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A
R
TS Jordi ColomerUna reflexió sobre la formació

de l’imaginari col∙lectiu, a través de la repetició
d’imatges ambmínimesmodificacions

L’etern retorn
IMMAPRIETO
Acostarse al treball de Jordi Co
lomer(Barcelona,1962)exigeixpar
ticipació i reflexió. Interès per en
tendreque lespossibilitats sónmúl
tiples,encaraquesemprehihaunfil
conductor que compon la proposta
narrativa. Al llarg d’aquests anys ha
anat sembrant una trajectòria en la
qual cada un dels seus projectes es
devé llavor. Quan observem el con
junt, afloren conceptes com la co
municació, la comunitat, la utopia,
l’habitable, l’audible o el visible. I
cadascundels termeses revela tam
bé des del seu contrari. Un diàleg
d’oposats que ens surt a l’encontre
en el projecte que presenta aquests
diesalagaleriaADN.
Baixar al carrer ens tanca, en un

primermoment, en una aula. Esde
venimtestimonid’unaclassemagis

tral que no escatima dogma des del
mutisme:duespantallesenlesquals
apareixen dos personatges dife
rents,emmarcatsenunaescenogra
fia similar, duent a terme lamateixa
acció. De sobte descobreixes que
una de les projeccions pertany a un
temps anterior i només una d’elles
haestatcreadaexpressament.Colo
mer repeteix esquema estructural
introduint elements mínims que
modifiquen i actualitzen aquell dis
curs.Lapropostaapel∙laa lahistòria
queensvanexplicariensexpliquen,
a la repetició de codis, a aquells er
rors tantes vegades manipulats i
presentats com a triomfs. Des de la
ironia i subtilesa introdueix el gest
que esdevé picada d’ullet: tot el que
observemjaésreflexd’unacosaque
es va esdevenir, així com nosaltres
mateixosdavantelmirall i sense.

A dalt: ‘Lessons:
(Manila)’, 2017,
fotografia
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Elpassat22desetembrelaUniver
sitatdeSalamancaatorgavaalpin
torMiquelBarceló,alcostatdel
críticFranciscoCalvoSerraller,el
títoldedoctorhonoriscausaenun
actesolemnealparanimfdela
institucióacadèmicaqueambgaire
bévuitcentsanysal’esquenaésuna
delesmésantiguesd’Europa.Un
esdevenimentquecuriosamentha
passatdesapercebutentrenosal
tres.Desprésdela litúrgiaacadèmi
cahabitualenaquestescerimònies,
Barcelóvapujaral’estradaiva
deixaranarundiscursnatural isavi
–elreversdelapedanteria–,con
centratentresobresmonumentals
quehaabordatenelsúltimsanys: la
capelladeSantPeredelacatedral
dePalma(20012006), lacúpulade
l’ONUaGinebra(20072008)i les
vidrieresalaBibliotecaNacionalde
París(2016).Mentreparlava,vaig
pensarenl’esforçquevasuposar
cadaunad’elles ivaigconfirmarel
quejapensava:desprésdelasantís
simaTrinitat–Picasso,MiróiDalí–
ideTàpies,veell.Noésnomés
l’artistamésbrillantdelasevage
neració,delspocsquehasubsistit,
sinóqueésunreferent.Noésl’opi
niósubjectivad’unamicsinóunfet
objectiuincontestable.
Lasevaobranoinclouunasola

disciplinasinóalgunes–pintura,
dibuix,escultura,ceràmica,obra
monumental iperformances–nies
limitaadesenvoluparvariacions
sobreunmateixtema,sinóquees
transformaconstantmentenun
corpusartísticvariat, ric iorgànic,
comtestimoniavenlessevesexpo
sicionsi instal∙lacionscomL’Arcade
NoéaSalamanca.ABarcelól’obses
sionanorepetirse.Qualsevolartis
taquantrobalateclanoparad’inci
dir iesrepeteix,comhaguéspogut
ferBarcelóamblessevescelebrades

placesdetoros,peròtot iaixòl’artis
tadeFelanitxesreinventacontínu
amentiquanintueixquealguntema
triomfafacomelstoreros:canviade
terç.Aquestaconstantmetamorfosi
omutacióartísticaéselquesingula
ritzalasevaobra.Tambéconeixla
tradiciói l’espremperdirunacosa
nova.Enlessevestelesdegran
formatqueaquestestiupenjavena
l’HospederiaFonsecaidarrerede
les imatgesveig la influènciadeles
covesprehistòriques,especialment
Lascaux, i lesmarinesdelaseva
Mallorcanatal,peròallàhihatambé
LiotardiMeléndez.Pintaelspeixos
ielspans,queconverteixenargila,
transformaenbronzeunelefant
quesesubjectaperlatrompa,dibui
xaméspopsqueelsquehihaavuia
laMediterrània, i faqueelstèrmits
treballinperaell iesmenginels
seuspapersquedesprésconverteix
enmeravellosescartografies.
Persi fospoc, tambéescriuihofa

bé,comdonenfeelsseusmúltiples
quaderns.I lasevaperformance
Pasodoble, coreografiaquevarea
litzaralcostatdeJosefNadj,com
pletantenmenysd’unahoraun
quadreescultura,ésunamenade
ritupagàenelqual l’artistaesfa
obraoaixím’hovasemblarquan
lavaigveureaAvinyóel2006.Des
préshaviatjatpertotelmónde
LondresaNovaYorkiencapdeles
representacionsnoesvaconservar
elretauled’argila,efímer.Vaig
conèixerlasevaobrafatrentaanys
alamostraBarcelóBarcelonaala
CasadelaCaritatdeBarcelonael
1987idesd’aleshoresnom’hadei
xatdesorprendremai lasevaforça
inesgotable, lasevarecercahonesta
enlesarrelsdel’art, lasevamutació
vibrant,constant, lasevacapacitat,
enfi,percondensarmonsnous
encadacreació.

opinió

DoctorMiquel Barceló

ARTUR RAMON

Barceló en l’acte de la seva investidura com a doctor honoris causa a Salamanca EFE

L’exposicióescomplementaamb
fotografies relatives al projecte i
amb el vídeo Svartlamon parade
(2014).Elstreballss’originenenuna
sèrie dematerials fílmics antics que
l’artistavareunirdurantlasevaesta
daaNoruega.Elprocésderepetició,
apropiació, manipulació i resignifi
cacióhadonatorigena lacreacióde
les dues obres. Incideix en aquella
ideaquepresenta la construcciódel
relat com a metàfora estructural i
conceptual, jaque la repeticiód’una
seqüència es refereix no només a la
forma, sinó al contingut. I apunta a
comaquellaficcióéslaqueesrepro
dueix en la realitat. La narració es
construeixamblacrítica,nomésaixí
podem qüestionar el que va passar,
passaienspassarà,senseoblidarque
elmiratgenohadesaparegutmai. |

JordiColomer
Baixaralcarrer/bajaralacalle/descendredans
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