatges “lentes” en el que seria un medi 

																																																								
101 Ens referim a l’exposició Art, dos punts, que tingué lloc del 18 de juliol de 2013 al 6 de 

gener de 2014. 
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“ràpid”, la fotografia. Però com afirma Newman, una fotografia, al contrari 

de la pintura, per molt immòbil que sigui, sempre té temporalitat. La seva 

imatge detinguda102 pot contenir una enorme complexitat temporal, que té 

lloc sobretot en l’experiència perceptiva i intel·lectual de l’espectador. A 

propòsit de l’obra Man in Street, A partial Account (1995) [Figura 13] –

encara que és una obra formada per dos preses fotogràfiques situades l’una 

al costat de l’altra, és a dir, en un dispositiu seqüencial– Newman afirma: 

 

queda en manos del espectador la construcción de una estructura 

narrativa que, aunque se base en parte en lo que podríamos llamar 

imágenes “objetivas”, se nutrirá necesariamente de ficción.  Se da 

a entender así que la foto no puede funcionar nunca de modo no 

problemático como “prueba” (requiere siempre interpretación y 

fabulación) y que ello tiene que ver, al menos en parte con su 

condición temporal103. (NEWMAN, 2007: 72) 

 

Així, enfrontats a la imatge, ens sorgeixen preguntes sobre els personatges 

que hi apareixen –aquestes nenes soles en l’espai de la cuina d’una casa 

d’un suburbi residencial, o el conjunt de persones que ocupen la sala 

d’aquest sòrdid saló al voltant del ventríloc (vegeu figures 40 i 30 

respectivament)–, el per què de la seva solitud, el motiu de la celebració, 

què és allò que ha tingut lloc fa tan sols uns instants i què és allò que 

passarà en aquest futur inabastable de la imatge. 

 

																																																								
102 Newman diferencia entre imatge fixa i imatge detinguda: segons l’autor, després del 

cinema les imatges sempre són detingudes. 
103 Altres autors consideren que, com que en primer lloc l’obra es narrativitza, aleshores 

aquesta també es temporalitza. Vegeu Marie-Ange Brayer : “En s’appropriant la dimension 

littéraire, l’œuvre d’art se temporalise: le récit est une réactivation du temps et de la 

mémoire” (1992 : 48). 
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2.3.2 Imatge i text. Dislocacions en l’obra de Sophie Calle 

 

Tafanejar en els assumptes dels altres, furgar entre les seves coses, rescatar 

material a partir del qual reconstruir la vida d’aquests subjectes és el que vol 

Sophie Calle en iniciar la seva obra L’Hôtel quan, el 1981, aconsegueix 

entrar a treballar durant tres setmanes en un hotel de Venècia, en el qual es 

dedica a netejar les habitacions [Figures 14 i 15]. Amaga, entre els seus útils 

de la neteja, la seva càmera fotogràfica, i entra cada dia en dotze dormitoris 

on fa inventari dels objectes personals que troba, a partir dels quals vol 

imaginar els subjectes que ocupen l’habitació, la seva vida i els seus rituals. 

En una evident violació de la intimitat, Calle inspecciona també tota traça 

d’escriptura que troba a l’habitació. L’excessiva minuciositat de l’inventari, 

tanmateix, només arriba a emular la pròpia realitat, de la mateixa forma que 

un mapa a escala real –com en la paràbola de Borges– no ens parla del que 

s’està cartografiant més del que ja podem veure. Una mostra incompleta de 

la realitat, aleshores, és símbol i parla més del territori que la pròpia còpia o 

reproducció absoluta. L’inventari de Calle no és exhaustiu, sinó que 

incorpora tan sols allò que exercirà un mapa útil de les coses personals dins 

d’aquella habitació, cartografia que per l’artista suposa un pas incondicional 

previ a la invenció del fil narratiu que entrecreua els objectes i les vivències 

dels seus personatges –els hostes de l’hotel– i significa també l’oportunitat 

d’inventar-se a si mateixa com si fos una treballadora de l’hotel. És a dir, 

l’emplaçament de la invenció arriba en dos moments diferenciats: la creació 

d’un personatge per part de la pròpia artista, que s’enrola en una identitat 

simulada encarregada de dur a terme l’inventari –per tant, en un moment 

performatiu–, i després, a partir dels objectes trobats, la invenció de la vida 

dels hostes, convertits també aleshores en personatges. Hi ha, per tant, dos 

moments importants: el moment de l’acció, tan sols documentat per l’artista, 

i el moment en què s’espera la participació de l’espectador per acabar de 

formar una imatge dels clients de l’hotel, en tant que subjectes i 
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personatges. L’obra parteix, doncs, d’un joc performatiu en el qual Sophie 

Calle s’autoimposa unes regles estrictes: actuar com una vertadera cambrera 

d’hotel, passar tres setmanes simulant una identitat, i dur a terme la tasca de 

tafanejar en els assumptes dels ocupants de les habitacions. En aquest 

primer moment d’invenció és quan s’instauren les regles de la ficció. Calle 

ha creat ja un relat que, en lloc d’escriure’l, l’ha dut a escena, l’ha 

performat, l’ha teatralitzat o gesticulitzat. De la mateixa manera succeeix en 

l’obra La Filature (1981) [Figures 16 i 17], en la qual l’artista esdevé a la 

vegada narradora i protagonista –evidenciant així la seva posició de 

fabulista. En aquesta obra Calle és suposadament seguida per un detectiu 

que ha contractat la seva mare a petició de la pròpia artista. Conscient 

d’això, recorre París adquirint un rol de personatge, anota el que fa imitant 

el detectiu per, més endavant, comparar ambdós relats. Es converteix, per 

tant, en escriptora de la història del detectiu i al mateix temps en 

protagonista de la narració de l’altre.  

 

En el museu o la galeria, el que l’espectador rep (que d’altra banda no ha 

pogut ser present en tot el joc performatiu previ), en tal cas, és un muntatge 

d’imatge i text. En ambdues obres les fotografies que l’artista presenta 

evoquen, més que presències, absències: “Ces images ne disent rien d’autre 

que l’absence, non pas l’absence de ceux qui les habitent ou les ont habités, 

mais l’absence de sens. De telle sorte que l’interrogation s’impose: où est 

l’œuvre et que signifie-t-elle?" (SAUVAGEOT, 2007: 64). Baudrillard ho 

explica de la següent forma: 

 

Here the photography does not have the voyeur’s or archivist’s 

perverse function. It simply says: Here, at that time, at that place, 

in that light, there was someone. And it also says, at the same 

time: There were no reason to be there, at that place, at that 

moment –indeed, there was no one there– I who followed him, I 
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can assure you that no one was there. These are not souvenir 

snapshots of a presence, but rather shots of an absence, the 

absence of the followed, that of the follower, that of their 

reciprocal absence. (BAUDRILLARD, 2009: 18) 

 

Tanmateix, tampoc es tracta d’una simple il·lustració que acompanya el 

text, de la mateixa forma que tampoc allò escrit explica la imatge, sinó que, 

com diu Mieke Bal a propòsit de l’artista James Coleman, “la simultaneidad 

entre textos e imágenes y su presencia ante el espectador opera por medio de 

discrepancias enigmáticas entre estos dos registros principales” (BAL, 

2004: 19). L’obra es troba, per tant, si intentem respondre a la pregunta de 

Sauvageot més amunt formulada, en la sutura invisible d’ambdós medis, 

que es complementen i acaben per cosificar-se en una sola imatgetext, com 

diria Mitchell. El terme imatgetext designa, per aquest teòric, obres (o 

conceptes) compostos, sintètics, que combinen el text i la imatge104 sense 

que cap prevalgui per damunt de l’altre. L’espai de l’obra és, per tant, 

aquest espai comú d’entre la fotografia i el text, les relacions que 
																																																								
104 Mitchell diferencia aquest concepte de la imatge-text i de la imatge/text. La fórmula amb 

la convenció tipogràfica de la barra diagonal designa una relació de ruptura, o un cisma 

problemàtic en la representació. Amb el guió, és a dir, imatge-text, vol designar relacions 

entre allò visual i allò verbal. El fet d’encunyar una paraula com imatgetext materialitza el 

fet de la importància de la sutura entre aquests dos elements en certs dispositius, i de la 

naturalitat exercida a partir, sobretot, del que Mitchell anomena el “gir pictòric” 

(MITCHELL, 2009).  

És també interessant l’ús que fan alguns artistes de la paraula en el sentit de la seva 

il·legibilitat. Al respecte vegeu BLESA, 2011:  

cuando lo que muestra un objeto artístico es lenguaje en alguna de sus 

formas, como por ejemplo una letra, aun cuando se trate de nada más 

que algunos de sus trazos, o unas letras, cuando de uno u otro modo lo 

que el texto artístico ofrece es la escritura en general ¿se trata de una 

representación?, ¿la letra pintada es la representación de un objeto? 

(2011:16) 
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s’estableixen entre ambdós, els enigmes que en sorgeixen, però sobretot, 

l’espai de la imaginació que produeix. No es tracta, per tant, d’un ús de la 

fotografia com el que es duia a terme en el conceptualisme, que d’altra 

banda, fou el moment en què s’incorporà aquest medi en el camp d’allò 

artístic, però sempre com a suport arxivístic, com a  document d’una 

performance o acció duta a terme fora de l’abast del públic general. Aquí, 

les fotografies no es presenten com quelcom en què es pugui confiar, sinó 

que formen part d’un element suggestiu. És el mateix ús que en feia 

Christian Boltanski en la seva obra L’appartement de la rue Vaugirard 

(1973), una peça en la qual combinava fotografies d’un apartament buit amb 

breus textos. Mentre que, en un primer cop d’ull pot semblar que vol 

inventariar o documentar l’espai d’un apartament parisenc, les fotografies 

acaben mostrant l’espai que fa imaginar  com podria ser o hauria estat una 

vida en aquell pis, a través de la discordança entre la imatge i el text que 

Boltanski presenta. Així, en contraposició a una imatge en blanc i negre que 

mostra el racó de la xemeneia d’un pis sense mobles ni vida –sense 

esdeveniments, en definitiva– el text hi resa: “Un feu brûle dans la 

cheminée. Assis dans un fauteuil comfortable recouvert de velours vert, un 

home lit son journal. Sur le mur près de la fenêtre sont accrochés des 

aquarelles représentant des vues du port de La Rochelle”. Boltanski juga 

amb la contraposició dels dos medis per crear un espai intermedi de 

suggestió i imaginació.  

 

Tampoc trobem indicis ficcionals en la pròpia estructura del text. Mentre 

que en algunes ocasions utilitza el temps passat, en L’appartement de la rue 

Vaugirard Boltanski utilitza el present, de la mateixa manera que Sophie 

Calle en L’Hôtel i La Filature. Es presenta un llenguatge que vol ser factual, 

que vol demostrar rigor, que es vol situar al costat de l’inventari. Els indicis 

ficcionals són sobretot, doncs, la relació estranya i contra-factual del text 

amb la fotografia, la manca d’informació de la imatge i l’aportació 
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argumental del text, i les relacions ambigües entre ambdós medis proposant 

certes dislocacions: la ficció es produeix, principalment, a través del que 

Guelton anomena una espècie de “deriva associativa”: “ceux evoqués dans 

le texte par association avec un autre terme du texte ou de la situation 

evoqueé” (GUELTON, 2011: 60). En La Filature, Calle ens proposa, a més 

a més, una incertesa respecte la veu narrativa que es desdobla en dues: el 

detectiu per una banda, i l’artista de l’altra. La fiabilitat del narrador –que 

s’identifica i es reclama com la pròpia artista– és incerta. Si és realment poc 

important arribar a jutjar amb certesa l’autenticitat d’aquestes petites 

històries presentades, el joc ficcional és, per tant, present. S’acaben 

provocant, aleshores, dislocacions dins dels dos relats presentats, per 

evidenciar, en certa manera, cap veritat del relat, sinó la simple presentació 

d’un joc –que genera, d’altra banda, un joc autoficcional important.  

 

En la sèrie L’Hôtel  una (almenys) de les habitacions és un muntatge de 

l’artista: quan la realitat no li ofereix el material necessari per a la realització 

del seu relat, l’artista supera la frustració amb la construcció fictícia 

(l’inventari fou inventat, i les imatges recreacions), sense que això 

representi ninguna alteració del sentit de l’obra105. L’experiència real –el 

moment performatiu– subjacent en tot el seu treball sustenta el relat 

ficcional, però pot no coincidir-hi plenament. El relat de Calle simula ser 

fidel als fets, i les anotacions textuals volen semblar rigoroses. Evidentment, 

el joc entre la realitat i la ficció i els llenguatges metaficcionals són posats 

damunt la taula. En La Filature, veiem com els dos relats, el de l’artista i el 

de l’informe del detectiu, en el seu moment final no coincideixen, la qual 

cosa ens convida a pensar que Calle ha inventat la seva part –o en qualsevol 

																																																								
105Sophie Calle ha reconegut en vàries ocasions que sol reservar una de les parts de les 

seves sèries en la qual tot és mentida i muntatge i on recrea allò que no va trobar però li 

hagués agradat trobar (CLOT, 1997: 19). 
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cas, ha aconseguit enganyar el detectiu. Sophie Calle escriu:  

 

A 19 heures, j’arrive à la galerie Chantal Crousel, 80, rue 

Quimcampoix, où a lieu le vernissage de Gilbert & George. J’y 

rencontré mon père que j’entraîne dans la rue pour faire quelques 

pas. (…) 

 

A 20 heures, des amis m’emmènent en voiture à une fête donnée 

par George et pour Gilbert dans un appartement situé au nº 120 

de l’avenue de Wagram. La nourriture est excellente. Je m’amuse. 

A minuit, je repars dans la même voiture, en direction du Palace 

où nous sommes invités. 

 

En canvi, el detectiu anota: 

 

A 17h 25, la surveillée entre au cinéma Gaumont Colisée36, 

avenue des Champs-Elysées pour voir le film Lili Marleen. 

 

A 19h 25, la surveillée  quitte le cinéma et s’engage dans la 

station de métro Franklin-Roosevelt et monte dans une rame 

direction du Pont-des-Sèvres. Elle change à Trocadéro, va en 

direction de Nation. 

 

A 19h 55, la surveillée  descend à la station Denfert-Rochereau.  

 

A 20h, la surveillée regagne son domicile. Nous levons la 

surveillance.  

 

Tal manca d’ajust dins del propi relat obre esquerdes en nombrosos sentits. 

Per un costat, desplega qüestions teòriques sobre l’espai autobiogràfic i el 

desig de reconstruir-se, per l’altre, també posa en joc l’explicitació de l’obra 

com a muntatge o artefacte construït. En aquest sentit, Calle se situa en un 



Ficcions	del	pluralisme																																																																																																					Paula	Juanpere	Duñó	

	 143	

emplaçament proper a l’estètica simulacral de Cindy Sherman. Però encara 

que no tot el que ha succeït sigui veritat, l’operació del muntatge acaba per 

convertir-ho en un producte més proper a la ficció. No obstant, aquesta 

esquerda que obre tal desavinença entre les dues narracions, és el lloc on es 

reafirma el consens que l’obra estableix amb el públic, que ha d’acceptar un 

contracte de credibilitat amb l’autora. Tota l’obra, tant en el moment 

performatiu dels jocs de rol i simulació de Calle, com les històries que 

l’espectador pot derivar de tot el material donat, està supeditada a la 

suspensió de la incredibilitat de l’espectador en la sala d’exhibició.  

 

Tanmateix, en l’obra de Calle no sempre s’obre la possibilitat de la 

imaginació a través de la discrepància entre els dos medis supeditats. 

Histoires vraies (1988-2003) és una obra que ha estat presentada en 

diferents formats106, encara que especialment a través de l’assemblatge de 

text i imatge, però també a través d’objectes en lloc de fotografies. El text és 

el que mai desapareix, com si de la vèrtebra es tractés. Pel que fa a la sèrie 

de deu relats Le mari107, basada en la seva relació amb Greg Shepard, les 

imatges són, en alguns casos, fotografies fetes durant el viatge –en certa 

manera guionitzat– que la parella va fer per Estats Units, però en d’altres 

són recreacions especials per a formar part de desitjos mai realitzats que es 

porten a terme per a fer-los emergir. D’aquestes darreres remarquem Le faux 

Marriage (1989-92) [Figura 18], en què l’artista reuneix amics i familiars 

																																																								
106 Per exemple, el 1996 es presenta com La visite guidée, un itinerari integrat dins de 

l’exposició “Absent”, amb música de Laurie Anderson: un itinerari a través d’objectes 

pertanyents a Sophie Callle, dispersats en el museu i comentats amb els petits textos 

autobiogràfics. Vegeu CALLE, 1996b. 
107 Està editada a Des histoires vraies :+dix, (CALLE, 2002) i està composta per La 

rencontré, L’hotage, La dispute, L’amnésie, L’érection, La rivale, Le faux mariage, La 

rupture i Le divorce. 
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per recrear un casament. La imatge que presenta és la fotografia de grup, 

amb ella al centre vestida de núvia i el text resa: 

 

Notre hymen improvisé, au bord de la route qui traverse Las 

Vegas, ne m’avait pas permis de réaliser le rêve inavoué que je 

partage avec tant de femmes : porter un jour une robe de mariée. 

En conséquence, je décidai de convier famille et amis, le samedi 

20 juin 1992, pour une photographie de mariage sur les marches 

d’une église de quartier à Malakoff. Le cliché fut suivi d’une 

fausse cérémonie civile prononcé par un vrai maire et d’un 

banquet. Le riz, les dragées, le voile blanc… rien manquait. Je 

couronnais d’un faux mariage l’histoire la plus vrai de ma vie.  

 

El que es posa en escena és, per tant, una absència. L’absència del casament 

que la veu narradora sempre havia somiat. Es tracta sempre, en el cas de 

Calle, d’absències. El caràcter factual de la història té una importància 

relativa. Podríem afirmar que s’hi troben dos nivells narratius: la veu 

narradora del text Sophie Calle, i la pretesa història de la recreació d’un 

casament per tal d’omplir un buit en la seva vida i, d’altra banda, el nivell 

metaficcional en el qual l’espectador es pregunta sobre la possibilitat real o 

no que l’artista Sophie Calle hagi o no realitzat de veritat tal esdeveniment 

(realment hi hagué un banquet després de la fotografia? ens podem 

preguntar per exemple). Pel que fa a la qüestió dels medis emprats és 

evident que la relació entre text i imatge fa sorgir inevitablement les 

preguntes a què ens referíem: la fotografia és un prova, una empremta, i vol 

fer declaracions de versemblança. En llegir el text tornem a la fotografia 

amb noves preguntes, i en mirar la imatge ens qüestionem de nou el text. 

Quan Calle utilitza objectes personals per a crear aquest anar i venir de la 

mirada i el pensament, la relació de dependència és la mateixa: és en el 

interestare de dos representacions on sorgeixen, sobretot, els indicis de 
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ficció.  

 

Manel Clot afirma que, en l’obra de Calle “la imagen es, el texto describe 

deveniendo un complemento inseparable para una inmersión total en los 

mundos ficcionales desencadenados por la artista” (CLOT, 1996: 25). 

Malgrat tot, com la pròpia artista afirma, en la seva obra “it is the text that 

counted most. And yet, the image was the beginning of everything108” 

(CALLE, 2010: 13). El text mai canvia de forma, mentre que l’element 

“documental”, les proves i rastres de l’inventari canvien de format segons 

els dispositius expositius. El que està clar, doncs, és que el que sempre es 

manté és el text, però sempre hi ha d’haver un altre element per Calle, que 

creï una sutura en la qual localitzar la probabilitat, la imaginació, el dubte, la 

curiositat, en definitiva, el component dramàtic. En Calle s’afegeix el 

contingut del text com un petit indici de trama narrativa, que es percep 

autobiogràfica, però que en la seva contraposició amb la imatge, crea una 

atmosfera que provoca la imaginació en l’espectador, la curiositat de saber-

ne més,  els detalls i, en definitiva, la imatge d’una novel·la imaginària. En 

certa manera, l’obra funciona com un reguitzell d’apunts i idees amb gran 

dosi descriptiva i narrativa que fan sumir l’espectador en la seva 

imaginació: 

 

sumiéndose todo ello en el último de los mares posibles el más 

ancho y profundo de todos, el de la ficción, el de los dispositivos 

																																																								
108 La seva obra va estar notablement influenciada pel descobriment de Duane Michals: “I 

found Duane Michals, his black and white photographs, his handwritten captions” 

(CALLE, 2010: 13). Les critiques a la seva primera exposició anaren destinades al medi 

fotogràfic: “1- they were of only middling quality; 2. They needed help from a text”. Hervé 

Guibert, el 1991, quan escriu el prefaci del catàleg de la seva primera retrospectiva diu: 

“she calls herself a photographer, but Sophie Calle can’t even manage to take a proper 

photograph (although she is making progress)” (citat a CALLE, 2010: 14). 
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creativos que nos permiten, como espectadores y/o lectores, asistir 

a todas esas escenas de representación confronta intentando en lo 

posible adueñarnos de algunas de sus características o de sus 

hechos para ser así capaces de suplir carencias y olvidos, siempre 

en permanente búsqueda –o invención- de ese lugar al que parece 

que nunca conseguimos llegar (CLOT, 1996: 17-18) 

 

“Ma marque de fabrique: images et textes” (citada a MACEL, 2003: 29), 

aclara l’artista. La imatge és, en el cas de L’Hôtel, estàtica, buida i 

funcional, i en el cas de La Filature –que es tracta de fotografies preses pel 

detectiu– escenes incomplertes, borroses, enigmàtiques. Si intentem 

respondre a la pregunta formulada més amunt per Sauvageot, l’obra es troba 

en la sutura invisible d’ambdós medis –el visual o objectual i el verbal-, que 

es complementen i acaben per prendre cos en, gairebé,  una sola imatgetext, 

com diria Mitchell. Les imatges recullen en tots dos casos, un testimoni, una 

prova i autentificació d’allò real. Reviuen el valor del voyeurisme i realcen 

la curiositat de l’espectador convidant-lo a saber-ne més. Per Sauvageot la 

fotografia afegeix a més a més “un surplus d’existence” i presència 

(SAUVAGEOT, 2007: 206). Podria dir-se que la fotografia és un indici 

sensible que aporta, en certa mesura, el rètol “basat en fets reals”, i tal 

epígraf, d’alguna manera, positivitza i ficcionalitza a la vegada. El text, 

alhora, emmarcat com un objecte pictòric, vol categoritzar-se com a 

escriptura, ja que, certament, podria ser vist sense ser llegit o llegit sense ser 

vist. Com apunta Mitchell,  

 

mirado desde cualquiera de sus lados, desde el lado de lo visual o 

desde el de lo verbal, el medio de la escritura deconstruye la 

posibilidad de una imagen pura y de un texto puro, así como la 

oposición entre las (letras) “literales” y las (imágenes) 

“figurativas” de las cuales depende. La escritura, en su forma 

física y gráfica, constituye una sutura inseparable de lo visual y de 
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lo verbal, la imagentexto encarnada (MITCHELL, 2009: 89) 

 

D’aquesta manera, tant la imatge com el text que Calle presenta en la seva 

obra problematitza el règim d’allò visual i allò verbal presentant-se, en 

primer lloc, com un objecte. El text, per la seva banda, és l’inventari de si 

mateix: és la seguretat de la memòria –tot s’ha de deixar anotat. Així, 

ambdós llenguatges volen mantenir-se en aquest estatus descriptiu de 

l’inventari, posar en acte el material des del qual l’espectador posarà en 

marxa tot l’aparell de significacions, reomplint, a través de la invenció, els 

espais que no han pogut inventariar-se i les connexions narratives entre els 

que sí que es troben en la cartografia final. L’artista convida l’espectador a 

desbordar l’obra a través d’un relat imaginari.  
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2.3.3 L’objecte escultòric i la instal·lació 

 

Els espais relacionals que realitza Juan Muñoz creen un territori il·lusori i 

un escenari inclusiu, i no pas passiu. El format de la instal·lació és definit 

per Oskar Bätschmann com “the result from the actions of an artist who 

distributes objects and text panels in a room, affixing them, anchoring them, 

linking them, checking their function, and otherwise, in every sense, 

‘installing’ them” i que “may be described as constructions that can be 

entered, inviting and even tempting the spectator to become an active 

participant, performer, or test person” (Bätschmann dins KABAKOV, 2003: 

18-19). Per l’autor d’aquesta definició, les instal·lacions de l’artista rus Ilya  

Kabakov proporcionen una aura sacralitzada, un “espai ritual”, o el que 

podríem anomenar “capella” o “temple”. Aquesta idea va directament 

relacionada amb la noció encunyada pel propi Kabakov d’“instal·lació 

total 109 ”, uns termes que ens fan pensar inevitablement en el 

Gesamtkunstwerk de Richard Wagner, i citat també per l’artista, és a dir, 

l’art total del romanticisme (KABAKOV, 1995).  

 

Segons l’artista rus –gran productor de ficcions, també–, la “instal·lació 

total” és un espai completament transformat, abastador en les seves màximes 

possibilitats i enciclopèdic. Per això, tot allò que en la vida quotidiana es 

manté “imperceptible” assumeix ara el rol d’aconseguir aquest espai acabat. 

																																																								
109 Aquest tipus d’instal·lació és el setè prototip d’instal·lació descrit per Kabakov. Les 

altres són: les instal·lacions resultants de performances quan els actors i el públic 

abandonen l’espai i queden els objectes distribuïts per l’espai, típiques dels Happennings i 

el grup Fluxus; el segon tipus descrit per l’artista rus és el mode “intel·lectual” o “moral” 

originari de l’art conceptual; el tercer tipus prové de les Earthworks o el Land Art i 

consisteix en col·leccions d’objectes naturals; el cinquè prototip definit per Kabakov és de 

caire metafísic, provocant experiències del “sublim”; el sisè copia la forma de l’exposició 

convencional o d’un arxiu (KABAKOV, 2003: 19 i ss.) 
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En el text en el qual parla d’aquesta qüestió, Kabakov analitza els diferents 

elements que li semblen importants de la construcció de l’espai: en primer 

lloc, les parets que, contràriament al que podrien semblar –o són en altres 

posades en escena– no es tracta d’un simple decorat o fons on penjar els 

quadres, sinó que en la instal·lació total juguen un rol fonamental en la 

configuració de la percepció de l’espectador de l’espai de l’obra: 

 

We can’t forget that in the total installation, walls not only 

separate us from the external world (the world of the museum, 

gallery), but they also simultaneously appear to be the edge of 

the actual installation world which always performs in the role 

of a complete universe, a complete, self-contained model of the 

world. (KABAKOV, 1995: 256) 

 

Així, els murs de les sales es converteixen en uns misteriosos límits, els 

confins estranys d’un món autònom, amb ple valor per si mateix 110 . 

S’estableix, doncs, el naixement d’un nou cosmos privat, una cosmologia, un 

espai independent, altra vegada la diferenciació i evidenciació d’una 

representació, d’un món il·lusori: 

 

Since the total installation represents an entirely different space 

in comparison to a museum or gallery, in essence, it is a new, 

different world –but a world built inside a museum or gallery 

space– then the nature of the entrance, the transition into that 

world is also of paramount importance. (KABAKOV, 1995: 

257) 

 
																																																								
110 És per aquesta mateixa raó que, per Kabakov, no hi poden haver finestres en una 

instal·lació total ja que destruirien la il·lusió aconseguida. A més a més, Kabakov estableix 

també la mida exacta que han de tenir els sostres, els materials, la il·luminació, els terres, 

els colors, etc. 
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La diferenciació de l’espai del món quotidià amb el de la instal·lació, es 

marca, com hem vist, de diferents maneres en cada ocasió. Mentre que 

Muñoz emfatitza els terres, al principi, per després acabar creant una tensió 

entre figures que mostren un món possible, Kabakov instal·la en la majoria 

de les seves obres la seva il·lusió entre quatre parets que marcaran el territori 

de l’obra com, literalment, un espai tancat: “The world of the total 

installation is a different world, and the door into it is in principle closed to 

outsiders (an every viewer of the installation is in part an outsider, but it’s as 

though he is admitted under certain conditions)” (KABAKOV, 1995: 257). 

El que hi ha en comú entre aquests dos artistes és la intenció, a través de la 

condensació de l’espai, de crear una situació tensa en l’espectador, que s’ha 

de plantejar si vol entrar o no dins d’aquest espai proposat, “to enter or not to 

enter” (KABAKOV, 1995: 258): 

 

On what was said a bit earlier –the total installation is, can 

represent, a “model of the world” (like a painting in its own time). 

And psychologically, the viewer standing comfortably in such a 

place (or before such a painting), optimally feels himself to be 

free and at the same time restricted by the corresponding size. 

Free to move around, examine, investigate, not to be tied to one 

place or to one point of contemplation, and on the other hand, to 

see and feel the edges of this world, to recognize its closedness 

and limitedness, its “artificiality” (we are talking, after all, not 

about a genuine world, but merely about an invented model of it). 

(KABAKOV, 1995: 258) 

 

La invitació a penetrar el món presentat és menys explícit en les obres de 

Wall i Calle. Tanmateix, aquests artistes també duen a terme la voluntat de 

performativitat de l’espai per a la construcció d’una immersió de 

l’espectador, de la mateixa manera que ho fa l’obra de Juan Muñoz de 

forma més evident. Sense usar el mecanisme de Kabakov, la instal·lació 
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total amb totes les seves característiques, Calle, de la mateixa manera que 

Wall, juga amb aquesta performativitat de l’espai i la relació entre les 

diferents obres per crear una atmosfera il·lusòria, en la qual l’espectador pot 

sentir-se immers dins d’un model de món, parafrasejant Kabakov. En 

col·locar els diferents elements al llarg de l’espai expositiu, gairebé com una 

sèrie minimalista, l’espectador de l’obra es veu obligat a transitar l’espai. 

Tant si és en el format d’imatge i text, com en les vitrines repletes 

d’objectes reals pertanyents a l’artista, les obres apel·len al dispositiu de la 

instal·lació en tant que espai que proposa una tensió entre els diferents 

elements, creant un món propi, un espai relacional i de continuïtat111. Quan 

Calle col·loca les imatges –ja sigui a la paret o recolzades al terra– al costat 

de textos també emmarcats de la mateixa manera que n’està la fotografia, 

Calle vol objectualitzar la presentació de la seva obra que prové, no hem 

d’oblidar-ho, d’un moment performatiu. La consecució dels diferents 

panells un al costat de l’altre fan avançar l’espectador en busca de la 

continuació del relat, llegint els breus textos que transporten, amb l’ajut de 

la suggestió fotogràfica, cap a l’evocació d’allò que ha estat, o que podria 

haver estat i que pot anar creant correspondències amb les altres obres de 

l’artista. Aquesta idea, que no és absoluta però contribueix a la percepció 

ficcional de l’obra de l’artista, pot assimilar-se a la noció de “mitologia 

individual” (vegeu punt 2.6.1). En cada nova petita història presentada, el 

lector té la sensació d’endinsar-se en el món projectat per l’artista. Per la 

seva banda, les obres de Wall es projecten en l’espai a través de l’obertura 

de l’espai il·lusori, però aquesta performativitat de l’espai es fa sobretot 

palesa en les obres muntades en les caixes de llum: hi ha la insistència 
																																																								
111 Una mateixa obra, Autobiographies, ha estat editada en llibre titulat Des histoires vrais, 

ha estat presentada en format exposició, tant amb imatges com amb objectes reals 

col·locats talment com una col·lecció personal dins de vitrines, o en tant que Personal 

Museum conformant una espècie d’habitació pròpia recreada, apel·lant més explícitament 

al dispositiu ficcional.  
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objectual de l’obra i la llum que vol projectar l’imaginari presentat en la 

imatge en l’espai de la galeria, a la vegada que engloba l’espectador dins 

d’un espai propi.  
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2.4 MISE EN SCÈNE: L’ESCENA I LA TEATRALITAT 

 

L’escultura minimalista, i especialment l’article de Donald Judd “Specific 

Objects” (1965), van provocar el famós atac del crític nord-americà 

Michael Fried, el 1967, contra tot allò que ell considerava 

“paradigmàticament teatral” i una amenaça per a l’abstracció moderna 

(FRIED, 1967). Altra vegada es parlava d’un final de l’art que, en aquest 

cas, s’identificava amb la ruptura de la tradició de la modernitat, 

conseqüència d’una creixent preocupació per la condició teatral de l’art. Si 

ens centrem en acotar què significa per Fried aquesta condició teatral, 

veurem que, principalment, en podem distingir tres característiques 

principals i importants per la  nostra anàlisi. En primer lloc, l’art que 

contempla la condició teatral seria per Fried un art que integra diferents 

medis artístics, fent referència a la ubicació entre l’escultura i la pintura de 

què parlava Donald Judd en el seu article, per la qual cosa, conclou, es 

tracta d’unes pràctiques en les quals les especificitats del medi no ens 

informen de res important. En segon lloc, és la temporalitat el que preocupa 

a Fried, és a dir, la seva preocupació pel temps, més precisament per la 

duració de l’experiència (sobre aquesta qüestió vegeu el punt 2.1). 

 

Fried, que anomena al minimalisme “literalisme”, proposa la següent 

hipòtesi pel que fa a l’art modern:  
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In several essays on recent abstract painting and sculpture published in 

the second half of the 1960s I argued that much seemingly difficult and 

advanced but actually ingratiating and mediocre work of those years 

sought to establish what I called a theatrical relation to the beholder, 

whereas the very best recent work –the paintings of Louis, Noland, 

Olitski and Stella, and the sculptures of Smith and Caro– were in 

essence anti-theatrical, which is to say that they treated the beholder as 

if he were not there. (FRIED, 1988: 5) 

 

Com veiem, en tercer lloc, la teatralitat és quelcom que té relació amb la 

figura de l’espectador i la inclusió de la seva mirada: ve donada per l’ús 

instrumental del cos humà, ja que són obres que apel·len l’espectador112. 

Aquesta crítica de Fried al minimalisme és semblant, per Pérez Carreño, a 

la que anteriorment havia fet Hildebran a Canovas, en la qual es posa en 

relació l’escultura i l’arquitectura posant en joc l’autonomia ontològica de 

l’obra d’art, quan Hildebran afirma que “el único vínculo que hay entre 

arquitectura y escultura es la acción de introducirse” (citat a PÉREZ 

CARREÑO, 2003: 196). Per Fried l’obra literalista inclou, per definició,  

l’espectador: 

 

Literalist sensibility is theatrical because, to begin with, it is concerned 

with the actual circumstances in which the beholder encounters 

literalist work. (…) Whereas in previous art ‘what is to be had from the 

work is located strictly within it’, the experience of literalist art is of an 

object in a situation –one that, virtually by definition, includes the 

beholder. (FRIED, 1998: 153)113 

 
																																																								
112 Fried fa referència a un cert antropomorfisme de l’obra, contestant a Judd en el seu text: 

antropomorfisme entès com a integritat, unitat i indivisibilitat d’“una cosa”, un únic objecte 

específic (JUDD, 1965). 
113 Els subratllats de les dues últimes cites són de l’original.  
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Evidentment el temor de Fried és el de l’atac i el desmantellament de 

l’autonomia de l’obra. Si és evident que qualsevol obra d’art exigeix una 

participació activa de l’espectador, en aquest cas aquí del que s’acusa al 

minimal és que es converteixi en art només perquè hi produeix un efecte. 

Les obres de Morris, per exemple, per Krauss depenien clarament d’una 

situació en què l’observador de l’obra es constituïa com a públic 

(KRAUSS, 1994: 203). Ja en la postguerra, Krauss percep la incorporació 

d’elements escènics i la teatralització de l’espai en el qual s’exposaven les 

obres: 

 

certain sculpture was intended to theatricalize the space in which it was 

exhibited –by projecting a changing play of lights around the space, or 

by using such devices as audio speakers or video monitors to connect 

separate parts of a space into an arena contrapuntally shaped by 

performance. In the event that the work did not attempt to transform 

the whole of its ambient space into a theatrical or dramatic context, it 

would often internalize a sense of theatricality –by projecting, as its 

raison d’être, a sense of itself as an actor, as an agent of movement. In 

this sense, the entire range of kinetic sculpture can be seen as tied to 

the concept of theatricality (KRAUSS, 1994: 204). 

 

Fried, no anava, doncs,  mal encaminat en percebre aquesta teatralitat de 

l’art modern, sinó que en la seva polèmica empresa contra el teatre va 

establir, a partir d’aquell moment, un dels eixos fonamentals de la teoria 

crítica de les arts. La teatralitat, com a noció teòrica, s’establí com el 

concepte que explicaria la reformulació de l’empresa escultòrica. Si Fried 

afirmava que la teatralitat aniria en detriment de l’escultura en enterbolir el 

seu sentit específic, certs artistes consideraven que aquest valor específic 

no era suficient, perquè es basava en un mite idealista. Així, incorporant 

preguntes sobre què és l’objecte, com el coneixem i què significa conèixer-
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lo, la pràctica escultòrica s’ha servit cada vegada més del teatre i la seva 

relació amb el context de l’espectador com a instrument per a destruir, 

investigar i reconstruir (KRAUSS, 1994: 242). 

 

Com demostra l’exposició que organitzà el Museu d’art contemporani de 

Barcelona, que tingué lloc el 2007, titulada Un teatre sense teatre114, la 

teatralitat s’ha establert com un relat de l’art que desarticula el model que 

considera que aquest està basat en la història de les formes i en una línia 

evolutiva. Així, la reivindicació de la teatralitat s’estableix com a concepte 

oposat al del formalisme i el seu desig de puresa, i té els seus fonaments en 

la revisió dels orígens, que miraria cap a Duchamp o John Cage, com els 

orígens d’un art performatiu, que té lloc en l’espectador. “Ce sont les 

regardeurs qui font le tableau”, havia afirmat Duchamp en una entrevista 

amb Jouffroy (1964: 111)115. Una estratègia discursiva presentada com a 

contra-hegemònica davant del formalisme que presentaria la teatralitat com 

quelcom entès en tant que el reconeixement de l’art com una activitat 

intel·lectual, concepte que en la seva forma positiva és recuperat per les 

tendències conceptuals.  

 

																																																								
114 Exposició celebrada des del 25 de maig a l’11 de setembre de 2007, comissariada per 

Bernard Blistène i Yann Chateigné i produïda pel Museu d’Art Contemporani de 

Barcelona, amb la coproducció del Museo Berardo de Lisboa. Vegeu el catàleg a la 

bibliografia: PLASENCIA, 2007. Altres exposicions sobre el tema de la teatralitat han 

tingut lloc arreu durant els darrers anys, per exemple: Videodreams, Between the Cinematic 

and the Theatrical, presentada el 2004 a la Kunsthaus Graz; l’exposició The World as a 

Stage de la Tate Modern the Londres, durant la tardor del 2007, o l’exposició de Tino 

Sehgal a l’Stedelijk Museum d’Amsterdam; monogràfics com Samuel Beckett/Bruce 

Nauman organitzada l’any 2000 per la Kunsthalle de Viena. 
115 En aquest sentit és interessant el debat que es genera en la revista October entre Bucloh i 

alguns artistes conceptuals sobre el llegat duchampià. Sobre aquets tema vegeu 

JUANPERE, 2012. 
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Fried, com a bon deixeble de Greenberg, presenta la teatralitat com allò que 

contradiu l’antil·lusionisme i l’autonomia de l’obra moderna. La condició 

teatral sorgeix entre les formes de l’art, és a dir, en la idea que les diferents 

expressions artístiques estan esfondrant les barreres entre si. En efecte, diu 

Chevrier, es pot anomenar teatral tot objecte que sembla haver estat extret 

del pla pictòric, del límit del quadre: “Pot ser anomenat teatral el lloc, 

l’escenari, on l’obra renuncia a la seva autonomia extraterritorial i presenta 

a l’espectador una estranya pertinença al món dels objectes” (CHEVRIER, 

1997: 20). L’espectre de la teatralitat és, per tant, el retorn d’allò que la 

modernitat havia rebutjat: l’escena dramàtica de la cosificació, que assimila 

l’objecte d’art a les “coses vulgars i ponderables” de què havia parlat 

Greenberg. La principal alternativa a una cultura burgesa centrada en la 

perpetuació dels grans valors d’un art contemplatiu es superà a través de la 

teatralització, o la forma “teatral”, d'un art que pressuposa un públic116.  

 

Si tornem a la mostra anomenada més amunt preparada pel Macba, Un 

teatre sense teatre, veiem com la voluntat de l’exposició rau, com explica 

el que aleshores era el director del museu de Barcelona,  en examinar “de 

quina manera el que és teatral ha canviat la nostra percepció de la 

naturalesa de l’obra d’art i la seva situació en la divisió del que és visible” 

(Borja-Vilell dins PLASENCIA, 2007: 21). Però més tard es demana en 

què consisteix allò “teatral” o la “teatralitat”. Aquesta qüestió respon, abans 

que res, a l’obra d’art total: “Quan a la fi del segle XIX autors com Richard 

Wagner parlaven de la Gseamtkunstwerk, aquesta sempre se situava en el 

teatre, perquè unia les arts visuals amb la música, la dansa, l’arquitectura i 

la literatura, entre d’altres” (Borja-Vilell dins PLASENCIA, 2007: 21). La 

reivindicació de la teatralitat és, com hem vist, una desviació del cànon de 

																																																								
116 És evident que en aquesta qüestió de la presumpció d’un públic, per part de l’obra, s’hi 

entreveu l’assumpte barthesià de la mort de l’autor i la conseqüent naixença del lector.  
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la modernitat. Allò teatral en l’art és, doncs, un canvi en la naturalesa de 

l’obra i la seva experiència –quelcom que ja no fa referència a un objecte 

exterior, ni tan sols a si mateixa, sinó que es conformava 

fenomenològicament en ser experimentada per l’espectador. Aquí veiem, 

evidentment, una influència notable del teatre d’Antonin Artaud, qui 

proposava l’abolició de l’escena, tal i com s’entenia fins aquell moment, i  

una noció d’escena que s’entengués en tant que “lloc físic i concret”, on la 

disposició dels cossos és més important que no pas el text. És a dir, el 

“teatre de l’acció”, convertint l’escena en una situació, esdeveniment, en 

què l’espectador s’hi troba immers i és empès a participar-ne com un 

actuant. Si tenim en compte la definició del mot “teatre”, veurem que una 

de les seves accepcions és la de “lloc on s’acompleix un esdeveniment”. És 

en aquest sentit que la teatralitat defineix les arts contemporànies i la seva 

transgressió de les especificitats, apuntant les premisses de l’estètica de la 

“relacionalitat”. L’art es converteix, des d’aleshores, en una estructura 

d’esdeveniment que, com hem vist en la primera part d’aquest treball, 

posseeix una existència virtual. És a dir, podem concloure que la 

teatralització és la fórmula a partir de la qual la superposició entre l’espai 

real i l’espai de l’art conjuguen les seves ambigüitats, i es resolen en una 

aparent pausa de les tensions. Si, com sabem, l’art ja no produeix objectes, 

sinó relacions, podem confirmar, amb Patricia Falguières,  que no hi ha un 

marc més adequat per a l’afirmació d’aquest espai real que un escenari 

teatral, que va garantir la transició en les arts plàstiques del muntatge a la 

instal·lació (FALGUIÊRES, 2007: 29), aquesta forma que s’ha convertit 

avui en el règim ordinari de l’art.  

 

Així, l’obra d’art convertida en lloc escènic en un espai que de per si no és 

gens substancial, però que, en canvi, en crear les diferents demarcacions 

que distingeixen el lloc teatral i el lloc escènic, estableix el joc de signes 
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que anomenem representació. Patricia Falguières ho explica de la següent 

forma a propòsit de l’art minimalista: 

 

la manera com es presenten les obres minimalistes és, essencialment, 

“escènica”, és a dir, que no hi ha una càrrega intrínseca important de 

present. Una obra que espera l’arribada de l’espectador, que n’observa 

l’acostament situat i progressiu (a partir d’un seguit d’angles) i que 

decideix (amb l’autoritat d’un relat o d’un entorn que esdevé “marc”) 

que el seu esdevenidor és “escènic” (FALGUIÊRES, 2007: 29). 

 

És aquesta qüestió la que Juan Muñoz vol posar de manifest en la seva obra 

The Prompter117 (1988), en la qual l’ambivalent relació entre el seu treball i 

el teatre es fa explícita. En aquesta obra hi veiem una plataforma elevada 

evocant la idea d’un espai escènic, amb la caixa d’un apuntador ocupada 

per la figura d’un nan que mira cap a l’escenari, que es presenta per la seva 

banda buit: només hi ha la presència d’un tambor que sembla haver-hi estat 

																																																								
117Juan Muñoz mostrà aquesta obra al P.S.1 de Long Island City, a Nova York, el 1989, en 

resposta a una invitació del comissari Rüdiger Schöttle per a participar a una exposició 

titulada Theatergarden Bestiarium. El projecte de l’exposició era examinar els significats 

que s’estableixen en l’espectacle a l’entorn del museu i provar les relacions històriques 

entre els jardins, els museus i els motius teatrals, en relació a l’art contemporani. Muñoz va 

presentar The Prompter  inspirat per una visita que va fer als jardins del palau barroc 

Nymphenburg, a Baviera, mostrant un especial interès pel seu arquitecte, François de 

Cuvilliés (1695–1768) Sobre aquesta exposició vegeu DERCON, 1989. Muñoz explicà: 

Rüdiger Schöttle wanted me to make something around an architectural 

ruin for his Bestiarium project. So I went to this very Baroque park in 

Munich and picked up a leaflet about the Rococo artist who designed it 

and discovered that he had been very small in size, practically a dwarf. 

And then I knew what I was going to make: the image of a dwarf inside 

the Prompter box, the Prompter is, in a way, the House of Memory and 

therefore the ruin Rüdiger asked me to do (citat a BLAZWICK, 1991: 

60). 
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abandonat 118, situat dins de la mirada fictícia del nan. Malgrat que es tracta 

d’un escenari, l’espectador, en aquest cas, al contrari del que succeeix en 

altres obres, no hi pot caminar per sobre. La petita elevació crea una 

distància infranquejable de l’espai de l’obra amb l’espai real, per on 

l’espectador tan sols pot canviar lleugerament el seu punt de vista, però no 

traspassar els límits del seu món. Hi ha algú que espera que s’esdevingui 

quelcom damunt de la plataforma, que es posin en dansa els signes de la 

representació, que s’esdevingui l’inesperable, que el text es posi en 

funcionament. Tanmateix, aquest algú és, en l’obra de Muñoz, un 

personatge: el nan situat en la caixa de l’apuntador, en la mirada del qual 

queda emmarcada tota l’obra. La mirada de l’espectador és, per tant, 

mediatitzada a través de la figura del nan, o, si es vol, és exterioritzada i 

posada en una distància major: retornada al defora de l’obra en la presa de 

consciència de la ambigüitat comunicacional que s’estableix sempre amb 

l’obra d’art. Muñoz comentà el 1995 que “lo que me interesa en el teatro es 

que no hay réplica. Cuando cae el talón te vas. Una pieza debería tener esa 

cualidad, no poderla replicar” (LINGWOOD, 1996: 123). I en una altra 

ocasió:  

 

No adoptan (las figuras) esa postura frontal que exige una 

réplica. Quizá estemos todos cansados de estar todo el tiempo 

respondiendo a aquello que se presenta ante nosotros. Cada vez 

																																																								
118 L’escenari és fet de metall amb el terra de linòleum. El nan està fet de paper-mâché, i el 

tambor és de bronze. Cuvillés, l’arquitecte dels edificis del jardí Nymphenburg, també 

havia estat un nan. Muñoz ho explica en els seus textos El apuntador-2 i El apuntador -1: 

“Empecé a comprender a comprender a Rüdiger. Su jardín ilusorio era una especie de teatro 

sin público en el que no se representa obra alguna. Sólo hay un espectador en el centro del 

escenario que interpreta un decorado simbólico. El escenario lo forma el jardín con sus 

imagines dispersas. Interpretar esas imagines es equivocarse una vez más” (MUÑOZ, 2009: 

111). 
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es más difícil que se te devuelva algo, obtener una respuesta por 

nuestras emociones. (LINGWOOD, 1996: 125) 

 

Quan James Lingwood li parla en una conversa sobre la relació teatral de la 

seva obra Muñoz contesta:  

 

Estoy de acuerdo con parte de ello. La obra participa de una 

relación escénica con lo que la rodea. Creo que la mayor obra 

puede existir sin necesidad de espectador. Si tiene alguna 

relación con el teatro, lo es más con el ensayo que con la 

representación. Es algo que sucede entre los actores, no tiene 

nada que ver con el público. (LINGWOOD, 1996: 124) 

 

Sembla, així, voler situar el públic altre cop a la platea, a l’altre costat de la 

quarta paret de la qual parlava Diderot. Però aquesta quarta paret no és res 

que sigui infranquejable. En altres obres com Towards the corner (1998) 

[Figura 25] o més tard, com a escultura pública, Thirteen Laughing at Each 

Other (2001), hi veiem la construcció d’unes grades de fusta on unes 

figures estan assegudes mirant cap al racó de la sala on estan exposades. 

Aquesta primera obra, propietat de la Tate Modern de Londres, permet 

l’espectador d’estar, en un primer moment, darrera l’escena i en certa 

manera integrat dins l’espai il·lusori de l’obra, com si formés part del grup 

de personatges. Tanmateix, si es situa en la cantonada de l’espai de la 

galeria es converteix, de cop i volta, en el possible objecte de contemplació 

(i mofa) d’aquestes figures. Si és ben cert que l’obra planteja una dialèctica 

sobre aquesta qüestió, l’anàlisi una mica més detallada ens fa percebre la 

indiferència de les figures respecte l’espectador situat davant d’elles. És 

sobretot la rialla, les seves faccions orientals –representant evidentment una 
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idea de l’alteritat119– però també l’escala, bastant reduïda pel que fa a les 

dimensions humanes de les figures, el que ens permet parlar d’un món 

impenetrable. La seva eterna rialla poc a poc esdevé gairebé amenaçant per 

l’espectador, que no pot saber-ne mai el motiu, ni compartir-la, provocant 

una angoixa inevitable. El propi títol de la segona obra ens deixa ben clara 

la vinculació entre les diferents figures i la impertinència de l’espectador en 

voler-ne formar part: 

 

There is something about their appearance that makes them different, 

and this difference in effect excludes the spectator from the room 

they are occupying... The spectator becomes very much like the 

object to be looked at, and perhaps the viewer has become the one 

who is on view (Muñoz citat a SCHIMMEL, 2001:150). 

 

Com afirma Alex Potts, “the idea of theater for him carried the compelling 

implication that the spectator felt excluded from the scenario being staged”, 

i més endavant afegeix que “he was antithetical to the idea of participatory 

interaction, and for all his fascination with staging social dynamics and 

their failure with arrays figures, he steered well clear of relational 

aesthetics” (Potts dins WAGSTAFF, 2008: 112). Alex Potts compara la 

seva obra amb la d’artistes com Katharina Fritsch o Grosee Geister. La 

diferència, tanmateix, entre aquests dos artistes i Muñoz rau en la voluntat 

d’aquest últim de crear un ambient més enllà de la imatge conjunta. Fritsch 

i Geister volen, sobretot, crear una imatge, un tableaux que, d’altra banda, 

també es un dels objectius de les obres de Muñoz, però no l’únic. Muñoz 

vol jugar, també, a crear la inquietud en l’espectador entre el pertànyer o no 

al món proposat o representat, entre la distància i la pertinença. Però és cert 

																																																								
119 Les figures monocroms de trets asiàtics són un motiu constant en les obres de Muñoz de 

finals de la dècada dels 90. La primera vegada que els va usar fou en l’obra Plaza (Madrid) 

(1996), una gran instal·lació al  Palacio de Velázquez de Madrid. 
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també que la imatge del conjunt, com un espai total del qual hem parlat 

més amunt (vegeu punt 2.2.3), és a dir, no la seqüència d’obres, sinó una 

mirada d’un tot, és també determinant per a l’experiència fenomenològica 

de l’espectador. Com remarca Lingwood en una conversa amb Muñoz del 

1996: “Existe una dialéctica de presencia y distancia. Al ver tu obra desde 

lejos quieres acercarte al grupo, participar en la conversación. Sin embargo, 

cuanto más te acercas más distantes resultan las figures” (LINGWOOD, 

1996: 154). A Muñoz li interessa el teatre perquè alguna cosa passa davant 

dels nostres ulls, sense interrupció. Malgrat que ens sentim –perquè la 

disposició de l’espai així ho disposa, i perquè l’obra mateixa delimita el 

dins i el fora a través de diferents indicis del marc establert– habitar entre 

les figures escultòriques, aquesta “inclusió” és il·lusòria: “en última 

instancia, las estatuas están ensimismadas, los recorridos están bloqueados, 

como sucede con estas escaleras que suben hacia el techo o en los balcones 

que nadie puede ocupar” (CASTRO FLÓREZ, 2005: 39).  

 

Fascinat per la posada en escena de les figures de Une baignade à Asnières 

(1884) de Seurat, i el que ell veu com la misteriosa compressió de l’espai i 

el temps en les places urbanes buides de les pintures de De Chirico, l’efecte 

d’allò pictòric és també important per a ell. Com si d’un quadre de De 

Chirico es tractés, Muñoz configura l’espai de la galeria on ha d’exposar 

l’obra com si construís un escenari i afegeix, si cal, els accessoris 

necessaris per tal que la il·lusió sigui més acomplerta completa. No obstant, 

la situació de l’espectador és externa, en el sentit que, allí, està passant 

alguna cosa de la qual no pot participar malgrat compartir el mateix espai 

real.  
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2.5 MISE EN INTRIGUE: LA CONSTRUCCIÓ I ELS  

SUBTERFUGIS DE LA TRAMA 

 

Frederic Jameson argumenta que, si la preocupació principal de la 

modernitat hauria estat la qüestió del temps –anomena, com a exemple, 

Bergson, Proust i Thomas Mann– la de la postmodernitat és justament el 

final de la temporalitat, la reducció al present i al cos, i juntament amb ella, 

la desfeta dels arguments, la desaparició de la trama. Per exemplificar-ho, 

Jameson pren les pel·lícules nord-americanes d’acció (Lethal Weapon, 

Cliffhanger, Terminator) per explicar com la voluntat de present, d’acció en 

temps real que en aquestes pel·lícules es du a terme, a través d’una sèrie 

d’explosions i moments de violència autosuficients i actuals, acaba 

convertint el film  en quelcom buit d’argument, equiparat gairebé a un 

tràiler, és a dir, una successió d’escenes breus i impactants, quelcom 

“approaching a zero degree of plot” (JAMESON, 2003: 715):  

 

What was to be demonstrated, as a consequence of the reduction 

to the present and to the body, was in other words the tension 

between the construction of a plot (overall intrigue, narrative 

suspense) and the demand for a succession of explosive and self-

sufficient present moments of violence. (…) The demonstration 

would now have to show how the succession of such moments 

gradually crowds out the development of narrative time and 

reduces plot to the merest pretext or thread on which to string a 
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series of explosions (much like a trailer or preview, as I’ve 

suggested elsewhere) (JAMESON, 2003: 714) 

 

Com hem vist, el temps s’insereix en l’art contemporani a través de la 

premissa de l’experiència real, de la durada, del temps viscut que ha acabat 

generant l’art dels “esdeveniments”. La performance i el happening són 

exemples d’allò que Jameson en diu la reducció al present i al propi cos, ja 

que sovint és irrepetible i es dóna en un moment determinat; hi ha la 

implicació del propi cos de l’artista, reduint-se l’acció a la seva única 

presència, com succeeix en el gènere del happenning que, segons Kaprow el 

1961, “has no plot, no obvious philosophy, and is materialized in an 

improvisatory fashion, like jazz, and like much contemporary painting, 

where we do not know exactly what is going to happen next” (KAPROW, 

1993: 18). Així, paral·lelament al que Heinich anomena l’enderroc dels 

continents (“la déconstruction des contenants”) (1998: 84 i ss) hi ha hagut 

també una desfeta dels continguts narratius.  

 

Quan s’esdevé un retorn a la forma narrativa es fa ja sempre des de la 

consciència del propi narrar. És a través de la construcció de la trama que es 

sobreposa la concordança a la discordança del món i la converteix en 

intel·ligible. Així, quan parlem de la “mise en intrigue”, en termes de Paul 

Ricoeur, ens referim a la simple estructuració, ordenació, a través d’una 

imaginació creadora i una síntesi de tot allò heterogeni de la vida comuna –

el treball mimètic de la poiesi. La funció mediadora de la mimesi II juga un 

rol mediador entre una sèrie d’esdeveniments i una història única com una 

totalitat: tots els elements heterogenis i diversos hi són integrats, la intriga 

esdevé allò que Ricoeur anomena “una síntesi de l’heterogeneïtat” (1983-

1985, I: 127-128). A través d’aquesta operació configurant, es dota 
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d’intel·ligibilitat: res pot ésser considerat un esdeveniment si no és inserit en 

una història 120. 

 

Així, part de la producció artística, planteja el retorn a un contingut narratiu 

i ficcional que presenti una possible ordenació de les coses comunes, tan 

sovint presentades en la sala d’exhibició, inserides dins d’una trama, sempre 

des de la consciència i la dialèctica entre allò visible i allò dicible. A través 

de diferents formats i medis, i diferents poètiques, volen presentar allò 

“real” sota un cert ordre metafòric o joc semàntic. Com sabem, el concepte 

de mimesi plantejat per Ricoeur es posiciona lluny del plantejament del 

cicle classicista, de la imitació estàtica de la realitat121. La noció de mise en 

intrigue, fa referència al procés, és quelcom dinàmic, es tracta de la 

																																																								
120 Ricoeur reprèn la seva tesi fonamental de la pertinença del jo al món –en continuïtat de 

Heidegger–  i reconeix la temporalitat com el caràcter determinant de l’experiència 

humana. És el relat, la trama narrativa, el medi privilegiat per esclarir l’experiència 

temporal inherent a l’ontologia del ser-en-el-món. Així, emprèn l’anàlisi dels relats, tant de 

l’històric, que té la pretensió referencial de la veritat, com del de ficció o narració 

imaginativa.  La intriga narrativa no resol les apories de l’experiència del temps –que 

Ricoeur exposa a través de Sant Agustí, però també amb Kant, Husserl i finalment 

Heidegger, inclinant-se per una visió fenomenològica del temps– sinó que les fa fecundes, a 

la vegada que posa de manifest les seves pròpies limitacions. La narrativitat, en efecte, posa 

en evidència la impossibilitat de pensar el temps, però és a la vegada el medi més adient per 

elucidar la seva experiència. Tanmateix, només amb el relat de ficció el creador de trames 

multiplica les distorsions permeses pel desdoblament del temps entre el temps empleat en 

narrar i el de les coses narrades: desdoblament, al seu torn, instaurat pel joc entre 

enunciació i enunciat en el transcurs de l’acte da narració. Tot esdevé com si la ficció, en 

crear mons imaginaris, obrís a la manifestació del temps un camí il·limitat (RICOEUR, 

1983-1985). 
121 El 1548 mimesi, amb Robortello, passa a designar no només la imitació de les accions 

sinó de tota classe d’objectes : el que sembla una ampliació del concepte ràpid serà una font 

de restriccions. Així, durant el segle XVI, com sabem, el que en Aristòtil era un principi 

d’estructura passa a significar la imitació de la realitat. 
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disposició dels fets en un sistema i no el sistema en si. Evidentment, parlar 

de trama en imatges fixes té la seva problemàtica intrínseca. Com es 

construeix una trama en una sola imatge i quines són les operacions 

configurants? És possible fora dels confins del llenguatge verbal presentar 

una forma ficcional? Com podem afirmar on és la veu anunciadora i on és 

l’enunciació? És necessari l’acte verbal d’un narrador, o pot ser una història 

explicada sense la mediació d’una consciència narradora? David Borwell, 

per exemple, argumenta que la narració cinematogràfica no requereix d’una 

figura narratòria (BORDWELL, 1985); Philip Sturgess parla de la 

narrativitat com un efecte global: “Narrativity is the enabling force of 

narrative, a force that is present at every point in the narrative” (Sturgess 

citat a RYAN, 2004: 4). Tanmateix, podem evocar una ficció sense 

paraules? 

 

De la mateixa manera que l’operació configurant de Ricoeur, quan s’esdevé 

una mise en intrigue de l’obra d’art visual contemporània i, per tant, la 

possibilitat d’un món ficcional, aquesta està íntimament lligada a la qüestió 

de la posada en escena122. En l’obra de Sophie Calle, per exemple, podem 

rastrejar fàcilment el suggeriment de narració a través de la seva capacitat 

literària i la dimensió textual de l’obra. Però la seva obra té, com veurem en 

el següent capítol (punt 2.5.1), una notable importància de la posada en 

escena pel que fa a la construcció de la seva intriga. La seva narrativitat no 

rau tan sols en el text, sinó també en la seva disposició al costat de les 

imatges, i en la presentació dins del propi espai expositiu. Els indicis 

																																																								
122 Com diu Schaeffer, “il faut rappeler que notre accès au monde fictionnel se fait toujours 

à travers l’aspectualité sous laquelle il est présenté, aspectualité qui est enchâssée dans les 

modalités spécifiques de l’amorce mimétique qui induit l’attitude représentationnelle”. 

Com el propi autor reconeix, aquest mode operatiu cognitiu correspon a la Mimesi II de 

Ricoeur, però per Scaheffer l’experiència del temps no seria l’operador cognitiu central, tesi 

que li sembla massa restrictiva (SCHAEFFER, 1999: 228). 



Ficcions	del	pluralisme																																																																																																					Paula	Juanpere	Duñó	

	 168	

ficcionals del relat presentat tenen a veure amb les absències i la invitació a 

la imaginació.  

 

Relacionar la mise en intrigue amb la mise en scène és el que fa Mieke Bal 

en el seu article a propòsit de l’obra de Louise Bourgeois: aquesta teòrica de 

la literatura es pregunta també “How can visual works of art, specifically 

sculptures that resist coherent figurative readings, tell stories?” (BAL, 1999: 

101). La seva resposta rau en la qüestió de l’arquitectura. Citem el seu 

article:  

 

The answers lie in the realm where sculpture becomes 

architecture and architecture sculpture. Where these two domains 

of incompatible scale, volume, and density bounce back on each 

other, narrative becomes a tool, not a meaning; a mediator, not a 

solution; a participant, not an outsider. By analyzing this work in 

terms of narrative, then, I also invoke Bourgeois as a cultural 

philosopher and art critic who offers a theoretical position on the 

role of narrative in the discourse on art. (BAL, 1999: 103) 

 

Així, és en la disposició de l’espai, en la construcció del recorregut de 

l’exposició, també, on s’insereix la continuïtat narrativa. Mieke Bal 

incorpora també la qüestió de la memòria que és evocada a través de l’espai 

arquitectònic:  

 

Narrative is a function of Bourgeois' architecture because, 

uniquely, she infuses form, including the form that informs her 

work's architecturally, with memory. Not one of her works leaves 

you indifferent to its personal atmosphere. Yet, the memories that 

inhabit them cannot really be 'read', because they are personal, 

while the works, made public, are no longer uniquely bound to 

one person's history. (BAL, 1999: 103) 
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L’espai, com hem vist, és l’element configurador, l’emplaçament on es 

col·loquen els diferents elements que, en la seva totalitat, gesten el 

recorregut com un espai arquitectònic. Bal es refereix específicament a les 

cel·les usades per Bourgeois en algunes de les seves obres més 

emblemàtiques. Aquest és un motiu recurrent de l’artista que aparegué en el 

seu imaginari per primera vegada en les obres de la dècada dels 90, 

juntament amb la figura de l’aranya. En la instal·lació Spider (1997) es 

presenta una monstruosa aranya envoltant una gàbia d’acer que conté bocins 

de tela i objectes variats, com si es tractés d’un arxiu carcerari de la seva 

intimitat. Els documents i la memòria evoquen sobretot la seva edat infantil, 

i es barregen amb el valor simbòlic de l’aranya que, per a l’artista, com 

evidencia el títol d’una obra de 1999123, ha estat sempre identificada amb la 

figura materna. Mieke Bal hi veu, en el reguitzell d’objectes exposats dins 

d’aquest espai arquitectural, una disposició narrativa –no tant una forma 

sinó una eina, un dispositiu– que posa en marxa, a través dels mecanismes 

de la memòria, el sentit de l’obra. La qüestió de l’arquitectura s’entrellaça 

amb l’element espacial que hem tractat més amunt (apartat 2.2) 124 . 

L’espectador segueix un espai –el de l’obra, i fins i tot el de l’exposició– la 

posada en escena del qual ha estat configurat per ésser recorregut en tant 

que trama, inserint els diferents objectes en la sala d’exhibició en un mateix 

																																																								
123 L’obra en qüestió és Maman, de 1999, la cèlebre reproducció gegantesca d’acer d’una 

aranya (aproximadament de nou metres d’altura i deu d’ample). 
124 Evidentment, en aquest punt la institució artística com a “lloc” té un paper important i 

pot generar desviacions i intervencions en les narratives dels artistes. Vegeu sobre la 

influència de l’espai institucional en els artistes de Barcelona entre el 1992 i el 2012, que 

s’haurien adaptat, de manera voluntària, a la forma de producció basada en el projecte 

expositiu efímer demandat per la institució, el llibre d’Antonio Ortega Demagogia y 

Propaganda en Arte (2013); sobre el cas del Palais de Tokyo de París ,vegeu, “Le palais de 

Tokyo : un cinéma de situations” (GLICENSTEIN, 2002). 
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relat, per tal de posar en marxa la seva imaginació. A través d’aquest 

passeig, el que es produeix és allò que anomenem un suggeriment de ficció. 

És en la deriva curiosa de l’espectador, a través del moviment del cos entre 

els elements d’una obra de voluntat escènica, que l’espai es totalitza 

possibilitant una immersió narrativa. La intriga, la seva concepció 

novel·lesca no és un relat fixat, no podem explicar-la en un ordre lògic i 

coherent, però sí que podem imaginar diferents versions, preguntar-nos què 

és el que ha pogut succeir allà, i crear correspondències entre cadascuna de 

les idees que se’ns plantegen. L’obra proposa desbordar-se a través de la 

imaginació. En certa manera, l’artista reprèn, en aquests casos, el domini de 

la presentació, per anunciar, a l’espectador, una espècie de rètol imaginari 

que adverteix, com fa Muñoz, “Permitásenos, en la lícita desmesura de toda 

ficción...” (MUÑOZ, 2009: 205). 
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2.5.1 Entre el guió i l’atzar: Sophie Calle 

 

Le code: créer une fiction, provoquer des situations arbitraires 

Sophie Calle 

 

En haver estat destruïda l’escena, Sophie Calle té la possibilitat de sortir al 

carrer: si l’art és ara el lloc on s’acompleix l’esdeveniment, Calle busca 

aquest espai fora de la institució artística, expandint altre cop els límits entre 

l’art i la vida. En la sala d’exposició hi presenta, finalment, una proposta de 

configuració de relat i espera el públic per al moment deliberat i cercat de la 

lectura, per a l’instant narratiu. No es tracta de rastres i petjades, de 

documents que vulguin provar allò que ha tingut lloc fora de l’abast del 

públic. L’acció ja tingué lloc, lluny del públic, fora del seu abast i mirada, i 

aquest només en pot saber alguna cosa a través del relat que es presenta –

immòbil i silenciós–  al qual l’espectador ha de donar un vot de confiança. 

Altra vegada la impertinència de l’espectador sembla haver-lo deixat fora 

del moment de l’actant i retornat a la seva posició de “lector”, reenviat a la 

platea.  

 

Com sabem, la ficció, o la disposició del relat i la invenció d’històries ha 

anat des d’Aristòtil de la mà de la idea de l’acció. En certa manera podem 

afirmar que Calle contraposa aquest model al dilema entre el viure i el 

produir artístic que presenta Jouannais (1997), o entre l’escriptura i la vida 

que proposa Michel Foucault el 1969: “L’écriture est maintenant liée au 

sacrifice, au sacrifice même de la vie; effacement volontaire qui n’a pas à 

être représenté dans les livres, puisqu’il est accompli dans l’existence même 

de l’écrivain” (FOUCAULT, 1994: 793). Però més que un esborrament del 

subjecte en el text, Calle sembla advertir una manca d’accions convertibles 

en històries, així que és ella qui ha de dur a terme aquest primer estadi: no li 

interessa la representació de les accions, sinó que la vida i l’art estan en una 
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relació de necessitat recíproca, i és l’acció el que farà sorgir el relat, i el relat 

el que donarà sentit a l’acció. Així ho explica Christine Macel:  

 

Calle reprend à son compte l’agir, non pour le feindre, mais pour 

le réaliser afin de faire naître l’histoire. C’est cette dimension qui, 

dès les premières œuvres, Les dormeurs et Suite vénitienne, 

caractérise sa manière d’écrire : préalable à la fiction, elle est 

nécessaire en soi et la génère. La fiction devient ainsi un pari pris 

sur le réel, une transfiguration du réel par l’agir (MACEL, 2003 : 

22) 

 

Així, Sophie Calle surt de casa seva per a seguir desconeguts pel carrer, per 

ocupar el seu temps, per viure la seva vida amb l’objectiu de crear una obra 

i de fer obra per crear vida. Per Paul Ricoeur, la composició de la trama 

s’inicia en la pre-comprensió del món de l’acció, aquell moment que ell 

anomena la mimesi I (RICOEUR, 1983-1985). En la constitució d’una 

trama, l’acció –aquella estructura pre-narrativa de l’experiència– es torna 

intel·ligible. És ja la pròpia acció la que du en si mateixa unes estructures 

temporals que exigeixen d’ésser narrades i, atesa aquesta qüestió, el pas de 

l’esfera de l’acció a la del relat equivaldria al d’un pas d’ordre 

paradigmàtic a un ordre sintagmàtic (aquell de la mise en intrigue). Com bé 

remarca Schaeffer, en aquesta concepció hi ha uns pressupostos filosòfics 

que responen al programa de l’hermenèutica, segons el qual el món de la 

vida està sempre pendent de la seva pròpia comprensió i, per tant, d’una 

activitat interpretativa (SCHAEFFER, 1999: 73). En el cas de l’acció és el 

relat el que se suposa que ha d’aportar aquesta interpretació: “le récit seul 

donne sens à l’action, et ceci à travers une activité de mise en intrigue de 

l’événementialité” (SCHAEFFER, 1999: 73). En aquesta lectura l’acció 

queda desproveïda d’estructuració, reduïda a un pur esdevenir. Davant la 

il·legibilitat del moment i de la pròpia vida, Calle va a l’encontre d’una 
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trama significant, interposant figures –el detectiu de La Filature, les 107 

dones de Prenez soin de vous, etc.– que permetran la posada en marxa d’un 

procés interpretatiu a la vegada que imaginatiu. L’obra titulada Prenez soin 

de vous (2007) és una exemple dels entrecreuaments entre vida i obra. En 

aquesta ocasió l’artista presentà un pavelló a la Biennal de Venècia ple de 

material al voltant d’un e-mail de ruptura sentimental. Havia encarregat a 

107 dones, de perfils molt diferents, que interpretessin el text:  

 

J'ai reçu un mail de rupture. Je n'ai pas su répondre. C'était 

comme s'il ne m'était pas destiné. Il se terminait par les mots : 

Prenez soin de vous. J'ai pris cette recommandation au pied de la 

lettre. J'ai demandé à cent sept femmes - dont une à plumes et 

deux en bois–, choisies pour leur métier, leur talent, d'interpréter 

la lettre sous un angle professionnel. L'analyser, la commenter, la 

jouer, la danser, la chanter. La disséquer. L'épuiser.  

Comprendre pour moi.  

Parler à ma place. Une façon de prendre le temps de rompre. A 

mon rythme.  

Prendre soin de moi. (CALLE, 2007) 

 

La seva obra sembla així voler transformar les accions de la vida quotidiana 

en una trama, inserir-les dins d’una construcció que les faci, si es vol, 

comprensibles, sense deixar de manifestar la dificultat i ambigüitat 

d’aquesta comprensió. A diferència de Francis Alÿs –que com hem vist, vol 

posar en funcionament un relat oral (vegeu punt 1.6)–, Sophie Calle posa 

paraules i imatges i fixa, en certa manera, la construcció narrativa després 

dels esdeveniments. En La Filature, per exemple, la presentació del text i 

les imatges evidencia, una vegada més, la disposició i construcció d’una 
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trama en el règim d’allò visual125: la pròpia disposició evoca una linealitat 

de causa i efecte, gairebé com vinyetes, entre el text i la imatge –les quals, a 

més a més, recorden fotogrames d’una pel·lícula. Tant si l’acció és buscada 

–com el cas de Suite Vénitienne (1980) [Figura 26] – com si forma part de la 

vida íntima de l’artista, la voluntat és inserir-la dins d’una trama.  

 

Així, a diferència d’altres obres de caire performatiu, allò que Calle presenta 

en el moment de l’exposició no és la pròpia acció, sinó que aquesta és 

transformada en un relat que es posa en escena a través d’una amalgama de 

textos i imatges. Els textos expliciten la forma narrativa en ésser evident que 

es tracta d’un suport eminentment narratiu –el del llenguatge verbal– i 

deixen clar, la gran majoria, que allò que es relata forma part del passat –

especificat en la data que gairebé sempre inicia el text– i que, malgrat 

entendre’s com una acció artística, es manté dins de l’àmbit íntim del 

subjecte. El públic, que en la performance és mirada viva i actual, aquí 

queda fora de joc. Tampoc hi trobem els rastres documentals i les petjades 

d’una acció: hi trobem un material treballat, manipulat: una construcció, la 

voluntat de transfiguració. Mentre que moltes de les formes artístiques 

performatives volen sortir dels confins de la institució artística, Calle torna a 

situar plàcidament l’obra, en el seu moment final, en el marc institucional: 

el museu, les sales d’art, però també les editorials. El moment performatiu 

és tan sols el primer estadi de l’obra que té un objectiu: crear, finalment, una 

ficció que serà relatada en l’espai museístic, en la institució artística, a 

través de la conjuntura entre imatges i text, en un dispositiu proper al de la 

instal·lació.  

 

																																																								
125 Quan diem en el “règim d’allò visual” ens referim tant al text com a la imatge, és a dir, a 

allò que hem anomenat, seguint a Mitchell, la imatgetext (MITCHELL, 2009).  
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Com diu Yves-Alain Bois, “le scénario qui l’a produite est toujours prescrit 

d’avance. C’est ce que Calle appelle la ‘règle du jeu’” (BOIS, 2003: 29). El 

codi de les seves obres, segons la pròpia artista precisa a propòsit de la seva 

intervenció en la XI Biennal de París és: “créer une fiction, provoquer des 

situations arbitraires” (Calle citada a BOIS, 2003: 22). És, per tant, a través 

d’una regla de joc que l’artista s’imposa a si mateixa que es cerca 

l’aventura: però es tracta de la posada en escena per a l’espera d’una intriga 

que tan sols arriba en la seva forma final, en el moment de la lectura126. Així 

mateix ho explicava l’artista en una entrevista:  

																																																								
126 És en el format llibre on es fa més explícita la “regla del joc”, on cada treball està 

precedit, precisament, per “La règle du jeu”. A M’as tu vue, la pàgina que precedeix la 

publicació de cadascuna de les obres és sempre el text que, més o menys explícitament 

compon aquesta “regla” auto imposada. Vegem-ne tres exemples de l’edició d’Actes du 

Sud de M’as tu vue: 

À la fin du mois de janvier 1980, dans les rues de Paris, j’ai suivi un 

home dont j’ai perdu la trace quelques minutes plus tard dans la foule. 

Le soir même, lors d’une réception, tout à fait par hasard, il me fut 

présenté. Au cours de la conversation, il me fit part d’un projet imminent 

de voyage à Venise. J’ai décidai alors de m’attacher à ses pas, de le 

suivre (Suite vénitienne, 1980 a CALLE, 2003: 85); 

À la fin du mois de juin 1983, je trouve un carnet d’adresses. Je le 

photocopie avant de le renvoyer, anonymement, à son propriétaire, dont 

les coordonnés sont indiquées sur la page de garde. Un quotidien 

m’ayant proposé de réaliser un feuilleton destiné à être publié durant 

l’été 1983, je décide de contacter certains de ceux dont les noms figurent 

dans ce carnet et de leur demander de me parler de son propriétaire. 

J’approcherai ainsi cet home par leur intermédiaire. J’essaierai de le 

découvrir sans jamais le rencontrer et de faire de lui un portrait à la 

durée aléatoire, car elle dépendra du bon vouloir de ses proches à 

l’évoquer et de la torture que prendront les événements. (L’homme au 

carnet, 1983 a CALLE, 2003: 97); 

Selon mes instructions, dans le courant du mois d’avril 1981, ma mère 

s’est rendue à l’agence “Duluc, détectives privés”. Elle a demandé qu’on 
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Ce n’est pas une aventure, et ça en est une en même temps, mais 

créée de toutes pièces par la mise en scène, et non par 

l’événement. Avec l’aventure, si l’homme que je suivais 

commettait soudainement un meurtre, ça deviendrait trop  beau 

pour être vrai. Est ce que je serai encore crédible? Je ne sais pas. 

Ca deviendrait du polar. Enfin, je dis que je n’aimerais pas, mais 

peut-être qu’en fait je serais ravie que ça m’arrive. (Calle a 

COLARD, 1998 : 20)  
 

El component dramàtic de la seva obra es basa justament en la ignorància, 

en l’espera que quelcom succeeixi: com diu Baudrillard, “the secret must 

not be broken, at the risk of the story’s falling into banality” 

(BAUDRILLARD, 2009: 19). Des de la seva primera obra fins a les 

darreres, el contingut narratiu, la intriga i la dimensió dramàtica han crescut 

notablement127. Des de Les Dormeurs, del 1979 [Figura 27] a Histoires 

vrais del 1988-2003 [Figures de la 28 a la 31], obra en la qual el component 

dramàtic-sexual és molt present, el suspens s’ha anat articulant de forma 

més literària. La intriga s’equipara normalment a la curiositat: per Sophie 

																																																																																																																																													
me prenne en filature et réclamé un compte rendu écrit de mon emploi 

du temps ainsi qu’une série de photographies à titre de preuves. (La 

Filature, 1981 a CALLE, 2003: 101) 

 
127 La primera obra de Calle fou Les Dormeurs (1979) una sèrie de fotografies en blanc i 

negre de gent dormint a casa de l’artista acompanyada de textos escrits a mà. L’obra té un 

caire especialment conceptual més que no pas narratiu, encara que s’hi comencen a 

percebre certs jocs que l’artista desenvoluparà més endavant. Pel que fa a l’element 

conceptual, és vigent durant tota la seva producció artística: és l’element que provoca els 

contrastos i que es percep en la representació freda i tècnica, en la pretesa voluntat 

d’objectivitat que cada cop combina més amb el contingut personal i subjectiu. El resultat 

és que instauren enigmes per a l’espectador en la distància que es produeix entre allò de 

caire documental i allò més íntim, situant-lo a una posició de voyeur.  



Ficcions	del	pluralisme																																																																																																					Paula	Juanpere	Duñó	

	 177	

Calle, allò curiós, la intriga de les coses, es troba en la vida dels altres. Allò 

que no sabem dels altres, la vida d’aquesta gent desconeguda és una espècie 

de “haphazard paths that have no meaning and lead nowhere and which, for 

that very reason, are ‘curious’”, afirma Baudrillard a propòsit de les obres 

de Calle, que es fonamenten en investigar aquests enigmes (2009: 18). El 

suspens s’articula –com si del gènere policíac es tractés– a través d’aquest 

petit però prometedor misteri i “the violent moments of the narrative, the 

dramatic moments, are those where the followed person (...) turns around” 

(BAUDRILLARD, 2009: 23).  

 

En el catàleg de l’exposició Cartògrafs i aventurers: narradors 

d’històries128 es reflexionava sobre la qüestió de l’aventura, proposant que 

havia estat recuperada amb la postmodernitat, en el sentit original de 

l’aventura com a forma de coneixement (BLEDA, 1998). Així, atesa 

aquesta qüestió, cada artista es convertia en cartògraf d’una realitat que 

s’explora amb l’esperança de desxifrar un secret. És en aquest sentit que 

Calle articula els seus relats i fa inserir la vida quotidiana dins d’una trama: 

hi ha una intriga suggeridora, que fa evocar una trama novel·lesca i que, 

malgrat tot, mai no serà resolta: 

 

Ce que je fais n'est pas un manuel de savoir-mieux-vivre, mais 

une poésie. Quand je fais une filature, je m'intéresse aux regards, 

à comment les gens voient. Quand je me fais embaucher dans un 

hôtel pour découvrir les objets personnels des clients, je ne 

cherche pas à en tirer des conclusions sur l'emploi du pyjama, je 

ne fais pas de sociologie. C'est la poésie du lieu qui m'intéresse, le 

jeu entre une absence et un lit qui a été occupé, le fait d'apprendre 

																																																								
128 Aquesta exposició comissariada per Marta Gili tingué lloc a Barcelona del 16 desembre 

de 1998 al 14 febrer de 1999 a la Fundació La Caixa. Centre Cultural. Entre d’altres artistes 

hi participà Sophie Calle amb l’obra L’Hôtel. 
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qu'un homme emporte avec lui la chemise de nuit de sa femme 

pour l'avoir à côté de lui. Je pense que mon travail fait plus rêver 

que réfléchir. (Calle a GUERRIN, 1998: 36) 

 

De la mateixa manera que Juan Muñoz, a Call no li interessa allò que es pot 

veure, sinó allò que no es veu. Finalment, la vida es fa present en tant que 

història, o teixit d’històries innombrables, que es creuen, es comparteixen, i 

fa somiejar des de fora. La vida és, doncs, presentada de forma novel·lada, 

és la voluntat de la trama sobreposada a la vida comuna. I és en aquesta 

actitud que s’acosta a una actitud novel·lesca que, no tan sols és en el 

resultat de la seva obra, sinó que s’arrela ja en la seva regla del joc del 

moment performatiu, i desemboca en el lector com quelcom inevitable.  
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2.5.2 La mediació dramàtica 

 

Wall sembla que a través de les seves escenes immobilitzades, vulgui 

reomplir un panorama artístic excessivament conceptualitzat, dramatitzant 

el que estava buit de contingut narratiu. La fotografia, en Wall, vol tenir la 

capacitat de transmetre una experiència més que no pas ser un útil 

d’informació, tal com succeïa en l’art conceptual (vegeu punt 2.3). Per tal 

d’introduir un component dramàtic, vol introduir elements narratius en la 

seva imatge –influenciat sempre per la posada en escena cinematogràfica– 

que possibilitin la contemplació de l’obra des de l’emoció i la imaginació. 

Així ho explica el propi artista: 

 

Es necessita una mediació dramàtica de l’element conceptual en 

l’art, ja que sense ella, els conceptes van per un costat i les obres 

per un altre. Les imatges es converteixen en la plasmació 

ornamental –en una mera il·lustració– d’una reflexió 

completament elaborada, per a la qual cosa resulten avorrides, 

sense dramatisme. (Wall citat a CORTÉS, 1999: 30)  

 

D’aquesta manera, és evident que una de les coses que l’artista volia evitar 

era l’absència dramàtica. El de Wall és un dramatisme beckettià, que posaria 

també en escena la crisi existencial contemporània, la soledat, l’angúnia, la 

incomunicació o la crueltat (CORTÉS, 1999: 30). En aquest sentit, la 

pregona visió dramàtica de Wall s’equipara força a la dimensió dramàtica de 

Muñoz, en la qual el temps també es troba, en certa manera, dramàticament 

suspès. Ambdues obres són profundament silencioses, en un silenci que 

esgota la comunicació129 i que, paradoxalment a la concepció del drama130, 

																																																								
129 Quan el silenci es trenca, com en Stuttering Piece (1993) de Juan Muñoz, en què 

apareixen dues estatuetes assegudes en bancs de cartró i dotades de veus mecàniques, la 



Ficcions	del	pluralisme																																																																																																					Paula	Juanpere	Duñó	

	 180	

l’acció sembla advertir-se, però no arribar mai. De la mateixa manera que 

les converses beckettianes, les “converses” de Muñoz no poden conduir a 

l’acció, sinó que allí, aturades, proposen un qüestionament de la 

comunicació. Així ho explica Péter Szondi respecte als personatges de Tot 

esperant Godot:  

 

no els queda per a la corroboració de llur existència, altra cosa 

que una conversa nul·la. Aspirant sempre a l’abisme del silenci, 

recuperada contínuament amb gran esforç, la conversa buida de 

sentit, aconsegueix, en l’espai metafísic buit, que tot ho fa 

esdevenir significatiu, revelar “la misère de l’homme sans Dieu”. 

(SZONDI, 1989: 66-67) 

 

En certa manera, Muñoz sembla plantejar l’escenari per tal que 

l’esdeveniment arribi juntament amb l’espectador, i amb la seva arribada, el 

drama es fa sentir en l’atmosfera teatral que l’artista ha aconseguit crear. 

L’obra s’espera a si mateixa; el relat, les peripècies, han estat aturades, 

suspeses, i han donat lloc a les aventures de l’espectador, que passeja entre 

les figures de Muñoz intentant desxifrar què és el que estava tenint lloc 

abans de la seva arribada, i amb la inquietud que mai podrà saber què és el 

que realment s’està desenvolupant a allà, en aquella història aturada. Aquest 

n’és l’enigma, la intriga. El 1990, en una entrevista Muñoz diu que “a veces 

tengo la sensación de que mi obra reciente es sobre la espera, esperando 

																																																																																																																																													
“conversa” apareix, tanmateix, alterada per la disfunció de la parla que una d’elles pateix. 

El tartamudeig es fa patent i s’incrementa en el bucle gravat que el repeteix fins a l’infinit: 

“-¿Qué has dicho?  

–No he dicho nada 

-Tú nunca dices nada. No. Pero vuelves sobre ello.” 
130 Ja que el terme drama en grec designa “acció”, però és a partir del segle XVIII que 

comença a ser utilitzat per a designar un subgènere teatral (ESTÉBANEZ CALDERÓN, 

2008: 299-300). 
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algo que podría no ocurrir jamás, por otro lado temiendo que ocurra, incluso 

deseando que nunca pueda ocurrir” (LINGWOOD, 1996: 60). Així, aquest 

pressentiment  que alguna cosa hauria de moure’s en l’obra de Muñoz està 

disseminat per totes les seves peces articulat com una “misteriosa 

dramatització barroca” (CASTRO FLORES, 2005:10). Muñoz presenta 

figures semblants a acròbates de fusta amb els seus membres articulats, 

petites ballarines en forma de campana encaixades, per la part de baix, a 

motlles semiesfèrics, i ninots ventrílocs, tots ells recordant, evocant 

notablement, un imaginari de vaudeville131, creant la sensació de lleugeresa 

d’aquest gènere, però a la vegada la seva tristesa i ironia [Figures 58 i 59]. 

Totes són figures necessitades d’un “mestre” que les mogui i les animi, la 

qual cosa es contraposa amb la impossibilitat de l’espectador per exercir 

aquest paper, ja que en les seves obres, com bé afirma l’artista després que 

Adrian Searle li pregunti sobre aquesta qüestió (sobre la capacitat de 

participació de l’espectador) contesta: “No, no, solo es un espectador 

silencioso. El drama ocurre al margen de él” (citat a COOKE, 2009: 51). El 

nivell de participació, s’equipara, doncs, a una mena d’actor immòbil i, com 

explica Szondi,  

 

La seva passivitat absoluta, (en la qual es basa, la vivència 

dramàtica) ha d’invertir-se tanmateix en una activitat irracional: 

aquell que era espectador és arrossegat dins el joc dramàtic; ell 

mateix esdevé subjecte que parla (ben entès per la boca de tots els 

personatges). (SZONDI, 1989: 14) 

 

L’observador projecta el dramatisme sobre les figures: l’autor, d’alguna 

manera, no escriu l’obra, només crea l’escenografia necessària per tal que la 

																																																								
131Segons Sheena Wagstaff, Muñoz havia usat el següent estudi sobre la ventrilòquia: 

Steven Connor (2000) A Cultural History of Ventriloquism, Oxford: Oxford University 

Press (citat a WAGSTAFF, 2008: 34). 
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imaginació pugui desenvolupar-se. En terminologia teatral es parla de “marc 

escènic” per significar la forma en què es presenta al públic l’espai on tindrà 

lloc la representació dramàtica. Evidentment, en alguns drames moderns, 

com Sei personaggi in cerca d'autore (1921) de Pirandello –un dels autors 

més admirats per Muñoz– s’adverteix un intent d’alliberació d’aquest marc 

condicionant, amb la finalitat de traspassar les barreres existents entre el 

teatre i el món real dels espectadors. Com hem vist, Juan Muñoz retorna 

l’obra a l’espai del “marc escènic” a través, en primer lloc, del marcatge 

dels terres, per retornar l’espai il·lusori i, més tard, marcant un espai 

autònom en la simple tensió que generen les pròpies figures. Però ja no 

torna a ser mai un escenari impenetrable, atès que l’espectador pot 

convertir-s’hi en passejant. El moviment del visitant augmenta 

inevitablement la gestualitat de les figures i la seva intensitat, i posa en 

marxa un relat soterrat, evocat, suggerit, que sembla inevitable en trepitjar el 

mateix sòl que trepitgen les figures; els espectadors són inserits, sense voler, 

dins de la seva conversa silenciosa, dins d’aquest “marc escènic”. No 

obstant, la distància amb els personatges aconsegueix un intercanvi 

dramàtic: l’espectador assisteix a l’espectacle, “en silenci, amb les mans 

lligades al darrere, paralitzat per la impressió d’un altre món”(SZONDI, 

1989: 14). 
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2.5.3 El moment eloqüent 

 

A diferència de l’obra de Juan Muñoz, Jeff Wall proposa espais més propers 

a “l’escena frontal o italiana”, la que creà el drama del renaixement i el 

classicisme, malgrat la performativitat de l’espai de la qual parlàvem més 

amunt. Hi escenifica   majoritàriament situacions de la vida urbana i 

l’alienació moderna, situacions suposadament plaents que deixa entreveure 

la soterrada agressivitat de la quotidianitat, tot concentrat-se en un instant 

fugisser de gran tensió psicològica –una mediació dramàtica–, semblant a 

un pla. Com si es tractés d’una peça en un acte, proposa com a punt de 

partida el que en terminologia teatral s’anomena la “situació dramàtica”, és 

a dir allò que comprèn  

 

las condiciones espacio-temporales, la mímica y la expresión 

corporal de los actores, el marco escénico, la naturaleza profunda 

de las relaciones sicológicas y sociales entre los personajes, y, por 

lo general, toda indicación determinante para la comprensión de 

las motivaciones y de la acción de los personajes (Pavel Pavis 

citat a ESTÉBANEZ CALDERÓN, 2008: 1001)  

 

Per Szondi, en el drama autèntic la situació sols és un punt de partida per a 

l’acció (1989: 44). No obstant, la peça en un acte –que no és un drama en 

miniatura– erigeix una part de l’obra en la seva totalitat, basant-se en 

l’escena dramàtica. En relació a l’obra teatral comuna, aquesta té també el 

punt de partida en la situació, però en canvi li manca l’acció en què les 

decisions dels personatges modifiquen contínuament la situació inicial i la 

condueixen vers un punt final de resolució (SZONDI, 1989: 68-69). Com 

que la peça en un acte ja no extreu la tensió dels esdeveniments 

interhumans, ha d’estar ja ben arrelada en la situació, que ho ha de donar 

tot: 
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Per aquest motiu, la peça en un acte, quan no renuncia del tot a la 

tensió, l’escull sempre com a situació límit, com a situació abans 

de la catàstrofe, ja imminent en el moment d’alçar-se el teló i 

ineluctable en tot el que segueix. La catàstrofe és una realitat 

futura: ja no és la lluita tràgica de l’home contra el destí, a 

l’objectivitat de la qual (en el sentit de Schelling) podria oposar la 

seva llibertat subjectiva. El que els separa de la seva fi és el temps 

buit, que ja cap acció no pot omplir ; un espai pur, tensat vers la 

catàstrofe, en el qual fou condemnat a viure. Així, l’obra en un 

acte es confirma també, en aquest punt formal, com el drama de 

l’home sense llibertat. (SZONDI, 1989: 68-69) 

 

La seva màxima condició dramàtica l’extreuen d’aquest situació de 

catàstrofe de la qual parla Szondi: una espècie d’estructura èpica oculta. No 

es tracta d’una successió d’esdeveniments que desemboquen en una 

resolució, sinó que es cerca més aviat l’exposició d’unes tensions –per 

exemple, posem per cas, d’una vida de família, d’un veïnatge residencial, 

etc.– que semblen abocades al desastre imminent sense que hi sigui 

agregada una nova acció, i  tot i així, aconsegueix assolir un efecte 

“dramàtic” (SZONDI, 1989: 71).  

	
Szondi qualifica en algun moment de “fotografia” la situació dramàtica 

(SZONDI, 1989: 71). Moltes de les obres de Jeff Wall poden ser analitzades 

des de la perspectiva de la “situació dramàtica”. En Eviction Struggle (1988) 

[Figura 32 i 33], per exemple,  o en Insomnia (1994) [Figura 34] les escenes 

presenten una situació de gran tensió psicològica i indicis determinants per a 

la suggestió d’unes determinades relacions entre els personatges i les seves 

accions. En canvi, en altres obres com The Destroyed room (1978), es 

presenta un marc escènic buit de personatges com a conseqüència, però, 

d’una escena dramàtica que ha tingut lloc, però per a la qual l’espectador ha 
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arribat tard: “In this scenario the spectator is cast an impotent observer, a 

witness of some traumatic disturbance, which gets re-enacted in the image 

in the absence of coherent narrative or any visible protagonist” (FER, 1995: 

25). Pel que fa a la primera obra anomenada, Eviction Struggle, hi veiem 

una zona perifèrica residencial d’una ciutat. Un cotxe de la policia ha 

aparcat davant d’una casa, i sembla que hi està tenint lloc una baralla just al 

centre de la composició. Mentre l’home es resisteix als dos policies, la dona 

ha sortit corrents a socorre’l. Els veïns s’ho miren sense interferir-hi, des de 

la mateixa passivitat que mostra el paisatge, agafat en un pla obert que 

marca la distància amb els fets que estan tenint lloc. El títol, d’altra banda, 

ens ajuda a interpretar els esdeveniments, ja que es tracta d’un 

desnonament. És en aquesta obra també que Wall realitza l’experiment 

d’incorporar vídeos que acompanyin la transparència presentada en la caixa 

de llum, per tal de jugar entre el moviment i la quietud de la imatge. Cada 

una de les figures que apareixen en la fotografia van ser gravades a càmera 

lenta des de dos angles diferents: l’un coincidia força amb el de la imatge de 

gran format, mentre que l’altre li era just el contraplà. Cadascun té una 

duració d’entre tres i deu segons i per cada una de les figures els dos plans 

van ser muntats en loop.  Hi podem veure de prop les expressions de les 

diferents figures que hi apareixen i, especialment, la gestualitat. 

L’apropament incorpora una proximitat emocional, però a la vegada una 

corroboració de la indiferència dels personatges.  

 

La gestualitat és sobretot el que augmenta i subratlla la possibilitat de 

l’acció a través del que l’artista ha anomenat els “microgestos”. En el seu 

text Gestus, de 1984 (reproduït a CORTÉS 1999, 60), Wall reconeix que la 

seva obra està basada en la representació del cos, i argumenta que en el 

mitjà fotogràfic aquesta representació depèn de la construcció d’una sèrie de 

gestos expressius, susceptibles d’actuar com a emblemes: “anomenem gest a 

una posa o una acció que projecta el seu significat coma signe convencional. 
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Aquesta definició s’identifica a la dels gestos del barroc. L’art modern 

s’havia vist abocat a l’abandó d’aquesta teatralitat” (Wall a CORTÉS 1999, 

60), i més endavant:  

 

Les petites contraccions, els moviments corporals 

involuntàriament expressius que tan bé es presenten a la 

fotografia és el que queda, en la vida quotidiana, d’aquella antiga 

idea del gest com a forma corpòria i pictòrica de la consciència 

històrica. (Wall a CORTÉS 1999, 60) 

 

Aparentment, la gestualitat hauria perdut, en la societat contemporània, el 

seu significat, però Wall el recupera en tant que mecanisme necessari per a 

la incorporació de l’espectador de forma activa en la construcció de 

significat de l’obra, i com a consciència permanent de la pròpia imatge de 

l’existència d’un ull que haurà de desxifrar-lo, ja que el gest, en la imatge 

fotografiada, crearia veritat en la dialèctica de la seva existència per a un 

altre. Per aconseguir els gestos tan acurats com els de Mimic (1982) [Figura 

35], per exemple, Wall selecciona el carrer i els actors, assajant l’escena 

abans de fotografiar-la, unes quantes vegades. Aconseguir la gestualitat que 

crearà una narrativa convincent en una fotografia escenografiada és una 

tasca complicada. Des d’actors pagats per interpretar papers que havien de 

realitzar una vegada rere una altra per aconseguir  la bona presa (cosa que 

va fer a Volunteer, 1996 [Figura 36]), fins a filmar assajos en vídeo per 

poder aturar, congelar els frames i veure quina era la gestualitat que li 

interessava més, per reproduir-los després en el lloc de l’escena (aquest fou 

el cas de Outburst, 1989 [Figura 37]); o simplement fotografiar una vegada 

rere l’altra fins que alguna cosa inesperada passa (Men waiting, 2006) o bé 

recórrer al muntatge en la postproducció, com és el cas de The Stumbling 

Block (1991) [Figura 38]. En aquesta darrera obra l’artista va fotografiar 

primer el fons, amb algunes figures a l’exterior, al carrer. Després va 
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prendre les mides de la vorera en primer pla i en va reconstruir els primers 

sis metres a l’estudi. Aleshores, fotografià vàries de les figures principals a 

l’estudi i després, en postproducció per ordinador, va combinar les 

fotografies preses al carrer, amb les de l’estudi (vegeu la conversa entre 

HERZOG i WALL, 2006). Wall exalta aquesta “resta” del gest barroc que 

es reforça a partir de la seva composició clàssica, accentuada per la 

frontalitat escènica de les figures. Però, diu Chevrier, com en els paisatges 

animats de Hokusai, és “le maniérisme grotesque des attitudes qui résume 

l’inflexion narrative de la description avec l’irruption de la fable et le 

charme de la dispersion” (CHEVRIER, 1995: 19). Hi ha certs elements en la 

imatge que condensen la rellevància, com els gestos, o els detalls físics 

propers a la superfície, la qual cosa podria suposar un problema amb la 

necessitat d’unitat, però en la tensió entre ambdós elements es gesta la 

qüestió dramàtica i la posada en escena d’una intriga. 

 

Per Wall, al principi, el que ell anomena “no-gestos” o “microgestos”, és a 

dir, aquells que semblen automàtics, impulsius, tenen a veure amb un 

significat que prové del camp social. Però a mitjan dels anys 80 se li percep 

un canvi en la concepció del gest que passa del que anomenem el “gestus” 

brechtià a una idea del gest més propera a la concepció que en té Agamben, 

és a dir, com una “medialitat pura”, un mitjà sense fi, en una època en què la 

gestualitat ha desaparegut (AGAMBEN, 1996). Si  Wall, abans, tenia una 

teoria “expressiva” del gest, que era considerat la manifestació de l’essència 

social, en les obres posteriors l’artista tractarà de desmuntar justament 

aquesta relació entre el veure i el saber que busca la seva producció inicial, 

amb l’objectiu final de reivindicar l’observació sense coneixement –la 

mateixa empresa que sosté contra l’excés de conceptualisme.  

 

Deleuze ha descrit els microgestos com moviments del rostre i el cos, en un 

principi imperceptibles, que l’ampliació de la pantalla del cinema fan 
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visibles (DELEUZE, 1969). La percepció de quelcom cinematogràfic és 

evident en l’obra de Wall. L’artista transcriu, en certa forma, aquests 

microgestos cinematogràfics a la imatge fixa fent sorgir el que Lessing 

anomena en el seu text Laoocon, publicat el 1766, el “moment eloqüent” 

(LESSING, 1960). Aquest moment cabdal i significatiu de l’acció condensa 

el passat que l’ha portat fins a allà i el futur que emanarà a partir d’aquest 

instant, creant una sensació fascinant en l’espectador.  

 

Una imatge com la de A ventriloquist at a birthday party in October 1947 

(1990) [Figura 39] o de Jello (1995) [Figura 40] provoca una estranyesa 

inquietant de la quotidianitat, com una colpidora presa de consciència de la 

realitat del dia a dia, però a  la vegada, davant la sensació evident d’imatge 

escenografiada i de la lluminositat de la caixa en què està presentada la 

fotografia que amara tot l’espai circumdant, introduint-nos en tant que 

espectadors en el cronotop bajtinià de la imatge, ens veiem confrontats a 

l’embrió d’una narrativa ficcional immersiva. Es tracta d’allò que, com hem 

vist, Szondi anomena una espècie d’estructura èpica oculta. Allò narratiu 

apareix en el propi noema del qual parla Barthes, i de la mateixa manera que 

aquest autor argumenta la catàstrofe del temps implícita, el referent 

fotogràfic –sigui o no una posada en escena– produeix la inevitable 

assimilació i correspondència amb l’anomenat “moment decisiu” de la 

fotografia que ha d’estar inevitablement connectat amb d’altres moments. 

Aquí rau, pensem, l’embrió de la narrativitat fotogràfica i de la imatge fixa 

en general. Pel que fa a la noció de ficció immersiva, és sobretot el caràcter 

cinematogràfic i la construcció de l’espai immersiu, a través de 

l’objectualitat de les caixes de llum, el que provoca que l’espectador vegi en 

aquestes narratives una dimensió ficcional, més que no pas factual. A més, 

l’evidència d’una escenografia remarca la voluntat d’artifici contraposada a 

la idea del documental. És justament en l’espai oblic entre l’instant robat i la 

posada en escena el que provoca el suggeriment d’aquesta ficció. Així, com 
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explica Ylva Rouse, 

 

Con Jeff Wall se interioriza la comprensión de cómo utilizar la 

ambigua naturaleza inherente a la fotografía para la elaboración 

de una ficción, sacando provecho abierto de ella a la hora de 

construir la imagen. Debe más a una construcción novelística que 

a la poética a la que nos hemos podido referir en las obras de los 

años sesenta. Las cajas de luz (forma a la que llegó, según cuenta, 

viendo las vallas publicitarias iluminadas en un viaje en autobús 

camino a Barcelona) evocan la pantalla de cine, pero también 

resaltan el realismo objetivo de la fotografía, la sensación de estar 

ante un momento robado del tiempo; y a la vez nos acercan al 

gesto reproducido por los personajes que encierra el significado 

de la obra, a la manera del momento pregnante de Lessing, es 

decir, de tradición pictórica clásica. (ROUSE, 2000: 58 i ss.) 

 
Aquest moment eloqüent de Lessing se sobreposa a la intensitat de la 

situació dramàtica, l’instant de major intensitat de l’acció o esdeveniment 

insereix la imatge en un relat, ja que allò que Lessing anomenava la 

fecunditat ens anima a comprendre i imaginar millor els moments 

precedents i els que segueixen, sense que aquesta acció arribi mai a 

desenvolupar-se. Les fotografies de Wall mantenen una atmosfera com si 

haguessin estat ampliades, com si s’hi busqués, a la manera de Blowup 

d’Antonioni –però que en lloc d’ampliar, atura–, la resposta a un enigma 

que només pot ésser en la imatge i que justament per ser imatge mai podrà 

desvelar absolutament. És només la suggestió d’una trama, no un argument 

en si, apuntant metonímicament cap a una història, i conseqüentment molts 

element en romanen incerts. La trama d’una possible història s’expandeix a 

través de les competències narratives de l’espectador, que és qui projecta la 

vivència dramàtica.  
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2 .6 LA INVENCIÓ DE PERSONATGES 

 

C’est le jeu, je doit me soumettre. Si j’accomplis cette 

mission, peut-être m’offrira-t-il, en récompense,  

la fiction que je lui ai réclamée  

Sophie Calle 

 

 

Al ampliar el mundo bidimensional del cuadro a un 

mundo tridimensional poblado de figuras, objetos y 

espacios, crea un paisaje dislocado. Pero es un paisaje 

que es posible habitar. No nos limitamos a observar a un 

enano, o al muñeco de un ventrílocuo, o a una fila de 

tambores silenciados, o a figuras sentadas en las 

esquinas; estamos en la habitación, entre ellos 

 
Fernando Castro Flórez 
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2 .6.1 El personatge Sophie Calle i la mitologia individual 

 

Certs artistes persegueixen el dispositiu ficcional a partir de les experiències 

personals. És el cas dels treballs de Sophie Calle, però també de Christian 

Boltanski, Jean Le Gac, Ilya Kabakov i Pierre et Gilles, per exemple. En 

aquests casos s’estableix el que sovint s’ha anomenat una “mitologia 

individual” 132, és a dir, aquells que associen l’art i la vida en l’expressió de 

la intimitat:  

 

Monologue intérieur ou projection du “moi” dans la sphère 

publique, c’est la personnalité de l’artiste qui agit au cœur du 

processus créative, qui en est le moteur, la signature et le style. 

L’histoire, personnelle ou fictive, est primordiale. La réflexion 

théorique passe au second plan (MAISON ROUGE, 2004: 17)  

 

Darrera els termes de mite i mitologia és ara ja inevitable evocar la 

significació que li dóna Roland Barthes: “On voit par là que le mythe ne 

saurait être un objet, un concept, ou une idée; c’est un mode de 

signification, c’est une forme” (1993a: 683). En la Poètica d’Aristòtil el 

mite s’entén en tant que ordenació dramatitzada dels esdeveniments de la 

història. Els mites són aquells relats en els quals s’explica la irrupció d’allò 

																																																								
132 L’apel·lació de mitologia aplicada a les obres d’art contemporànies és empleada per 

primera vegada el 1964, quan tingué lloc l’exposició del Musée Moderne de la Ville de 

París consagrada a trenta cinc pintors francesos reunits pel crític Gérald Gassiot-Talabot, 

amb el títol “Mythologies quotidiennes”. A Kassel, el 1972, Harald Szeemann crea una 

secció de la Documenta V anomenada “Mitologies individuals”: “Les ‘Mythologies 

individuelles’ tentent de donner à la DV la dimensión d’un espace métaphysique dans 

lequel chacun pose les signes et signaux exprimant son monde personnel” (Szeeman citat a 

MAISON ROUGE, 2004: 17). Per Isabelle de Maison Rouge, “‘Mythologies personnelles’ 

exprime la transposition du quotidien par l’individu pour atteindre le personnel, c’est-à-dire 

l’intime” (MAISON ROUGE, 2004: 17). 
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sagrat en el món, la història sagrada d’uns esdeveniments ocorreguts al 

començament dels temps, en què participen essers divins i herois. La 

mitologia és doncs la fabulosa i misteriosa història de l’home revelada i 

narrada per ell mateix (Jacques Lacarrière citat a  MAISON ROUGE, 2004: 

17-18). En l’accepció que usa l’art contemporani, es pot entendre com hi ha 

implícita la transposició d’allò col·lectiu en l’esfera de la intimitat de 

l’artista: que en la recerca dels orígens busca les seves ferides íntimes, o els 

episodis que l’han construït, en definitiva, allò que ha creat la seva pròpia 

mitologia133:  

 

C’est dans ce processus de création que s’élabore le glissement 

entre mythe collectif et mythe personnel. Inversement, la société 

se reconnaît dans les signes propres de l’artiste. Les symboles 

issus de son histoire personnelle sont élevés au rang d’archétypes. 

Le contenu de l’œuvre échappe ainsi au moi narcissique pour 

devenir universel. (MAISON ROUGE, 2004: 19) 
 

Una de les idees més recurrents al voltant del treball de Sophie Calle és la  

de l’obra que parla en primera persona, evocant la forma autobiogràfica: 

“Sophie Calle est artiste à la première personne” (Pacquement dins 

CALLE, 2003: 15); “Sophie Calle est une artiste qui s’exprime en première 

personne du singulier et le plus souvent au passé”, (MAISON ROUGE, 

2004: 76); i els límits difuminats entre realitat, ficció i autobiografia que 

veu Manel Clot en els seus treballs (CLOT, 1997). Tanmateix, és difícil 

assegurar o argumentar que poguem veure un “pacte autobiogràfic” en les 

																																																								
133 Artistes com Jean Le Gac i Christian Boltanski, per exemple, inventen “le Peintre”, i “le 

petit Christian” respectivament, per tal de crear aquesta mitología pròpia, però d’altres ho 

fan a través del material, com Joseph Beuys o figures i motius com l’aranya, la forma 

fàl·lica i la gàbia de Louise Bourgeois, per posar-ne alguns exemples. Sophie Calle ho 

transposa, com veurem, a través de petits episodis-vivències de la seva vida.  
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obres d’aquesta artista, és a dir, aquella dimensió pragmàtica del “text” 

que, en principi, dóna per suposat que el narrador, persona real, actua amb 

sinceritat i que els destinataris de tal missatge poden confiar en la seva 

veracitat 134 . Evidentment, i com la teoria literària ha argumentat i 

demostrat, la dimensió creativa i la construcció de la identitat del jo 

atribueix a aquests relats també una part de ficció. És en aquesta 

localització que Calle posa en funcionament el seu joc. El que és cert és 

que hi ha la posada en marxa de la ficcionalització del jo en termes anàlegs 

als de la ficció novel·lesca. Com bé afirma Pozuelo, la autobiografia és el 

terreny en el qual s’enfronten la qüestió entre veritat i ficció, els problemes 

de la referencialitat, la qüestió del subjecte, la narrativitat com a constitució 

de món (POZUELO, 1993). Com a punt de partida hi ha, en la majoria 

d’obres, la constatació d’un subjecte que no només ho és de l’enunciació –

hi ha una enunciació localitzable en l’obra de Calle–, sinó que és també 

enunciat d’aquesta enunciació 135 . Però resulta evident, després de 

comprovar, com hem fet, la falta de concordança entre text i imatge en la 

seva obra, que el que en un principi seria presentat com un document de la 

veracitat del discurs –donat que el discurs sempre pot ésser més fàcilment 

titllat de ficcionalitzat–, la fotografia o la imatge, o l’objecte que es 

presenta com una petjada de la realitat, són muntatges en moltes ocasions, 

presentant la possibilitat de l’engany, trencant qualsevol pacte 

																																																								
134 Sobre el pacte autobiogràfic vegeu Le pacte autobiographique de Philippe Lejeune, 

París: Editions du Seuil, 1996. 
135 Encara que hi hagi obres que tractin d’altres persones, Calle és sempre l’agent actiu i, en 

definitiva, protagonista del relat: “J’observai par le détail des vies qui me restaient 

étrangères” (L’Hôtel, 1981); “J’ai demandé à des gens de m’accorder quelques heures de 

leur sommeil. De venir dormir dans mon lit” (Les Dormeurs, 1979); “J’ai me suis rendue 

chez elle. J’ai photographié son appartement dévasté par le feu. J’ai ramassé ses négatifs 

calcinés.  (Une jeune femme disparaît, 2003); “J’ai reçu une lettre de Californie” (Voyage 

en Californie, 2003). 
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autobiogràfic, obrint les portes a una dimensió de caràcter més imaginari. 

El relat autobiogràfic es transforma per tant en mitologia individual. Si en 

algunes obres, com és el cas de Le faux mariage (una de les peces de la 

sèrie Histoires vrais, 1988-2003), la imatge és, segons el text, la posada en 

escena d’una falsa boda i, en tal cas, la imatge vol demostrar la veracitat de 

l’aventura que Calle en primera persona ens explica, en d’altres, com 

L’autre [Figura 41], pertanyent a la mateixa sèrie, planteja una relació molt 

més de caire poètic amb la imatge. El text diu el següent: 

 

Cet home me plaisait, mais lors de notre première nuit d’amour 

j’eus peur de le regarder. Je croyais encore aimer Greg et je 

craignais d’être envahie par l’idée que l’homme qui était dans 

mon lit n’était pas le bon. J’ai préféré fermer les yeux. Dans le 

noir l’incertitude subsistait. 

 

En la imatge que l’acompanya apareix un ull clos, envoltat de penombra: 

una parpella que emergeix d’un espai fosc i oníric. La relació que estableix 

amb el text és clarament poètica, si es vol, i en absolut documental. En 

certa forma, la parpella s’estableix com un recurs metonímic, i aquest 

recurs que proposa la imatge és la mateixa metonímia que es proposa en el 

text. El pacte referencial és traït, tot sovint, per l’autora, malgrat la 

presentació contínua de “realitats”, de bocins extrets de la seva pròpia 

experiència. Maison Rouge afirma que en la seva obra “Tout repose sur 

l’effet de réalisme des situations qui, pourtant, semblent inventées” (2004: 

76). Com escriu Teresa Blanch, paradoxalment s’aconsegueix en les seves 

obres que la objectivitat emfatitzi la idea d’inexactitud (1994: 9) mentre 

contribueixen –afegim–, en aquesta ambigüitat, a gestar els indicis d’una 

ficcionalització.  
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Així, si aparentment les imatges es presenten com a testimonis verídics, 

històrics i de base documental, ràpidament l’espectador atent veurà els jocs 

de l’artista que trenquen els horitzons d’expectativa del gènere 

autobiogràfic. Des de la consciència de la construcció del jo a través del 

text, Calle intenta definir-se, però sobretot, convertir-se en l’heroi d’un relat 

redemptor136. També mostra interès en la identitat dels altres, atenent el 

desig de proveir-se d’experiències alienes, a través de la construcció d’una 

alteritat que, sovint, converteix en herois transferits. Construeix, en aquests 

casos, unes vides paral·leles en les quals pot esdevenir allò que 

habitualment ens manca a la nostra pròpia vida, allò que desitgem 

ferventment i en secret. Es tracta de generar el que en alguna ocasió la 

pròpia artista ha anomenat “mentides degudes a la frustració” (Calle citada a 

CLOT, 1997: 19).  

 

Sophie Calle desitja ser un personatge. I ho aconsegueix de forma explícita 

amb les seves col·laboracions amb l’escriptor nord-americà Paul Auster. 

Calle es transforma en Maria en la novel·la d’Auster Léviathan (1992):  

 

Dans le livre Léviathan, paru aux éditions Actes Sud, l’auteur, 

Paul Auster, me remercie de l’avoir autorisé à mêler la réalité à la 

fiction. Il s’est en effet servi de certains épisodes de ma vie pour 

créer, entre les pages 84 et 93 de son récit, un personnage de 

fiction prénommé Maria, qui ensuite me quitte pour vivre sa 

propre histoire (CALLE, 2003: 273) 

 

																																																								
136 En la sobreposició del discurs ficcional amb la identificació de l’autor, personatge i 

narrador emergeix l’ambigüitat entre ficció i autobiografia que proposa el gènere anomenat 

per Serge Doubrovsky el 1977 d’“autoficció” (GENETTE, 1991 : 17). Sobre aquesta 

qüestió vegeu l’article de Cécile Camart “Sophie Calle, alias Sophie Calle . Le « je » d’un 

Narcisse éclaté” (2002 : 30-35). 
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Calle es transforma, en el relat d’Auster, en personatge de la ficció d’un 

altre i autora potencial d’una obra ficcional: “Puis elle opère un palimpseste 

pur et simple en reproduisant les passages de Léviathan évoquant Maria, et 

corrige la fiction de Paul Auster en fonction de sa réalité” (MACEL, 2003 : 

26). Palimpsest que duu a terme posant en marxa les accions del personatge 

de Léviathan, però també corregint els oblits i incerteses d’Auster, el 

resultat del qual són les obres publicades en el llibre que porta el títol de 

Gotham Handbook. New York, mode d'emploi (Livre VII) (CALLE, 1998): 

 

Puisque, dans Léviathan, Paul Auster m’a prise comme sujet, j’ai 

imaginé d’inverser les rôles, en le prenant comme auteur de mes 

actes. Je lui ai demandé d’inventer un personnage de fiction 

auquel je m’efforcerais de ressembler. 

Il a préféré m’envoyer des Instructions personnelles pour Sophie 

Calle afin d’améliorer la vie à New York (parce qu’elle me l’a 

demandé…). 

J’ai respecté ces directives. (CALLE, 2003 : 273) 
 

D’altra banda, entre el 8 i 14 de desembre de 1997 Calle decideix ampliar el 

projecte posant en escena algunes de les accions que duu a terme el 

personatge creat per Auster i reprodueix “le régime chromatique”, segons el 

qual cada dia de la setmana ha de fer una dieta composta per un color 

determinat (Le Régime chromatique, 1997). El 1998 Calle passa “des 

journées entières sous le signe du B, du C, du W” tal i com fa Maria en la 

novel·la de l’autor nord-americà (Des journées entières sous le signe du B, 

du C, du W, 1998 [Figura 42])137: “Si j’accomplis cette misión, peut-être 

m’offrira-t-il, en récompense, la fiction que je lui ai réclamée” (CALLE, 

2003: 274). En definitiva, com explica Manel Clot:  

 

																																																								
137 Ambdues obres recollides en el llibre De l'obéissance (Livre I) (CALLE, 1998).  
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Sophie Calle se construye para el espectador una vez y otra, 

girando alrededor de las posibilidades que el eje 

persona/personaje ofrece en el terreno rebosante de narratividad 

en el que despliega todos sus inmensos dispositivos ficcionales. 

Se trata de una obra que se sitúa en el territorio de la experiencia, 

tanto la propia como la ajena, tanto la vivida como la relatada, 

tanto la real como la ficticia, tanto la directa como la diferida, 

tanto la pretérita como la esperada y tanto la soñada como la 

deseada. (CLOT, 1997: 23) 

 

Teresa Blanch també percep un acostament de l’obra de Calle a la postura 

novel·lesca:  

 

No le interesa que emerja la identidad de los mismos sino crear 

dispositivos, tramas conceptuales, cercos muy estudiados, para 

retener rastros fugaces, detalles inesperados, indicios de sus 

personalidades bordeando lo irreal, lo novelesco. (BLANCH, 

1994: 8) 

 

La construcció d’una mitologia és quelcom que instaura una continuïtat 

narrativa en l’obra d’un artista, molt semblant a un imaginari novel·lesc. 

Una continuïtat que suposa una certa “veu narrativa” de coherència al llarg 

de tot el seu treball. Com a espectadors podem crear assimilacions, 

analogies i correspondències entre una obra i una altra, buscant 

incongruències o coherències en el que, finalment, resulta un imaginari 

presentat com a món que el lector va coneixent a mesura que coneix més 

obres. 
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2.6.2 Els nans de Muñoz 

 

Algunes de les figures de Juan Muñoz, que ell mateix anomena 

“personatges”, tenen nom propi. Es tracta justament dels nans, la Sara i en 

George. En George apareix a múltiples obres, en The Prompter (1988), per 

exemple, apareix dins de la caseta de l’apuntador, i encara que només n’hi 

podem veure bé els peus, de seguida ens adonem que es tracta d’un nan. En 

tant que figura de terracota, el mateix nan apareix en algunes altres 

instal·lacions de 1988: Dwarf with a Box [Figura 43], en què és presentat de 

peu i sostenint una caixa sobre una senzilla taula de fusta amb dos calaixos; 

Dwarf with Three Columns [Figura 44], on  la figura està de peu darrera 

d’un espai definit per tres columnes verticals de terracota, o simplement 

Dwarf, que segons l’espai expositiu està situat d’una manera o d’una altra: 

de cara a una finestra, al mig d’un passadís, etc. Al cap de deu anys de la 

primera aparició del nan, Muñoz crea la Sara, la nana que apareixerà en 

obres com Sara with Mirror (1996) [Figura 45], en la qual la noia s’arregla 

davant d’un mirall. En l’obra Sara with Billiard Table (1996) [Figura 46], 

apareix la Sara mirant a l’interior d’un billar que, sorprenentment, s’ha 

convertit en una espècie de pantalla on  es poden percebre algunes 

fotografies. En descriure la gènesi de The Prompter,  en un text il·lustrat 

amb El bufón don Diego de Acedo (1635), de Velázquez, Muñoz escrigué 

que “comenzamos a hablar del muñeco del ventrílocuo, de la imagen del 

robot y de la simulación. En un momento dado yo mencioné la importancia 

que habían tenido los enanos en el protocolo de la corte barroca” (citat a 

COOKE, 2009: 39). 

 

La figura del nan és una constant en el barroc. Aquestes figures, com les 

altres creades per Muñoz, dominen les instal·lacions i les codifiquen segons 

un registre emocional basat en el buit, la disfunció i, fins a cert punt, la 

primacia de l’emotivitat (Jan Avgikos dins COOKE, 2009: 88). Els nans 



Ficcions	del	pluralisme																																																																																																					Paula	Juanpere	Duñó	

	 199	

apareixen en l’obra de Muñoz per representar l’alteritat, alhora que vol 

despertar una espècie d’empatia cap aquell ésser “petit”. Afegeix una 

concepció grotesca a l’escena, però és sobretot la sensació d’incomoditat i 

l’evocació d’un món de màgia i il·lusió138 el que aquestes figures de Muñoz 

provoquen. Així parla l’artista sobre la figura dels nans:  

 

Para hacer el vaciado de un enano, tuve que encontrar a un 

enano en la calle, y fue bastante difícil. Cuando logré dirigirme 

a él y hacer un molde de yeso de su cara y sus manos, 

rehaciendo de algún modo el cuerpo, la chaqueta y todo lo 

demás, la idea no era tanto sugerir o buscar lo grotesco, sino 

plantear la culpa que uno siente al caminar por la calle y 

detenerse en una parada de autobús, uno ve un enano y siente la 

necesidad de decir: “Lo siento”. Siempre me pregunto porque 

siento pena al ver un enano. Es decir, ¿me doy pena yo o me la 

da él? Quiero decir que yo no tengo la culpa, pero la sensación 

está ahí. Así que no sé si tiene más que ver con lo grotesco, en 

el sentido de provocarlo, o con la experiencia de la otredad, de 

lo extraño que es estar ahí, sentirse incomodo... (LINGWOOD, 

1996: 65) 

 

Totes les figures de Muñoz són, d’altra banda, més petites que l’escala real. 

Quan, cap a mitjans dels anys 90’s i principis del 2000 Muñoz incorpora en 

																																																								
138 Durant la dècada dels 90 Muñoz incorpora un nou personatge: les ballarines, que, 

enclavades en una espècie de peu de saltamartí són unes figures basculants. Es tracta de nou 

de personatges que es troben en el fons de la nostra imaginació, que recordem perquè els 

hem vist en alguna banda, com a joguina o il·lustració. Com si, en certa manera, es tractés 

de personatges amb la capacitat irònica de desemmascarar las veritats del drama social que 

es desenvolupa al seu voltant, tal i com feia el nan en la seva vida de la cort barroca.  
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les seves instal·lacions els grups de figures masculines139, tant de trets 

occidentals com asiàtics –amb indumentària i expressió somrient i de 

caràcter genèric–, les fa també una mica més petites del que seria la mida 

real per tal d’emfatitzar certa distància, certa autonomia del món que ocupen 

les estàtues. Sembla que l’obra vulgui provocar en l’espectador la sensació 

que, tot i trepitjar el mateix sòl, hi ha una mena de barrera, de límits 

infranquejables entre l’espai de la representació i l’espai del món comú que 

fa que no puguin interactuar plenament. La qüestió de l’escala reduïda 

contribueix a l’emergència d’aquesta impressió: “Yo las hago más pequeñas 

porque me da la sensación  que crean una distancia mayor, tanto física como 

conceptual, entre el espectador y el objeto” (LINGWOOD, 1996: 62). Les 

figures, per tant, juguen en l’obra de Muñoz un doble rol: criden el visitant a 

acostar-s’hi per, un cop ben a prop, fer sorgir l’estranyesa d’allò que un mai 

podrà conèixer veritablement –l’altre, o el món que ocupa l’altre. Envoltat 

de figures en Many Times (1999) –i en el centre de l’espai museístic, amb el 

blanc de fons– l’espectador es mou entre la massa constituïda per 100 

estàtues vestides idènticament i monocromes, entre els seus somriures i 

converses silencioses. La impossibilitat d’introduir-se en la conversa 

d’aquestes figures properes que, d’altra banda, semblen mostrar una forta 

camaraderia, evoca l’efecte de la incomunicació i la solitud, i amb conjunció 

a la teatralitat de l’espai que converteix l’espectador en actor, crea un 

sentiment de frustració que el converteix en un intrús o estrany, però que a 

la vegada pot gaudir de la il·lusió del voyeur, de l’alegria d’haver entrat en 

un món possible.  

 

 

																																																								
139 Les grans instal·lacions en què Muñoz incorpora aquestes figures són Plaza (Madrid) 

(1996) i Many Times (1999). Algunes tenen també forma de saltamartí, com els personatges 

de les peces de les Conversation Piece (1996) o Listening Figure (1991). 
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2.6.3 Fried i l’abstracció dels personatges 

 

Els nans, de la mateixa forma que les ballarines, els maniquins masculins i 

els ninots ventrílocs, són completament aliens a la presència i la mirada del 

públic. És sobretot, però, amb els grups de figures masculines on el públic 

queda més brutalment convertit en un estrany o un intrús a l’espai que  

ocupen. Des d’obres com Seated Figures with Five Drums (1996) [Figura 

47] en què les figures estan posades en cercle  evidenciant  l’exclusió de 

l’espectador, però també en d’altres com Many Times (1999) [Figura 48], on 

sembla fàcil poder pertànyer al grup, però els ulls clucs de les figures, la 

seva immobilitat, malgrat que sembli que s’hagin de posar en funcionament 

en qualsevol moment i, sobretot, la seva rialla mofeta, fa que l’espectador se 

senti inevitablement desplaçat. Hi ha obres que juguen directament amb 

aquesta dialèctica d’inclusió i exclusió del públic, com totes aquelles que 

inclouen miralls –per exemple, Staring at the Sea I (1997-2000), on dues 

figures amb una màscara de cartró es miren en un mirall o One Figure 

(2000) [Figura 49], en la qual una sola figura s’esforça per mirar-se en un 

mirall situat a l’alçada del terra–, ja que el reflex de l’espectador construeix 

una imatge conjunta amb els personatges, però una imatge que és tan sols 

una il·lusió de participació. En la instal·lació Plaza (Madrid) (1996) –una 

primera versió de Many Times amb menys figures– en què apareixen 

dotzenes d’estàtues de rostres asiàtics somrients composant el que podria ser 

l’ambient d’una plaça en un dia de festa, o evocant la idea d’un fòrum,  les 

figures es mostren completament alienes al fet que el públic hagi envaït el 

seu espai. Aquestes, com el propi artista afirma, es presenten cegues:  

 

para las estatuas es importante que se acepte su condición de ciegas. 

Miran hacia su interior y esto excluye automáticamente a quien está 

enfrente. Las estatuas más logradas parece que están murmurando 
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algo por dentro aunque no se las puede oír. (LINGWOOD, 1996: 

154).  

 

La representació de la ceguera en l’obra del pintor Jean-Baptiste Greuze 

(1725-1805), és, per al crític nord-americà Michael Fried, una forma de 

garantir la inconsciència màxima dels personatges de la pintura cap al seu 

observador. Aquest és un efecte que Fried anomena la ficció suprema, i que 

descriu com l’efecte de la lluita contra una de les primeres condicions de 

l’art de la pintura: la necessitat de la presència d’un espectador (FRIED, 

1988: 71-106). Per Fried, els primers en entendre que calia combatre 

aquesta característica de la teatralitat en l’art foren David, Géricault, 

Courbet i Manet. La concepció i la interpretació que pocs anys abans feu 

Denis Diderot de la pintura posaven en el centre de les raons aquesta 

teatralitat, idea que es tornà crucial en l’època dels salons. Una de les 

solucions corrents durant el segle XVIII per evitar, doncs, aquest efecte 

teatral fou, segons el crític nord-americà, la retòrica de l’abstracció (FRIED, 

1988: 7-70). La tesi de Fried explica, per tant, aquesta estètica o tradició de 

l’abstracció com una fugida dels excessos dramàtics del rococó, aquesta 

pintura sensual i decorativa que havia imperat durant aproximadament trenta 

anys, que atenia els gustos profans i antiartístics d’un ampli públic de classe 

mitjana que preferia les qualitats “literàries” sobre els valors “pictòrics” i 

esperava de les obres que narressin històries on hi predominés la moral, i 

que suscitessin les emocions més sentimentals a l’espectador. És aquesta, 

com hem vist, la mateixa acusació que fa Fried al minimalisme en el seu 

article “Art and objecthood” (FRIED, 1967) i que anomena la condició 

teatral de l’art, un tipus de pràctica artística que inclouria, per definició, 

l’espectador, pendent de l’experiència i l’efecte que  li causés. En canvi, la 

retòrica de l’abstracció responia a la voluntat, segons Fried, de negar 

l’espectador: es tractava, per tant, d’un art antiteatral, com la pintura i 

l’escultura moderna que Fried defensava –cita Louis, Noland, Olitski i 
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Stella, Smith i Caro (FRIED, 1988: 5) (vegeu punt 2.4). Per Fried, el quadre 

ha de fer-se sense tenir en compte l’existència del moment de la recepció, o 

l’existència de l’espectador, és a dir, sense tenir en compte aquella 

convenció primordial  que els quadres estan fets per a ser vistos, i el segle 

XVIII fou el moment en què tal qüestió es presentà per primera vegada com 

a autèntic problema pictòric. Fou l’època també en la qual el teatre i la 

pintura aproximaren les seves intencions:  

 

The recognition that the art of painting was inescapably addresses to 

an audience that must be gathered corresponds to the exactly 

concurrent recognition that the theater’s audience was inescapably a 

gathering not simply of auditors but of beholders. (...) And in both 

cases the problem was to be resolved through the instrumentality of 

the tableau, whose significance for each art was complementary to 

its significance for the other. Thus unity  of point of view, implicit in 

the construction of the dramatic tableau, followed almost as a 

logical consequence from the recognition that an audience of 

beholders was already in place; while in painting it was required in 

order to position the beholder not just before the depicted scene but 

in front of the painting, the tableau, itself. (FRIED, 1988: 93) 
 

Per Denis Diderot, tanmateix, era inacceptable, també en teatre, qualsevol 

evidència del desig de complaure l’espectador i sol·licitar el seu 

aplaudiment. Així ho declara en el Discours sur la poésie dramatique 

(1758), citat en l’assaig de Fried: 

 

Si l’on avait conçu que, quoiqu’un ouvrage dramatiques ait été 

fait pour être représenté, il fallait cependant que l’auteur et 

l’acteur oubliassent le spectateur, et que tout l’intérêt fût relatif 

aux personnages, on ne lirait pas si souvent dans les poétiques: Si 

vous faites ceci ou cela, vous affecterez ainsi ou autrement votre 
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spectateur. On y lirait au contraire: Si vous faites ceci ou cela, 

voici ce qui en résultera parmi vos personnages. (citat a FRIED, 

1988: 94) 
 

Defensant una pretesa inexistència del públic, Diderot proposa creure en la 

il·lusió que els espectadors no estan realment al pati de butaques.  

 

Soit donc que vous composiez, soit que vous jouiez, ne pensez 

non plus au spectateur que s’il n’existait pas. Imaginez, sur le 

bord du théâtre, un grand mur qui vous sépare du parterre; jouez 

comme si la toile ne se levait pas. (citat a FRIED, 1988: 94-95) 
 

Per Fried, el llenç pictòric, al seu torn, ha de comprendre tot l’espai 

suposant que no hi ha ningú davant seu. La ficció suprema, és, per tant, 

aquesta: la il·lusió de la inexistència d’un espectador. Per mantenir-la, en la 

pintura les figures es presenten abstretes, sense ésser conscients de la 

presència de l’espectador. El predomini d’aquest tema no podia haver estat, 

segons el parer de Fried, més explícit: mostraven estats de reflexió, 

inconsciència i abstracció, tradició que hauria quedat secularitzada pel 

pintor francès Jean Siméon Chardin (1699-1779)140.  

 

																																																								
140 Aquestes mesures deliberades que prendran els pintors per tal d'aconseguir persuadir el 

públic contemporani que els personatges estan abstrets en el món del quadre, faran 

desaparèixer elements com la representació de la vida quotidiana. Evidentment, pel crític 

nord-americà aquest és un esdeveniment cabdal que inaugura, en l’àmbit de la 

representació, una sèrie de desaparicions que, en el seu conjunt, constitueixen la base 

ontològica de l’art contemporani (FRIED, 1988). És a dir, seguint el seu mestre Greenberg, 

Fried argumenta que s’inicia la desaparició de tots aquells elements que trencaven la puresa 

del propi medi. L’estructura ha de ser hermètica, autosuficient i autònoma i formar un 

sistema tancat, estrany a l’espai del món de l’espectador. 
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Les figures de Juan Muñoz estan absortes en l’activitat que duen a terme. La 

Sara, quan mira les fotografies que hi ha damunt el billar no sembla prendre 

consciència que l’observador pot estar mirant per darrera seu. La intimitat 

de la figura no es veu amenaçada perquè, en certa manera, el seu món és 

impenetrable, només pot ésser vist a través d’un forat, com un peeping tom 

que mai descobrirà el vertader misteri de l’escena. Enmig de la multitud 

d’estàtues de Many Times, o prop dels estranys personatges saltamartins de 

les escenes de les converses, que es presenten absorts en el seu diàleg, 

atrapats en la seva immobilitat i indiferents a tot allò que els envolta, el 

visitant es converteix, doncs, en una espècie de voyeur el qual, en no haver-

hi per part de les figures consciència de l’existència d’un observador, no 

interfereix en l’escena o els esdeveniments141. 

 

L’espectador és consegüentment persuadit de si mateix en l’activitat de la 

representació. La paradoxa rau, per Fried, en què només a través d’aquesta 

ficció de la seva absència o inexistència podríem assegurar-nos de la seva 

presència real davant del quadre. Així, aquesta ficció sembla necessària i 

anterior, a la vegada, per tal de possibilitar la il·lusió dramàtica i la 

immersió de l’espectador. La distància que produeix exerceix la construcció 

d’un món possible, d’un imaginari que ens és suggerit. La teatralització de 

l’obra d’art contemporània hi és present, implícita en les coordenades del 
																																																								
141 La noció de la indiferència és important en l’imaginari de Muñoz: “yo quisiera hacer 

una habitación así. Sin esperanza, llena de una lluvia irrefutable cayendo sobre una 

conversación indiferente”. Presenta un imaginari de caràcter existencialista: tots els 

personatges absorts en la seva solitud –inclòs, ara ja, el propi espectador. Les referències 

literàries de Muñoz inclouen T.S. Eliot, qui li transmet la sensació “de que es una voz en 

una habitación vacía”. Sobre aquesta qüestió l’artista també cita al pintor Georges Seurat, 

especialment la seva obra Une baignade à Asnières(1884): “Al mirarlos me di cuenta de 

que no me interesaba la formulación que escondía la obra. Me interesaba la soledad 

increíble de los personajes. La indiferencia de la tarde soleada es paralela a una tensión 

enorme” (LINGWOOD, 1996: 56). 
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nou paradigma –l’espai real, la temporalitat, la intermedialitat–, però alhora 

s’hi evoca una reticència, la de l’obra que dialoga directament amb 

l’espectador. Si com a visitants podem trepitjar el mateix sòl que les figures, 

l’experiència del nostre temps i espai real es sobreposa a un món novel·lesc 

paral·lel, del qual en percebem un enigma, una història, un món presentat, 

sense poder desxifrar-lo amb certesa, però és aquesta mateixa 

inaccessibilitat de l’obra el que posa en funcionament l’enigma de la 

narració, i el suggeriment de la ficció. 
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2.6.4 El ventríloc i la veu projectada 

 

El personatge de Muñoz que menys abstret sembla i que pot deixar 

entreveure una certa consciència del lloc que ocupa, podria ser el ventríloc. 

Aquest personatge, com sabem, és també una figura que Muñoz extreu de 

l’imaginari de l’il·lusionisme, més específicament del teatre del vaudeville 

decimonònic. La primera vegada que l’incorpora és en The Wasteland 

(1986) on un enorme terra de dibuix geomètric s’escampa per tota la sala de 

la instal·lació, mentre que a l’altra banda, una figura (el ventríloc) es troba 

asseguda damunt d’una mena de banc –que més aviat sembla un prestatge– 

ancorat a la paret. Des d’allà, el ventríloc observa aquest terra estrany i erm, 

esperant que quelcom hi succeeixi. La figura, feta de ferro de la mateixa 

manera que el banc on reposa, té un lleu somriure i una expressió afable i 

divertida: la veiem amb els peus penjant, en una actitud infantil i ingènua, 

convidant l’espectador a acostar-s’hi. S’hi produeix l’expectació d’alguna 

cosa, i aquest quelcom ha de tenir a veure amb una il·lusió: el visitant, com 

el ventríloc, espera que alguna cosa fantàstica tingui lloc en qualsevol 

moment i ha de ser quelcom que tingui a veure amb els terres òptics, ha de 

ser un circ, un espectacle... o potser en qualsevol moment el ventríloc ha de 

començar a parlar.  

 

Hi ha, sobretot, la il·lusió de la projecció de la parla, d’un discurs, d’una 

veu. La figura significa aquesta projecció que només l’espectador és capaç 

de reomplir a través de la seva imaginació: davant d’un territori erm, cal 

projectar-hi un contingut, cal reomplir-lo amb històries i narracions encara 

que siguin fruit de la imaginació. El terra òptic reforça aquesta idea, i fa 

enigmàtica l’escena, a la vegada que desactiva les pors a tot allò desconegut. 

La veu possible del ventríloc sembla ressonar en el silenci, i el silenci es 

presenta com quelcom que ha de ser reomplert. En l’obra del 1988 

Ventriloquist Looking at a Double Interior, trobem la mateixa figura 
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asseguda damunt d’un petit mur de cara a dos dibuixos de Muñoz que 

pertanyen a la sèrie Raincoat Drawings, actuant com un espectador. El 

ninot, en aquesta ocasió, ha estat motoritzat i la seva boca es mou 

mecànicament davant les dues escenes enigmàtiques dels espais, cambres on 

l’absència de presència humana crea una forta tensió. Malgrat el moviment 

l’intent de la parla és altra vegada frustrat, ja que el ninot no diu res, resta en 

silenci142. La fascinació de Muñoz per aquests personatges es pot veure en 

els seus escrits, en els quals apareixen sovint, però és especialment 

significatiu el text titulat “El ventrílocuo es una forma de polifonía” 

(MUÑOZ, 2009: 96-97), on declara: “De todos los sentimientos el más 

hondo es la extrañeza, y el muñeco charlatán lo es doblemente, pues todo 

aquello que lo conforma y lo hace ser ya le es ajeno”.  

 

Si Muñoz planteja sovint les seves intervencions com la idea d’un monòleg 

continu amb una narrativa implícita que viu fora de la necessitat del públic, 

aquesta relació entre la veu i el mutisme143 sembla solucionar-se a través 

d’aquesta figura que encarna aquest punt irresoluble:  

																																																								
142Altres obres de l’artista, menys conegudes, incorporen també la figura del ventríloc: Del 

borrar(1986), on trobem també la figura asseguda sobre el prestatge, però damunt del qual, 

aquest cop, hi ha també una mena de quadre relleu amb una representació arquitectònica, i 

també  Gracias (1988) i Un mes antes (1986). 
143 L’any 2005 se celebrà a La Casa Encendida de Madrid l’exposició pòstuma “La voz 

sola” al voltant del tema del silenci i la veu en l’obra d’aquest artista, articulada sobretot a 

l’entorn de les seves col·laboracions per la ràdio, les peces sonores i la música. La mostra 

comprenia vàries escultures, entre les quals es trobaven les diferents peces de converses, 

Ventriloquist looking at a Double Interior i The Prompter. Completaven l’exposició tres 

accions ideades pel propi artista que tingueren lloc a través dels seus col·laboradors 

originals: es va escenificar A Registred Patent: A Drummer inside a Rotating Box, una peça 

per la ràdio amb el text de Muñoz, la música del compositor Alberto Iglesias i la locució de 

John Malkovich, la recreació en directe va anar a càrrec del mateix músic. La segona 

actuació constava de les deu peces amb text de Muñoz i música de Gavin Bryars, agrupades 
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A ventriloquist is always a storyteller. But a ventriloquist doll 

without the ventriloquist also becomes a storyteller. He sits there, 

waiting for you in order to talk. He still doesn’t speak, but his 

identity endows him with some capacity to tell a story (WAGSTAF, 

2008: 34) 

 

I, evidentment, sense l’audiència la figura del  narrador cau en l’absurditat, 

de la mateixa manera que un ventríloc necessita del seu mestre per a actuar. 

Per tant, sembla que aquesta figura evidencia la il·lusió d’una veu 

projectada que només l’espectador podrà posar en marxa a través de la seva 

imaginació. Encara que l’obra es mantingui indiferent a l’espectador, 

sempre el necessita, però, en el seu moment final. Com argumenta 

Lingwood: 

 

Es la absoluta despreocupación por parte de la obra de cualquier 

elemento externo lo que, paradójicamente, crea las condiciones para 

que se dé la absorción del espectador en el mundo de la obra. O, por 

decirlo de otra manera, el enmudecido monólogo de la obra crea las 

condiciones para que pueda darse el silencioso diálogo que 

constituye su recepción. (LINGWOOD, 1996: 62) 

 

The Wasteland presenta una imatge d’un paisatge desolat d’aventura i 

d’experiències, buit d’argument, però amb l’esperança d’una veu que cal 

que sigui imaginada, aquesta és l’única tasca del visitant. 

 

																																																																																																																																													
sota el títol de A Man in a Room Gambling, que van ser realitzades el 1992 per a una 

emissió radiofònica i en les quals es descriuen jocs de cartes.  Finalment, es representà Will 

it be a Likeness?, una obra realitzada el 1997 amb el text de John Berger i Juan Muñoz. 

Vegeu MARÍ, 2005. 
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2.7 ESPAIS FICCIONALS  

 
 

Permitásenos, en la lícita desmesura de toda ficción, ... 
 

Juan Muñoz 
 

 
Pemítaseme una imagen 

 
Juan Muñoz 

 
 

N'importe où! n'importe où! pourvu que ce soit hors de ce monde! 
 

Baudelaire 
 
 
 
 

La noció d’espai ficcional que proposem respon a la voluntat de definir 

l’experiència que provoca una obra d’art visual en el context de la 

contemporaneïtat amb suggeriments ficcionals, amb embrions de narració 

de tipus novel·lesc. En pintura, en certa manera, aquesta seria la il·lusió 

d’entrar físicament en el quadre. Això és precisament el que suggereix 

Diderot, especialment en el Saló del 1767, en què evoca amb més èmfasi 

que en els escrits d’altres anys l’efecte dels quadres com a conjunts 

imaginaris. Diderot descriu les seves promenades a través dels paisatges 

representats en les pintures talment com si es tractés d’un personatge que hi 

fos immers (DIDEROT, 1990: 147). Però l’espai ficcional no és tan sols 

aquell que provoca una il·lusió, sinó l’espai en el qual tenen lloc unes 
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experiències concretes del sentit de l’art que tenen a veure amb un cert 

fingiment lúdic compartit, és a dir, l’entrada al territori d’un món possible. 

Aquest espai és la tensió generada per la posada en escena, la 

performativitat de l’espai de l’obra d’art contemporània reomplerta d’una 

sensació de tensió o desenvolupament, un pols intern que té la intenció de 

presentar una nova coordenada sobre les coordenades del món real.  

 

En art contemporani, s’esdevé, en certa manera, la transposició del quadre al 

terra, a l’espai real de l’espectador per tal que aquest pugui introduir-s’hi144. 

A l’obra de Juan Muñoz The Nature of Visual Illusion (1994-1997) [Figures 

50 i 51] la sensació de penetrar dins de l’espai il·lusori –com si d’un espai 

pictòric es tractés– s’evidencia. L’obra comparteix tots els trets propis del 

llenguatge escultòric de Juan Muñoz, incorporant un grup de figures 

humanes de trets orientals amb el somriure inquietant característic i 

presentades davant d’un teló trompe-l’oeil que envolta tot l’espai de la sala; 

el conjunt evoca dinamisme i quietud alhora, silenci i veus apagades. 

L’espectador és convidat a passejar a través d’elles, a acostar-se al teló per 

adonar-se, en definitiva, de l’engany –és una pintura en lloc d’un teló real–, 

o de la impossibilitat de córrer la cortina. A pesar de la proximitat amb les 

figures, aquestes es mostren indiferents a la seva presència i abstretes, 

malgrat la seva humanitat i simpatia a través dels gestos i les rialles145. 

Aquest espai d'indicis ficcionals que aconsegueix crear Muñoz, el va dur a 

l’extrem en les seves dues grans instal·lacions: A Place Called Abroad en el 

Dia Center for the Arts de Nova York, l’any 1996146, i Double Bind147 

																																																								
144 Sobre aquesta qüestió vegeu CHEVRIER, 1997: 43 i ss. 
145 Aquesta obra forma part de la col·lecció del Museu d’Art Contemporani de Barcelona, i 

ha estat exposada al mateix museu com a part de l’exposició Art, dos punts del juliol del 

2013 al gener del 2014. 
146 L’exposició tingué lloc del 26 de setembre de 1996 al 29 de Juny de 1997. Vegeu el 

catàleg editat pel Dia Center for the Arts Juan Muñoz, de Lynne Cooke (1999).  
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(2001) [Figures 52, 53 i 54], un immens muntatge a la sala de les Turbines 

de la Tate Modern de Londres148. Ambdues obres treballen l’espai en un 

nivell arquitectural per aconseguir una màxima immersió de l’espectador en 

el món imaginari que es proposa. L’espai del museu és ara presentat com-a-

món. En el primer cas, el propi títol de l’obra evoca una idea d’estrangeria, 

d’un lloc situat més enllà dels confins d’allò conegut. A Placed Called 

Abroad consistí en la transformació de més de 2.000 metres quadrats de 

galeria en un carrer ficcional, creant un nou hàbitat per a les seves figures, 

que es situaven en els espais residuals: l’espectador no resta immobilitzat 

davant d’un quadre imaginant les passejades per l’espai il·lusori, sinó que 

transita el propi espai il·lusori, que és una construcció real que se sobreposa 

a les coordenades del món factual. El mateix succeïa amb Double Bind, en 

la qual Muñoz va alterar teatralment l’espai de 155 metres de llarg i els 35 

d’alçada que fa la sala de les Turbines de la Tate Modern de Londres. 

L’obra presentava a l’espectador una sèrie d’escenaris intrigants que 

jugaven amb la perspectiva i la il·lusió, allò visible i allò invisible. La 

instal·lació estava dividida en dues parts: en la part alta l’espectador podia 

observar, a través d’un balcó, un terra òptic com el d’altres instal·lacions de 

Muñoz, on es percebien una sèrie de forats negres, alguns dels quals eren 

completament il·lusoris, i en d’altres dos ascensors pujaven i baixaven en un 

moviment continu. Al dessota, l’espectador es trobava immers en una 

atmosfera més fosca, com un subterrani. Els forats que es percebien des de 

dalt es presentaven ara habitats per un elenc de figures d’expressions i 

accions ambigües a les quals l’espectador no podia accedir. L’espai 

ficcional és doncs quelcom que coincideix amb els eixos del que Kabakov, 

																																																																																																																																													
147 Consulteu el catàleg a LINGWOOD, 2011. 
148 Aquesta instal·lació fou la segona de la Unilever Series i es pogué veure entre el 12 de 

juny del 2001 i el 10 de Març del 2002. Fou la darrera obra de Juan Muñoz, que morí el 28 

d’Agost del 2001. 
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com hem vist, anomena la “instal·lació total”149. La qüestió del temps i 

l’experiència de la durada, que evidencien la voluntat escènica de l’obra i 

creen una “situació” per a l’espectador fan que l’anomenem “espai”. Però 

l’adjectivació “ficcional” prové dels indicis narratius i dramàtics que evoca 

el dispositiu i la posada en escena. Com afirma Adrian Searle, ambdues 

instal·lacions de Muñoz situen l’espectador  “en una situación dramática 

con el espacio y con los objetos, y llevan implícita una lectura narrativa, 

aunque la historia tal y como era, teníamos que inventarla nosotros” (Searle 

dins MUÑOZ, 2009: 17). Tal i com succeeix en l’Anunciació de Simone 

Martini (1333), en què apareixen junts sobre l’espai del retaule la paraula i 

el gest, en Muñoz es produeix allò que ell mateix anomenava “una confusió 

dialèctica” (citat per Searle dins MUÑOZ, 2009: 17) –o com a mínim, una 

certa classe de tensió– per designar una certa tensió entre un llenguatge 

arrelat a la tradició escultòrica, tant de la figuració com de l’art postminimal 

i postconceptual, sobre la naturalesa de l’objecte artístic, i la noció que les 

obres d’art tenen la capacitat, gairebé literal, de parlar (Searle dins 

MUÑOZ, 2009: 17). De fet, aquesta capacitat d’evocar una història en les 

obres de Juan Muñoz va fer sorgir un llibre sota el títol de Silence, Please! 

en el qual varis crítics d’art i escriptors utilitzaren la seva obra com a punt 

de partida de les seves pròpies històries150. És evident que els rols que 

s’assumeixen en una història verbal pateixen una dislocació en la forma 

visual. John Berger en parla referint-se a la fotografia: si a pesar dels canvis 

de rol, encara queda la unió,  l’amalgama del que ell anomena el “subjecte 

pensant”, encara podem parlar de forma narrativa (BERGER, 2007: 285). I 

per “subjecte pensant” Berger entén la unió entre el narrador, l’oient i els 

personatges. Es tracta d’un subjecte que engloba tots aquells implicats en la 

narració. Així, malgrat que és evident que en una història explicada a través 

																																																								
149 Ilya Kabakov, en les seves obres, també crea espais ficcionals, transitables i immersius 
150 Vegeu a la bibliografía NERI, 1996.  
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de fotografies, el narrador, per exemple, es fa menys present, menys 

insistent, hi parla, no obstant, a través de l’elecció i col·locació de les 

fotografies –és a dir, de la posada en escena. Aquesta relació essencial que 

Berger veu entre narrador, oient (o espectador) i protagonistes, encara és 

possible, creiem, en l’àmbit de la instal·lació, la imatge i l’objecte 

escultòric, de la mateixa manera que Berger ho veu possible en la fotografia.	

 

En aquest espai ficcional de la sala d’exposició hi ha alguna cosa declarada, 

però no dita. És justament l’ambigüitat el que és característic de la forma 

narrativa, és a dir, tot allò que queda sense dir entre cadascun dels 

esdeveniments i que necessita d’un nexe creatiu. A través d’aquest mode 

d’unió rau en les ambigüitats i és finalment el que uneix el món que 

presenta. S’estableix un acord tàcit entre els agents participants sobre les 

relacions assumides però no declarades, entre els esdeveniments. Com 

explica Berger, “El gos ha anat al bosc” és una declaració simple, però quan 

aquesta frase continua amb “L’home va deixar la porta oberta”, llavors 

comença la possibilitat d’una narració. Si canviem el temps verbal i diem 

“L’home havia deixat la porta oberta” la possibilitat és gairebé una promesa 

de relat en evocar un temps anterior a un temps passat, suggerint una cadena 

d’accions (BERGER, 2007: 284). Totes les històries són discontinues i estan 

basades en aquest acord tàcit sobre allò que es diu, sobre allò que uneix les 

discontinuïtats. Per tant, l’oient ha d’omplir aquest espai buit, que no és 

explícit, amb la seva imaginació i segons el seu bagatge d’experiències 

personals –el reompliment de l’esquema lògic fent intervenir la figura del 

Lector Model que aporta Umberto Eco a la teoria dels mons possibles 

(ECO, 1987). És llavors, i només llavors que les narracions adquireixen la 

seva autoritat com a història (BERGER, 2007: 285). Certament, les 

discontinuïtats que sorgeixen en un règim visual són molt més evidents que 

les que es donen en una història verbal. En un principi, i aparentment, no hi 

ha història. I tanmateix, explicar una història implica precisament un acord 
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sobre les discontinuïtats que permeten l’oient entrar en la narració i formar 

part del seu subjecte pensant151.  

 

És en el moment de la recepció que es realitza la proposta de món ja 

acomplert que l’obra només apuntava. Per Ryan, quan diem “món” no ens 

referim a una col·lecció de fragments, tampoc a una amalgama de peces, 

sinó que és quelcom que percebem en la seva totalitat, en el seu conjunt 

(RYAN, 2004: 119). Un món en tant que construcció d’un entorn total, un 

espai circumdant. És en l’evocació d’aquesta totalitat, entrellaçant les 

discontinuïtats, que evoquem la possibilitat d’una imatge única que permet 

l’espectador assolir un “punt de vista” específic. Per tant, l’aproximació i 

participació es contraposa alhora amb la distància que s’imposa per tal 

d’aconseguir una dimensió essencialment dramàtica. Si en el seu moment 

Diderot reclamava per al teatre més tableaux –és a dir, que els espectadors 

siguin absolutament exclosos de l’espai escènic com si estiguessin situats 

davant d’una tela pictòrica152–, era perquè com a conjunt havia de produir la 

il·lusió d’un dinamisme intern. Aquest tipus d’espai seria susceptible 

d’oferir una experiència dramàtica més intensa –i al mateix temps, molt més 

																																																								
151 Sobre A Place Called Abroad, Lynne Cooke diu: “aparecía de igual modo el marco 

narrativo, sin que se señalara claramente en qué condiciones podía desarrollarse” (COOKE, 

2009: 125). 
152 Només mitjançant aquesta “ficció suprema”, que diu Fried, es pot assegurar la seva 

presència real davant del quadre i la consegüent abstracció de l’espectador. És el que 

Diderot contraposa amb el coup de théatre: un coup és un incident inesperat que té lloc en 

el curs de l’acció i canvia sobtadament l’estat dels personatges, mentre que un tableau es 

tractaria de la disposició d’aquests personatges en l’escena, tan natural i veraç, representada 

fidelment pel pintor. Està fora de l’acció, els personatges semblen no ser conscients de la 

seva existència, és alguna cosa visible, pot dir-se que només existeix des del punt de vista 

de l’espectador, però precisament per això mateix, sembla convèncer a l’espectador  que els 

propis actors ignoren la seva presència. Sobre la diferència entre els tableaux i el coup de 

théâtre vegeu FRIED, 1988: 95-96. 
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pictòrica. Aquesta concepció, que Fried evoca en el seu article sobre la 

teatralitat de l’art, facilitaria la il·lusió dramàtica, que s’aconsegueix amb la 

persuasió que tot allò que es presenta en escena hi  ha estat col·locat  sense 

intervenció exterior. Així succeeix en certa manera en les obres de Muñoz. 

L’espectador és inclòs dins de l’espai circumdant de l’obra, a la vegada que 

és expulsat altra cop per tal que assumeixi una distància i pugui percebre la 

totalitat de l’obra com la proposta d’un món possible.  

 

Si hem posat d’exemple, especialment, les dues obres de Juan Muñoz (A 

Place Called Abroad i Double Bind) és perquè el seu espai ficcional 

aconsegueix absolutitzar-se, convertir-se en paradigmàtic. No obstant, 

l’obra de Calle –a través de la seva posada en escena– també aconsegueix 

crear un espai de gaudi i d’imaginació ficcional per a l’espectador, 

presentant, creiem, un conjunt espacial que pot denominar-se espai 

ficcional. A través d’uns mecanismes diferents, l’artista ens presenta en el 

seu treball una visió unificadora d’uns esdeveniments caòtics, que ordena a 

través de la seva “regla del joc”. De la mateixa manera, la llum projectada 

en l’espai de les caixes de Jeff Wall, o les grans dimensions de les seves 

fotografies contribueixen a crear també un espai d’indicis ficcionals en 

l’obra del fotògraf. Aquesta performativitat de l’ambient en la qual se situa 

l’obra en tant que ficcional, proposa una conceptualització de l’obra d’art 

visual com a món possible, obrint un espai de sinèrgies narratives i 

d’enaltiment de la imaginació  al passejant de les sales d’exposició.  

 

En l’art contemporani, l’espai ficcional és, en certa manera, la posada en 

escena de la unificació entre el món d’un text de ficció suposat –que ressona 

en l’espai com una presència indeleble– i el món dels objectes, les realitats i 

experiències de l’espectador. En certa manera, és com si l’artista hagués 

esculpit aquesta imatge d’una ficció suposada creada en la ment d’un lector  

i això és el que se’ns presenta a l’espectador: un ressò d’una vivència 
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d’aquesta ficció llegida lluny del nostre abast, a través de les seves petjades, 

perquè continuem imaginant, actualitzant l’obra, realitzant-la i 

concretitzant-la infinitament i gaudint de la poeticitat de la imatge i de la 

nostra imaginació.  
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L’art est ce qui rend la vie plus interessant que l’art 

 

Robert Filliou 

 

 

Potser aquesta és la nostra veritat possible: mirar a la 

cara tot el que sembla negar qualsevol sentit de la vida, 

però fer-ho i dir-ho d’una manera i amb un to que tingui 

sentit. Malgrat tot: una definició de viure i d’escriure.  

 

Claudio Magris, Ibsen i la literatura triestana 

 

 

Si per Hans Belting la noció d’art no apareix fins al voltant de l’any 1400, 

moment en què aquest concepte emergeix en la consciència general i les 

idees estètiques comencen a governar –les imatges i creacions abans 

exercides no haurien estat produccions on figurés el ser art pròpiament–, 

ens indueix a pensar que aquesta mateixa noció també té la possibilitat d’un 

esgotament (BELTING, 1987). L’art, seguint amb les concepcions 

hegelianes, és tan sols un moment necessari de l’estadi de 

l’autoconeixement de l’esperit, juntament amb la filosofia i la religió. La 

mort de l’art ha estat un argument constant en les discussions teòriques dels 

darrers anys i, més enllà d’una possible agonia o continuïtat, certament es 

percep, com a mínim, el procés de dissipació del que Belting anomenà l’Era 

de l’Art (BELTING, 1987). En aquesta dissipació, emergeix un nou “règim 

de les arts”, o el que aquí hem anomenat el “paradigma contemporani de 

l’art”. 

 

Les creacions artístiques visuals dels darrers anys reposen en un context que 

els empara sota la diferència, sense imperatius apriorístics. En aquest nou 

paradigma els límits entre les arts es fracturen, es dilueixen i el 
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denominador comú, paradoxalment, sembla raure en la dissemblança. Des 

del que s’ha anomenat el gir duchampià –que no té lloc fins als anys 

seixanta– les arts visuals han radicalitzat la seva dependència cap a l’esfera 

teòrica, a la vegada que s’instaura una funció central de la paraula en les arts 

visuals contemporànies, és a dir, la seva permanent tendència a la traducció 

al llenguatge verbal, atès el trencament dels seu vincle exclusiu amb l’acte 

de la visió. A aquesta qüestió s’hi suma el desmantellament progressiu de la 

representació, que es tradueix en una voluntat del que hem anomenat “la 

irrupció de la realitat”, és a dir, un estatus d’objecte presentat, en lloc de 

representat. En aquesta irrupció de les coses comunes en les sales 

d’exhibició, i dels esdeveniments del món comú sense una transfiguració 

més enllà de la seva discursivitat, s’ha produït necessàriament una 

narrativització del seu correlat verbal per tal d’inserir-les en l’empar d’una 

estructura semàntica153. Tal i com explica John Berger en el seu assaig 

sobre fotografia: 

 

in life, meaning is not instantaneous. Meaning is discovered in 

what connects, and cannot exist without development. Without a 

story, without an unfolding, there is no meaning. Facts, 

information, do not in themselves constitute meaning. Facts can 

be fed into a computer and become factors in a calculation. No 

meaning, however, comes out of computers, for when we give 

meaning to an event, that meaning is a response, not only to the 

known, but also to the unknown: meaning and mystery are 

inseparable, and neither can exist without the passing of time 
																																																								
153 La terminologia d’estructura semàntica l’hem manllevada de Schaeffer en parlar de la 

representació: “Certes, il est indéniable que la représentation mentale et la représentation 

symbolique sont des ‘structures sémantiques’ au sens lògiques de cette expression, c’est-à-

dire qu’elles sont toujours ‘au sujet de quelque chose’. (1999: 108), i més endavant: “Toute 

représentation possède une structure de renvoi au sens logique du terme, c’est-à-dire qu’elle 

est ‘au sujet de quelque chose’, qu’elle ‘porte sur quelque chose’” (1999: 153). 
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(BERGER, 1982: 89) 

 
La hipòtesi sobre un possible procés de narrativització d’aquesta dimensió 

discursiva en moltes de les creacions contemporànies que hem sostingut al 

llarg de la present investigació, presenta una notable tensió amb el que 

Lyotard anomenà la fi dels metarrelats i amb la pretesa desubicació de la 

qüestió narrativa en el context de la teoria postmoderna (JAMESON, 2008). 

Mentre que els grans relats deixen de ser un eix legitimador del saber i l’art, 

cadascuna de les obres que sorgeixen en aquest context està destinada a 

l’elaboració de la seva pròpia legitimitat, a través de micro-relats, que es 

manté local, intransferible, arbitrària i volàtil. És el context de pluralisme, 

marc en el qual hem volgut situar el que s’anomena de forma confusa “l’art 

contemporani”.  

 

La simulació i imitació, i l’ambiciosa tasca que es proposaren els cartògrafs 

del gran imperi de la faula de Borges ja no té cap sentit: rere el dibuix 

perfecte i ben mesurat (la descripció muda, geomètrica i abstracta del món, 

que diu Certeau a propòsit dels mapes moderns) (CERTEAU, 1990-1994: 

178) de l’orografia hi ha la nostàlgia de la realitat, que ha quedat recoberta, 

però també hi ha un darrer enyor, aquell que fa referència a l’abstracció en 

el sentit de llenguatge simbòlic. Sense diferència el mapa esdevé una 

tautologia, de la mateixa manera que l’art i la realitat comuna quan se 

sobreposen154: 
																																																								
154 És interessant referir-nos  aquí com a model teòric l’àmbit del que Foster anomena l’art 

abjecte, i que podria posar-se al costat d’allò, que tant Baudrillard com Jameson anomenen 

l’obscenitat, és a dir, la possibilitat d’una representació obscena, i que Foster defineix com 

una representació sense escena sobre la qual apareix l’objecte per a l’espectador.  Aquest 

atac contra l’escena, posiciona l’objecte més a prop de l’espectador, ja que la distància d’un 

objecte posat sobre una escena –que seria allò pornogràfic, com en diuen aquests autors− 

situa tal espectador en la figura del voyeur. La noció de l’obscenitat sorgeix, doncs, quan el 

voyeur ja no pot tenir lloc i, per Baudrillard, quan ja no hi ha la possibilitat d’espectacle, 
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Mais il ne s’agit plus ni de carte ni de territoire. Quelque chose a 

disparu: la différence souveraine, de l’une à l’autre, qui faisait le 

charme de l’abstraction. Car c’est la différence qui fait la poésie 

de la carte et le charme du territoire, la magie du concept et le 

charme du réel (BAUDRILLARD, 1984: 10).  

 

El crític francès Yves Michaud acusa l’art de mantenir un esforç deliberat 

per a esdevenir cada vegada més hermètic a les experiències dels 

observadors que, en opinió del filòsof, el que amaga avui són tan sols idees 

trivials i comunes (MICHAUD, 2003: 100). Per la seva banda, Giunta 

expressa d’aquesta manera la situació que viu l’art del 2004:  

 

Domina, y no sin razón, la sensación de que el arte de los últimos 

años tiene mucho de farsa y que no hay ya principios para 

establecer la calidad estética de una obra. La experiencia de 

recorrer los inmensos espacios de exhibición de los grandes 

eventos internacionales no sólo es agotadora, también es tediosa 

y, por momentos, irritativa (GIUNTA, 2004: 79). 
 

La posada en crisi de l’aparença estètica de l’obra no hauria fet res més, per 

Michaud, que trivialitzar l’art d’avui. Amb la democratització del ready-

made, ens diu, desapareix el món de l’art per evaporació de la seva 

substància, i resta en un estat gasós. Amb la pèrdua de l’aura, terme que 

recupera de Walter Benjamin  (MICHAUD, 2003; BENJAMIN, 1993) 

l’espectador ha passat d’un món en què es recollia davant de les obres, a un 

																																																																																																																																													
quan no hi ha més escena i tot esdevé transparent i visible de forma immediata, quan tot 

queda exposat a la llum aspra i inexorable de la informació i la comunicació. Allò obscè 

acaba, per tant, amb tota possibilitat de mirall, amb tota mirada i imatge. Sobre aquesta 

qüestió vegeu FOSTER, 1996; BAUDRILLARD, 2008; JAMESON, 2008.  
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altre en què es mou per la sala de forma distreta i manipulat per les imatges: 

és el temps de la recepció en la distracció, terme també recuperat del 

pensador alemany155. És en aquest context que l’art –o el món de l’art – 

pateix una crisi durant els anys noranta arran de la qual Michaud en destria 

els arguments contraris més citats a França, un dels quals és “il est sans 

contenu” (MICHAUD, 1997: 16-17). Tal i com confessava Juan Muñoz en 

una conversa amb James Lingwood, “quizá estemos todos cansados de estar 

todo el tiempo respondiendo a aquello que se presenta ante nosotros. Cada 

vez es más difícil que se te devuelva algo, obtener una respuesta por 

nuestras emociones” (LINGWOOD, 1996: 125). I és també en el si d’aquest 

desassossec contemporani, on la ficció emergeix com un dispositiu que 

proposa la resolució de les tensions entre conceptualització i relat. Quan 

s’evoca un suggeriment de ficció, l’espai ficcional que en deriva permet 

establir de nou amb l’espectador un contracte, al qual  la teoria literària ha 

anomenat el pacte ficcional. Certs artistes evoquen la necessitat d’una 

mediació dramàtica, com és el cas de Jeff Wall. Les imatges, convertides en 

la mera il·lustració d’una reflexió, resulten avorrides, sense dramatisme 

(Wall citat a CORTÉS, 1999: 30). Evocant el barroc, proposa la recuperació 

d’un focus dramàtic, un punt de vista des d’on poder observar teatralment. 

Wall crea, com hem vist que també fan Juan Muñoz i Calle, el que podem 

anomenar unes situacions “predramàtiques”. La presència inquietant d’un 

personatge, una veu projectada o l’escenari a punt per a la posada en marxa 

de la ficció volen reomplir de contingut aquesta narrativització desordenada 

																																																								
155 La recepció en la distracció es contraposa al recolliment tradicional de l’art. Per 

Benjamin,  constitueix el símptoma de profundes modificacions de la percepció i troba en el 

cinema el seu veritable instrument d’exercitació: la imatge fílmica, al contrari del que 

succeeix amb la pintura en la qual, segons aquest autor, l’espectador pot abandonar-se al 

flux de les seves associacions, no pot ser fixada i per tant, el flux associatiu de qui observa 

aquestes imatges és interromput de seguida pel moviment (BENJAMIN, 2000b, II: XIV: 

308-309). 
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i desassossegada. Com un relat que es desplega, l’obra es presenta com la 

possibilitat d’una identificació narrativa, d’una entesa entre text i 

espectador. Si el 1958 l’art es volia “desprovist de trama” (KAPROW, 

1993), ara moltes obres despleguen el que Hervé Guibert denomina, a 

propòsit de l’obra de Sophie Calle, una postura novel·lesca (Guibert dins 

CALLE, 1996).  

 

En la primera part d’aquest treball, hem volgut establir, doncs, aquest marc 

del pluralisme i la seva legitimació constant a través d’una voràgine 

inacabable de discursivitat, partint de la teoria d’Arthur C. Danto al voltant 

de la fi de l’art. Al seu torn, hem pretès defensar que la suposada “irrupció 

de realitat” en les sales d’exhibició provocava una narrativització de gran 

part dels discursos de l’art, per la necessitat intrínseca de les obres de ser 

posades dins d’una estructura semàntica. Aquesta narrativització, com hem 

volgut demostrar, es dóna tanmateix en diferents nivells: per una banda en 

els seus discursos exegètics que s’esforcen en inserir l’obra dins d’una 

narrativa; per l’altra, dins de les pròpies raons de l’esfera teòrica, en una 

constant aplicació del terme “narrativa” per dirimir certs conceptes que es 

veien massa absoluts, i en tercer lloc, com a part de la pràctica artística, per 

part d’aquells artistes que, en la consciència de la necessitat d’arguments i 

històries en l’erm paisatge de la postmodernitat, han establert els relats com 

a objecte de treball de la seva obra, com és el cas de Francis Alÿs i Dora 

García. És l’emplaçament del relat oral, especialment per al primer artista, 

el lloc des del qual és possible crear discurs fora dels canals ortodoxes, i 

d’espai d’interstici social156. És per tal cosa que hem evocat a Walter 

Benjamin i la seva reflexió al voltant del narrador: aquell que narra és algú 

																																																								
156 Com diu Michel de Certeau, “Tel est précisément le rôle premier du récit. Il ouvre un 

théâtre de légitimité à des actions effectives. Il crée un champ qui autorise de pratiques 

sociales risquées et contingentes” (CERTEAU: 1990-1994: 183). 
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que té consells per a qui escolta. Allò que s’explica està entreteixit en els 

materials de la vida, la seva veritat té un aspecte èpic (CASTRO FLÓREZ, 

2005: 31). En canvi, com ja percebia Benjamin, la nova forma de 

comunicació basada en la informació desencadena el permanent esgotament 

i vigència d’allò que es comunica –pensem en les notícies dels mitjans de 

comunicació, o més recentment, la rapidesa d’internet. La redescoberta d’un 

sentit arcaic del relat, en tant que relat d’experiència i experiència de la 

transmissió, es presenta ara com un instrument irreemplaçable d’elaboració 

d’un sentit comú a partir de l’experiència viscuda. La nova possibilitat de 

combatre l’esvaïment de la realitat té lloc a través de la forma narrativa: l’art 

evoca experiències que volen ésser “reals”, però serà a través de la seva 

inserció dins d’un relat que aquestes experiències podran ser comunicades. 

 

Els dispositius ficcionals que sorgeixen en aquest context mantenen les 

coordenades d’aquest paradigma, o més aviat, usen els mateixos elements 

per a crear el que hem anomenat l’espai ficcional. Així, hem iniciat la 

segona part d’aquesta tesi –dedicada pròpiament als dispositius ficcionals– 

analitzant la qüestió de la temporalitat en l’art contemporani: un dels 

elements que ha facilitat, en alguns casos, la seva ficcionalització. La 

temporalitat és també una de les característiques, per Michael Fried, de la 

condició teatral de l’art157. En l’oblit de l’efecte de present que proclamava 

la modernitat americana de Fried i Greenberg, l’art ha incorporat la durada 

pròpia de l’experiència, en un intent per enderrocar l’autosuficiència de 

l’obra moderna. A través de l’anàlisi de l’ús de la temporalitat en el 

																																																								
157  Cadascun dels diferents apartats està destinat, aproximadament, a una de les 

característiques que Fried veu en la condició teatral de l’art (la temporalitat, l’esborrament 

progressiu entre les fronteres dels diferents gèneres artístics i la consciència de la presència 

de l’espectador per part de l’obra) per la qual cosa, aquesta és una noció que esdevé gairebé 

un concepte transversal en aquesta tesi, i en constant diàleg amb la qüestió de la 

ficcionalitat en l’art contemporani.  
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minimalisme, hem pogut veure com aquesta darrera s’ha estructurat en 

interrelació i a través de la concepció i l’ús de l’espai, especialment en el 

moviment de l’espectador. El minimalisme mostra, d’altra banda, com la 

falta d’instantaneïtat no significa la pèrdua de la possible mirada holística de 

l’obra: ja que si l’obra possibilita una percepció unitària dels seus elements, 

requereix també, a través de la serialitat, una experiència temporal dilatada 

en el moment de la recepció, que vol equiparar-se amb la pròpia idea del 

“temps viscut”, és a dir, en consonància amb la irrupció de realitat. 

Posteriorment, hem proposat la noció d’un espai en el qual l’espectador té la 

possibilitat d’introduir-se dins de l’obra, donat que aquesta hauria ocupat les 

coordenades espacials del món comú. Així, en l’eix d’aquesta temporalitat i 

especialitat trobem la possibilitat de la gestació d’un territori de la il·lusió, 

que facilita la immersió de l’espectador i el constant desencadenament 

d’associacions narratives. Hem vist, així mateix, l’exemple de l’ús que en fa 

Juan Muñoz a través de la delimitació simbòlica d’un espai, que vol 

contraposar-se al món del qual prové el visitant, en primer lloc,  mitjançant 

la incorporació de les catifes, després amb la construcció dels terres òptics 

per, finalment, crear una tensió espacial a través de les estàtues. Aquests 

terres remarcats, hem conclòs, volen reivindicar un espai representacional 

que se sobreposi –sense sacrificar-lo– damunt de l’espai real. En les parts 

següents d’aquest capítol hem volgut introduir la importància de la visió 

unificada de l’espai –més propera al barroc que al minimalisme– en la 

construcció dels dispositius ficcionals, que és facilitada per les formes 

relacionals, més que no pas per la serialitat del minimalisme.  

 

En el tercer capítol de la segona part hem dut a terme l’anàlisi dels suports 

usats en diferents obres de caire ficcional, per tal de determinar les 

possibilitats de cada mitjà en la construcció d’una ficció. Jeff Wall, en la 

seva imatge única i estàtica crea una escenografia concebuda com a quadre 

pictòric, però que està en diàleg permanent amb la imatge cinematogràfica. 
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Les caixes de llum que incorpora en gran nombre de les seves obres 

evoquen la llum d’una projecció, com si en qualsevol moment l’obra 

s’hagués de posar en funcionament. Al mateix temps, genera una atmosfera 

d’intimitat per a l’espectador. Per la seva banda, Sophie Calle usa la imatge 

contraposada amb el text i és en la interacció dels dos medis on fa sorgir 

l’indici ficcional. És sobretot la posada en escena de l’ambigüitat el que 

fonamenta l’embrió d’una trama i incita l’espectador a imaginar. Per acabar, 

hem volgut reprendre la noció d’espai argumentant com la tensió espacial 

que generen aquestes obres les converteix –incloses les imatges de Jeff 

Wall– en una instal·lació.  

 

La qüestió de la mise en scène ens ha dut altra vegada a parlar de la noció de 

teatralitat segons Michael Fried, però ara des de la perspectiva de la 

suposició de l’espectador. Hem proposat que la voluntat de presentar una 

ficció va lligada amb el fet de retornar, en certa manera, l’espectador a la 

platea, o si més no, crear una mena de sentiment d’espai infranquejable, 

d’un món que fa vacil·lar l’espectador entre la sensació del pertànyer i no 

pertànyer al món que l’obra presenta. La noció de mise en scène va 

inevitablement lligada amb la noció de la mise en intrigue. En analitzar 

aquesta darrera, en tant que estructuració i medialitat de la trama –seguint a 

Paul Ricoeur– hem pretès determinar les formes a través de les quals es 

presenta un possible relat, encara que mai fixat. Mitjançant un mecanisme 

semblant al de la “situació dramàtica” de la terminologia teatral, l’element 

dramàtic és una de les estratègies per a dur a terme el suggeriment d’una 

trama ficcional. En els casos de la imatge fixa, ens hem referit al moment 

eloqüent de Lessing, especialment a través de l’obra de Jeff Wall. La 

qüestió de l’acció en relació a la posada en marxa d’un relat ha estat 

analitzada a través de l’obra de Sophie Calle, que sembla estar sempre en 

permanent construcció d’una posada en escena, articulant el suspens a través 

del misteri  de l’aventura per venir.  
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Hem volgut evocar també la qüestió dels personatges considerant-los un 

important indici ficcional, encara que amb les seves particularitats en 

cadascun dels treballs dels artistes. La qüestió de la creació d’una mitologia 

individual –que hem exemplificat amb Sophie Calle– ens ha permès afirmar 

la localització de certa veu narrativa, mentre que les figures de Muñoz i el 

seu estat d’abstracció ens proposen la idea d’un món llunyà, però amb una 

veu projectada que incorpora implícitament el moment de la recepció.  

 

En definitiva, tots aquestes elements contribueixen a la construcció dels 

espais ficcionals, que no són res més que la proposta d’un món possible. 

Les obres que presenten indicis de ficció es diferencien d’aquelles que 

presenten voluntat d’un relat factual en la tranquil·litat del somieig, en el 

gust pel que Ricoeur anomena les “variacions imaginatives” (1983-1985, II: 

148). Certament, tant els textos de ficció com els que no ho són conviden a 

imaginar un món, però tal i com diu Marie-Laure Ryan,  

 

la diferencia entre ficción y no ficción no radica en si se muestra 

la imagen de un mundo o bien el propio mundo, puesto que las 

dos proyectan una imagen del mundo, sino en la función adscrita 

a la imagen: en el caso de la ficción, la contemplación del 

mundo textual es un fin en sí mismo, mientras que en el de la no 

ficción, el mundo textual debe evaluarse en términos de la 

precisión con la que reproduce un mundo externo de referencia 

que el lector conoce gracias a otros canales de información 

(RYAN, 2004: 119). 

 

Es tracta del plaer de l’enunciació, de l’enunciat ficcional que ens fa 

somiejar i, en definitiva, no arriba mai tampoc a una proposta concloent. El 

discurs constitueix l’obra, però no vol ésser conceptual ni reflexiu, sinó que, 
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en aquests casos, vol reomplir un buit argumental i il·lusori de la 

contemporaneïtat. Pozuelo explica com la frontera entre allò real i allò 

ficcional esdevé el dispositiu central de l’estructura del Don Quijote i com, 

alhora i sobretot, l’obra és una posada en acte d’una poètica de la ficció –

però no l’elaboració d’una teoria (POZUELO, 1993: 149). Malgrat 

l’expulsió deliberada durant molt de temps de les formes ficcionals o de tot 

allò que pogués ésser entès com un indici de ficcionalitat i de la il·lusió i la 

immersió del relat –formes equiparades a l’engany i la mentida en una 

versió moderna de les idees platòniques (SCHAEFFER, 1999)– la ficció, és 

a dir, l’experiència imaginària d’éssers inexistents (POZUELO, 1988), és 

avui una nova possibilitat per parlar de la realitat que ens envolta. En aquest 

emplaçament se situa l’obra de molts artistes contemporanis. Podríem citar 

les imatges delirants i impactants de Los Carpinteros, que ens situen enfront 

de la imatge congelada d’un despatx (una Sala de Juntas, 2011) en el qual 

mobiliari, arxivadors i tot tipus de material d’oficina vola espedaçat pels 

aires i queda suspès com en una fotografia158. O la monstruosa manada de 

llops recorrent el museu per acabar estampant-se contra un vidre, de l’artista 

xinès Cai Guo-Qiang (Head On, 2006). O els mons de ficció de Pierre 

Huyghe, com el que presentava en l’obra Streamside Day (2003), una 

videoinstal·lació que explica la construcció d’una zona residencial prop del 

riu Hudson, en una atmosfera d’estranyesa i artificialitat, on mostra la festa 

que el propi artista inventà per tal d’introduir una nova tradició per als seus 

habitants. O l’obra inquietant que recrea l’espai d’un vell hotel americà, en 

la disposició d’una estructura arquitectural immensa, que posa en marxa un 

joc amb la perspectiva i la construcció il·lusòria de Janet Cardiff i George 

Bures (The Secret Hotel, 2005). O les també immersives instal·lacions 

d’Ilya Kabakov, com The Man Who Flew Into Space From His Apartment 

																																																								
158 La instal·lació fou realitzada per l’estand El País d’ARCO 2011.  
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(1985-1988); les imatges de Gregory Crewdson, comparables amb els 

dispositius i les posades en escena de les fotografies de Jeff Wall. O els 

muntatges més afins als dispositius de Sophie Calle, de Nedko Solakov, que 

omple parets, sostres i terres d’objectes trobats i creats, escriu comentaris en 

primera persona i mostra dibuixos, mapes i notícies de diari fictícies que 

serveixen per documentar alguna premissa absurda –com per exemple, que 

un gran col·leccionista d’art occidental viu en una cabanya d’un poble 

africà, la qual cosa li impedeix connectar la seva escultura de neons de 

Bruce Nauman (The Collector of Art (Somewhere in Africa there is a great 

black man collecting art from Europe and America, buying his Picasso for 

23 coconuts…),1992). Totes elles són obres que permeten a l’espectador 

penetrar en un episodi dramàtic –amb més o menys ironia–, situar-se en 

l’escenari amb l’oportunitat d’imaginar, en una obra més a prop del signe 

que del referent, i que, tanmateix, també proposa problemàtiques, discursos 

crítics, posicions polítiques, sense deixar de ser, abans que res, arquitectura 

ficcional. Allò fonamental, afirma Pozuelo, és que la “mentida” d’aquesta 

literatura no es revela teòricament, sinó que es realitza poèticament davant 

dels ulls del lector (POZUELO, 1993). No obstant, com hem vist, per tal 

que la ficció sigui operativa, és necessari l’acord pragmàtic, el pacte 

ficcional amb el lector/espectador. És en el moment de la recepció que la 

ficció s’experimenta i es realitza, a la vegada que s’actualitza en cada nova 

“lectura”. L’espectador, que accepta el consens i entra en el joc del 

llenguatge específic de l’obra, és l’encarregat de completar la semàntica del 

món ficcional.  

 

Els espais ficcionals són, gairebé literalment, aquests espais per reomplir a 

través de l’exercici de la imaginació. La incorporació de l’obra dins de 

l’estructura de la intriga té en compte les pròpies coordenades d’aquest nou 

règim de l’art, de l’explosió dels suports artístics, del temps i l’espai per, 

finalment, sobreposar, damunt les coordenades del món comú que l’art ha 
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conquistat, un espai ficcional, la recuperació parcial dels confins de 

l’escenari que permeten la incorporació d’un punt de vista, d’una distància 

de l’espectador. La veritat queda suspesa i supeditada a allò versemblant, i 

els desajustaments del relat són fissures on fer saltar la imaginació, alhora 

que llocs clau on estirar el fil, també, de tot el desplegament teòric que 

l’obra pot presentar. The Storyteller de Jeff Wall, per exemple, articula una 

interessant reflexió a l’entorn del paper de la comunicació en  les societats 

contemporànies, al mateix temps que mostra una imatge de potencial 

ficcional. Les reflexions de Sophie Calle al voltant de la construcció de la 

identitat no resten dimensió al seu relat. Com explica Lingwood a propòsit 

de l’obra de Juan Muñoz A Place Called Abroad:  

 

Al entrar a ese espacio, su visitante descubría que siempre que la 

calle fabricada cruzaba los muros de la galería, se abrían fisuras, 

sacando a la luz la estructura interna, anterior a esas paredes. Es 

decir, que la ilusión se venía abajo como cuando observamos 

minuciosamente entre bastidores. (Lingwood dins COOKE, 2009: 

124) 
 

Del trobament entre la ficció i la reflexió sobre la pròpia il·lusió que l’obra 

planteja, en sorgia, conclou Lingwood, un meta-relat. L’espectador de l’art 

contemporani, desconfiat dels jocs il·lusionistes, adopta una actitud 

escèptica, i “entra en la ficción sin renunciar a cierta reflexividad” 

(Lingwood dins COOKE, 2009: 125).  

 

Davant de la desfeta de la realitat, de la impossibilitat de la seva 

representació, la ficció apareix ara, altra vegada, com una forma 

assossegada de parlar del món que ens envolta superant la ingènua 

confrontació entre fals i vertader. Tal i com hem vist amb Sophie Calle, no 

es tracta tan sols de presentar un inventari, sinó de fer sorgir la invenció en 
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els espais on la descoberta no ha estat possible. En el moment en que 

s’esdevé la narració és quan l’obra connota un món construït i elaborat amb 

les seves línies significatives en lloc de la realitat densa, confusa i oberta del 

món.  
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Ficcions	del	pluralisme																																																																																																					Paula	Juanpere	Duñó	

	 234	

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. The Storyteller, Jeff Wall, 1986. 
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Figura 2. When Faith Mouves Mountains, Francis Alÿs, 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ficcions	del	pluralisme																																																																																																					Paula	Juanpere	Duñó	

	 236	

 
 

Figura 3. Paradox of Praxis, Francis Alÿs, 1997. 
 
 

	
	

Figura 4. The Green Line, Francis Alÿs, 2004.	
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Figura 5. Equal-Parallel: Guernica-Bengasi, Richard Serra, 1986. 
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Figura 6. The Destroyed Room, Jeff Wall, 1978. 
 

 

 
 

Figura 7. Picture for Women, Jeff Wall 1979. 
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Figura 8. The Thinker, Jeff Wall, 1986. 
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Figura 9. Odradek, Táboritská 8, Prague, 18 July 1994,  
Jeff Wall, 1994. 

 
 

 
 

Figura 10. After “Invisible Man” by Ralph Ellison, the Prologue,  
Jeff Wall, 1999-2000. 
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Figura 11. After “Spring Snow”, by Yukio Mishima, Chapter34,  
Jeff Wall, 2000-20005.  
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Figura 12. A Hunting Scene, Jeff Wall, 1994. 
 
 

 
 

Figura 13. Man in Street, A partial Account, Jeff Wall, 1995.  
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Figura 14. Imatges de la instal·lació L’Hôtel, a l’exposició Historias  de pared  
al  Banco de Republica  Bogotà ,  Colombia ,  Sophie Calle, 2012. 
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Figura 15. L’Hôtel, Sophie Calle, 1981. 
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Figura 16. La Filature, Sophie Calle, 1981. 
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Figura 17. La Filature, Sophie Calle, 1981. 
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Figura 18. Le faux mariage, Sophie Calle, 1988-2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ficcions	del	pluralisme																																																																																																					Paula	Juanpere	Duñó	

	 248	

 
 
 
 
 
 
 

  
Figura 19. Minaret for Otto Kurz, Juan Muñoz, 1985. 
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Figura 20. If she only Knew, Juan Muñoz, 1984. 
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Figura 21. The Wasteland, Juan Muñoz, 1987. 
 
 

 
 

Figura 22. The Wasteland, Juan Muñoz, 1987. 
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Figura 23. The Prompter, Juan Muñoz, 1988. 
 

 
 

Figura 24. The Prompter, Juan Muñoz, 1988. 
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Figura 25. Towards the corner, Juan Muñoz, 1998. 
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Figura 26. Suite Vénitienne, Sophie Calle, 1980. 
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Figura 27. Les Dormeurs, Sophie Calle, 1979. 
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Figura 28. Histoires vrais (L’Amnésie), Sophie Calle, 1988-2003. 
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Figura 29. Histoires vrais (Le nez), Sophie Calle, 1988-2003. 
 
 
 
 
 



Ficcions	del	pluralisme																																																																																																					Paula	Juanpere	Duñó	

	 257	

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 30. Histoires vrais, Sophie Calle, 1988-2003. 
 

 
 

Figura 31. Histoires vrais, Sophie Calle, 1988-2003. 
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Figura 32. Eviction Struggle, Jeff Wall, 1988. 
 

 
 

 
 

Figura 33. Eviction Struggle, Jeff Wall, 1988.  
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Figura 34. Insomnia, Jeff Wall, 1994. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ficcions	del	pluralisme																																																																																																					Paula	Juanpere	Duñó	

	 260	

	
	
	

 
 

Figura 35. Mimic, Jeff Wall, 1982.  
	
	

 
 

Figura 36. Volunteer,  Jeff Wall, 1996. 
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Figura 37. Outburst, Jeff Wall, 1989. 
 
 

 
 

Figura 38. The Stumbling Block, Jeff Wall, 1991.  
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Figura 39. A ventriloquist at a birthday party in October 1947,  
Jeff Wall, 1990.  
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Figura 40. Jello, Jeff Wall, 1995. 
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Figura 41. Histoires vrais (L’autre), Sophie Calle, 1988-2003. 
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Figura 42. Des journées entières sous le signe du B, du C, du W, Sophie Calle, 
1998. 
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Figura 43. Dwarf with a Box, Juan Muñoz, 1988.  
 

 

 
 

Figura 44. Dwarf with Three Columns, Juan Muñoz, 1988. 
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Figura 45. Sara with Mirror, Juan Muñoz, 1996. 
 
 

 
 

 Figura 46. Sara with Billiard Table, Juan Muñoz, 1996.  
 
 



Ficcions	del	pluralisme																																																																																																					Paula	Juanpere	Duñó	

	 268	

 
 

Figura 47. Seated Figures with Five Drums, Juan Muñoz, 1996.  
 
 

 
 

Figura 48. Many Times, Juan Muñoz, 1999.  
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Figura 49. One Figure, Juan Muñoz, 2000.  
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Figura 50. The Nature of Visual Illusion, Juan Muñoz, 1994-1997. 
 

 

  
 

Figura 51. The Nature of Visual Illusion, Juan Muñoz, 1994-1997. 
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Figura 52. Double Bind, Juan Muñoz, 2001.  	
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Figura 53. Double Bind, Juan Muñoz, 2001.  	
 
 
 
 

 
 

Figura 54. Double Bind, Juan Muñoz, 2001.  	
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