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De tots els pesos que carreguen les pedres, el de la metàfora és el més
feixuc. Fundacionals en la construcció i decoració de la nostra humanitat, les hem tallat per caçar i sobreviure; les hem agrupat per fer murs
que separen i sostres que uneixen; les hem entronitzat i col·leccionat, donant-los formes i llegendes que les han fet parlar.
Hem erigit amb elles un món d’al·legories: imatge del rodamon, és el
còdol de la cançó; la llosa de Sísif que carreguem, eternament incansables; o la que ens fa ensopegar i caure, una vegada i una altra, sempre la
mateixa, sempre diferent. Però hi ha pedres anònimes i pedres amb nom.
Hi ha pedres marginals, com tu, pedra petita, protagonista humil d’algun
poema, que de cop dones veu a les grans revolucions: de la fona a les llambordes, és la victòria contra Goliat. També hi ha les pedres precioses i les
escollides, com la pedra de Rosetta, la Pedra Negra de la Kaba i les taules dels Deu Manaments —pedres que mouen masses… I masses de pedra que no se sap com han arribat fins on són: del menhir a l’obelisc, dels
conjunts megàlits als rocs tel·lúrics, l’apropiació d’aquestes pedres ens
ha servit per donar sentit a una data o un fet inexplicable.
El cas més paradigmàtic és el de les pedres fonamentals. La primera
que es posa en la construcció d’un edifici ho té tot: anonimat, singularitat
i superstició; passat i futur en una sola pedra. Com a auguri de fortalesa,
aquest acte d’enterrar per projectar és una tradició que ha saltat de l’esfera religiosa a la civil, i ha substituït així la consagració de bisbes per la
foto amb polítics. Hem anat d’una pedra a una altra, d’una imatge a una
altra, seguint la passera de la paràbola humanista, però del símbol al fetitxe és la literalitat de la il·lusió la que ha quedat sepultada.
Per qüestionar aquest pes de la metàfora que afeixuguen les pedres,
Jordi Mitjà les fa volar. I ho fa ampliant la paradoxa, dilatant la distància
entre contraris per desplegar tots els matisos i les tensions de l’entremig.
Destapar les contradiccions suposa deixar en suspens qualsevol significat, mostrar la precarietat meravellosa sobre la qual balla el nostre imaginari. L’artista interromp el missatge perquè ens fixem en la matèria i
la forma, per introduir interrogants sobre la nostra relació amb l’entorn,
des d’una simple pedra fins a l’esllavissada d’imatges que ens parlen, cada
dia, des de tot arreu.
Jordi Mitjà recupera i manipula tècniques, objectes, imatges i sons
d’allò més diversos. De la troballa atzarosa al maneig del ferro, del món
del llibre a la investigació matèrica, de les històries locals als costums en
desús, Mitjà treballa relacionant-se amb la zona on viu i on va créixer, l’Alt
Empordà. Les seves primeres creacions, diu, les va fer d’amagat amb les
restes que va trobar al taller metal·lúrgic del pare, però aquest, creient
que eren descarts, les va llençar a la brossa i, des de llavors, mai més ha

distingit entre l’art i la deixalla, entre allò que agafa i allò que fa. La seva
obra neix, doncs, d’un procés ambivalent entre territori i descontextualització, invenció i còpia, acumulació i rebuig, detonants de la seva pràctica
i d’una reflexió sobre l’acte creatiu que desdibuixa els conceptes d’autoria i anonimat, construcció i destrucció, relíquia i residu.
La confrontació entre l’ofici familiar i la pràctica artística recorre la
seva trajectòria sense descans. Allò exclòs o marginal és reivindicat com
a propi i genuí, allà on es barreja sense jerarquies la cultura popular amb
totes les declinacions de l’art que van de l’artesà a l’amateur, de l’outsider
al falsificador o al pirata. Invertint la síndrome de l’impostor, Mitjà revalua figures com el famós estafador Elmyr de Hory o Uri Geller, aquell personatge que torçava culleres amb el poder de la ment i de qui ha pres el
títol de l’exposició. Succeeix cada dia és l’inici de La meva fantàstica vida,
primer capítol d’una autobiografia on Geller explica com d’habitual pot
ser allò més increïble. Entre el frau televisiu i l’obrador familiar, apareix
l’especulació extraordinària de l’execució quotidiana. L’apropiació i la col·
lecció heterogènia més sorprenents es troben llavors amb l’esforç i el desgast del dia a dia. Una dualitat que no es resol però s’integra, un diàleg no
excloent entre utilitat i artifici, feina i plaer; i avui, finalment, un reconeixement a la figura del pare, que des de la jubilació ha començat a pintar.
Preguntar-se per l’origen i la fi —l’originalitat i la funcionalitat— de
la seva professió el porta a buscar els límits dels elements amb què treballa. Amb la mateixa perseverança que doblega i redueix allò més sòlid,
també fa gran i virtuós allò més ínfim, ja sigui oblidat o efímer. Així és com
Mitjà explora la dislèxia de les coses. Posa en crisi la representació de les
imatges i juga amb l’aspecte i l’ús dels materials, per contradir les aparences i experimentar amb la seva resistència, física i temporal, però també
simbòlica, descobrint, amb humor o per la força, les nostres convencions.
Atret pel procés, l’assaig i l’accident, la seva manera de fer es mou
entre la intuïció anàrquica i una insistència obsessiva que agafa d’aquí i
d’allà per després deixar-ho, reprendre-ho i tornar a començar. Per això
massa sovint no ensenya el que fa. Per això aquesta exposició és una aproximació a l’artista amb la compartida intenció d’examinar a fons la seva
trajectòria i donar visibilitat a un conjunt d’obra que, fins ara, s’ha ensenyat només de forma parcial i fragmentada pel territori català.
Per a aquesta ocasió, Mitjà ha revisat la seva carrera des d’una mirada actualitzada, és a dir, fent una selecció d’obra anterior a partir de
la qual ha creat obra nova. Un projecte específic no exactament inèdit,
sinó una versió de versions que s’emmirallen en el temps i l’espai, enfrontant les dues plantes de la Fabra i Coats com en un reflex, però sumant a
l’efecte especular un efecte papallona. D’acord amb la seva feina, aquesta

revisió no podia ser un simple repàs enrere, res evocatiu ni exhaustiu.
Aquí les fronteres entre passat i present es difuminen en una lectura no
retrospectiva que queda sense tancar.
En aquest capgirar-ho tot, el principi de l’exposició està al final de
l’edifici. L’obra que va motivar la invitació, Dispersió de la primera pedra,
és un inflable amb forma de pedra que Jordi Mitjà va fer per a l’exposició
Canòdrom 00:00:00, una col·lectiva que ressituava el nou centre d’art de
Barcelona. Ubicat fins al 2008 a l’antic convent de Santa Mònica, el seu
trasllat fou, però, desafortunat, i aquella inauguració, a l’abril del 2010,
sense les obres de rehabilitació acabades, amb un debat obert sobre l’edifici i la gestió del pressupost, fou la primera i l’última.
«La idea de la primera pedra enlairada al cel com a inici d’una nova
singladura», assegurava la portada del catàleg. «La primera pedra per
l’aire», escrivia en canvi Mitjà, quasi premonitòriament, sobre aquest globus gegant d’aspecte petri que es veia des de la Meridiana. Enlairant-la,
en comptes d’enterrar-la com dicta el protocol, l’artista ironitzava sobre
l’espectacularitat del gest (significar una pedra qualsevol) i la solemnitat del moment (ampliant la cerimònia a l’espai públic i dissipant-la en el
temps, com deia el subtítol de l’obra: Per una inauguració permanent del
Canòdrom). Mitjà trastocava així la transcendència de l’acte inaugural i
de tota la institució.
Premonitòriament, dèiem, perquè la idea de mantenir viu i permanent
aquell gest fundacional va saltar pels aires de veritat quan es va decidir
reubicar el centre d’art. Avui, que inaugurem una nova etapa, esperem
que més estable, hem volgut portar aquella Primera pedra del Canòdrom
a la Fabra i Coats. Però aquesta vegada, perquè no sigui un gest innocu
que pugui volar pels aires i arreli de veritat, cal que ho fem juntes. Per
això hem treballat amb els dos instituts del recinte, el Martí Pous i La Sagrera (un amb edifici nou i un amb barracons), per fer-la venir. I de camí,
en un acte de memòria i autocrítica, reflexionar sobre la constitució dels
edificis, la falsa excepcionalitat d’un roc i la impostura de qualsevol acte
originari, que no inaugura res que no es pugui desfer i tornar a fer.

1.
Comptar i numerar les pigues d’una part del braç de Francesc Abad, 2007
Impressió fotogràfica sobre paper Hahnemühle. 145 × 110 cm.
Cortesia d’Isabel Hernández.
En el marc del programa Processos Oberts de Terrassa, Jordi Mitjà planteja vampiritzar la ciutat i els seus habitants (Lògica del vampir,
2007). Una d’aquestes accions fa referència a l’obra de Francesc Abad
Comptar i numerar les pigues d’una part del braç per part dels assistents
(1973). Sense públic, Mitjà refà l’acció i reprodueix la fotografia seguint
el mateix format que l’original. Però, amb el temps, la pigmentació de la
pell s’ha esborrat i el resultat és clarament un altre.
2.
Espectre, últim intent, 1999–2019
Intervenció sobre la reproducció de l’obra Paisatge (c. 1889),
de Francesc Gimeno. Oli sobre tela. 200 × 241 cm.
Aquesta obra es remunta al 1999, a una intervenció sobre una obra del
fons del Museu de l’Empordà que no es va acabar realitzant. El 2010 el museu hi accedeix i, per indicació de l’artista, es restaura parcialment un oli
de Francesc Gimeno (Paisatge, 1889) utilitzant la plantilla d’una taula optomètrica. Amb l’aparició d’un nou dibuix sobre la superfície del quadre,
queda clar que mirar és un treball que implica diverses capes de lectura
i que el paisatge evocat depèn de la nostra agudesa visual. Però es tracta
d’una apropiació temporal, que s’acaba quan el museu decideix finalitzar
el procés de restauració i fa desaparèixer l’Espectre. Per a aquesta exposició, l’artista ha encarregat a un pintor que copiï el quadre de Gimeno i
ha recreat l’operació. Amb aquesta darrera (in)versió, la funció reparadora per recuperar els colors genuïns del segle xix queda parodiada i el
missatge que es revela ja no és l’original, sinó el d’una fantasmagoria tan
falsa com superficial. La manipulació del passat en el seu pas pel museu
fa de la restauració un acte d’escriptura (des del) present.
3.
Signes sobre el mur d’un camp de futbol, 1989–2019
Pintura plàstica sobre paret. Mides variables.
Com un tribut als seus inicis, l’artista recupera un document del seu
pas per l’Escola d’Art d’Olot, on va estudiar pintura mural. En una paret
del barri gitano de Figueres va trobar una sèrie de formes geomètriques
d’ús aparentment inexplicable que va fotografiar i que ara reprodueix a
escala real sobre la paret de la sala.

4.
Estudi de les pelusses del meu taller, 2011
Sèrie de 19 fotografies de 40 × 60 cm c/u.
Amb una lupa davant de l’objectiu de la càmera, Mitjà examina i documenta de manera gairebé científica un element present però intangible
del seu estudi. Les volàtils llavors del pollancre que entren per la finestra
van recollint pols, petits insectes i immundícia fins a formar borrissols
del no-res. Composicions que l’artista redimensiona en aquesta sèrie fotogràfica de manera similar als materials descartats en les seves escultures, aglomeracions improbables de matèria heterogènia que adquireixen,
però, una presència neta.
5.
HM, 2019
Perfil de ferro i anell d’or. 400 × 2 cm.
Un anell amb les inicials del pare de l’artista, Heribert Mitjà, està falcat a una barra de ferro del diàmetre del seu dit, com aquell anell que, de
tant dur-lo, no vol sortir-ne. Jordi Mitjà representa així la influència del
pare en la seva obra, un reconeixement que integra la dualitat, tan recurrent en la seva trajectòria, entre l’ofici familiar i la pràctica artística.
6.
Taula de tall, 2019
Conjunt d’escultures de porcellana sobre taula de ferro. 600× 300 × 73 cm.
El treball a partir de les restes d’altres professions i el contrast en l’aspecte i l’ús dels materials travessa la pràctica de l’artista. Aquí, el banc
de treball on es tallaven xapes de ferro amb bufador és rescatat del taller
familiar i emmarcat per un conjunt de mans de porcellana.
7.
De minves i bancs, 2014
Acer i pells de serp. 32 × 61 × 26 cm.
Un contenidor en miniatura és ple de pells de serp. Una escultura que
concentra l’erosió i l’esforç a través de les restes d’aquest material orgànic, testimoni de vida i renovació, de passat i futur. Ni pigues ni arrugues,
aquí la pell mateixa ens informa alhora del recorregut viscut i del que li
falta per desaparèixer.

8.
Embalatges, 2015–2019
Tècnica mixta sobre paper d’embalatge recuperat.
Sèrie de 3 papers de 180 × 130 cm c/u.
Embalatges és un cos d’obra on es troben dos eixos crucials en la creació recent de Jordi Mitjà. D’una banda, l’aprofitament d’una troballa fortuïta; de l’altra, un procés que posa a prova el material. En aquest cas,
papers d’embalatge amb un esquelet de fibra que l’artista deixa al taller
perquè vagin agafant capes de brutícia, greix i pintura. Acte seguit els
crema amb espurnes de soldadura i els poleix per destapar-ne l’historial. El resultat és una constel·lació de forats sobre un material tractat al
límit de la seva resistència.
9.
Five pointed star and me, 2010–2019
Impressió digital UV-HD sobre polièster. 223 × 340 cm.
Sis persones fan una estrella ajuntant els seus cossos damunt les roques. Jordi Mitjà troba aquesta fotografia entre les fotos de família d’un
amic. Ràpidament, identifica el paisatge rocós amb Cadaqués i atribueix
la performance a Marcel Duchamp, que a més d’estiuejar-hi des dels anys
trenta, havia fet una de les primeres accions corporals que es coneixen rasurant-se aquesta forma al cap i fent-se fotografiar per Man Ray (Tonsure,
1919). Mitjà pren la imatge com a emblema de la modernitat, de la llibertat entesa com a gest comunitari, i se l’apropia per incloure-la al projecte
F de Flâneur (Museu de l’Empordà, 2010). Però la deriva no s’acaba aquí.
10.
The stone location, 2019
Vídeo digital, monocanal, 16:19, color. 6 min 56 s.
En una actualització de Five pointed star and me, aquesta pel·lícula segueix la traça de la fotografia trobada per buscar el lloc exacte on es va
prendre la instantània, suposadament cap als anys trenta o quaranta. A
partir de les pistes que li donen els pescadors locals, Mitjà explora per
terra i mar la costa de Portlligat amb la intenció de repetir aquella acció
amb els seus amics. La recerca, infructuosa, deixa oberta la incògnita i
el projecte.

11.
Concèntric. Poble petit, infern gegant, 2006
Vídeo digital, monocanal, 4:3, color. Fragment de 17 min 30 s.
Sense una voluntat lineal ni descriptiva, aquest assaig fílmic utilitza
material d’arxiu i escenes rodades per l’artista que parteixen de Lladó i
es dispersen en diferents direccions. D’aquesta manera es crea un relat
fragmentat de les trames, insignificants però commocionants, de la vida
als nuclis rurals. En els dos capítols escollits veiem l’encarregada de fer
la matança del porc, que de jove havia actuat en una pel·lícula espanyola, i la retransmissió televisada de la mort de Salvador Dalí. Si del porc
s’aprofita tot, la imatge de l’artista difunt és igualment explotada.
12.
Retrat de l’artista adolescent amb ull de vellut, 1991–2019
Impressió sobre metacrilat, cartelleres recuperades i tubs de neó.
156 × 140 cm.
L’endemà d’una baralla nocturna, l’artista adolescent es retrata exhibint-ne els efectes. És una de les imatges més conegudes de l’artista,
captura de l’esperit rebel que va abanderar l’exposició Punk. Els seus rastres en l’art contemporani (MACBA, 2016), i que Mitjà associa a l’actitud
festiva i desbordant de l’escena artística dels anys vuitanta encarnada en
figures com Martin Kippenberger. Convertida en cartellera de gran format, dimensiona la importància de l’època formativa i experimental de
tota carrera artística.
13.
Father’s Lost Papers / Son’s Drawings, 2017
Sèrie de 7 dibuixos sobre paper DIN A4 blau fotocopiat.
Emmarcats. 21 × 29,7 cm c/u.
Aquesta sèrie de dibuixos, recollida a l’edició limitada que es va publicar amb motiu de l’exposició L’escultura no és important (Fundació Suñol,
2017), presenta un conjunt de croquis, plànols i apunts que Mitjà recupera
del taller metal·lúrgic. En un diàleg sense jerarquies entre l’ofici del pare
i el del fill, entre l’esbós i l’obra acabada, tant diu la cara com el dors, tan
important o insignificant és el dibuix com el suport.

14.
Artificial, 1996–2019
Vídeo digital, monocanal, 16:9, color. 3 min 42 s.
Des de l’interior de la seva boca, l’artista fa un viatge als anys noranta,
a la música electrònica i a la llaminadura estrella de l’època, els Peta Zetas, per abordar la dimensió sonora de manera física, quasi escatològica.
La primera versió va ser enregistrada per rememorar una performance
realitzada al festival de música d’acció de Vic III Low Tech Music Session.
15.
Bancs, 2019
Banc de ferro i llibres d’artista. Mides variables.
A mig camí entre l’escultura i el moble, entre la biga de ferro que va
mostrar a l’exposició L’escultura no és important (Fundació Suñol, 2017) i
les cadires que va fer per a Llegir amb les condicions idònies (Galeria Bombon Projects, 2018), aquests bancs s’han construït amb peces sobrants de
l’empresa familiar. Seguint la pràctica habitual de Mitjà de donar al material un ús diferent de l’original, també acullen les edicions que l’artista
ha publicat al llarg dels anys.
16.
Son, 1998
Àudio digital en obert. 2 h 3 min.
Quan l’accés a les noves tecnologies prolifera i comença la democratització de la música, Jordi Mitjà juga amb certs elements de l’amateurisme (els sons predeterminats del programari o els errors en el procés
d’edició) per fer una paròdia de l’experimentació sonora. El títol al·ludeix
a la son que li venia pel temps que tardava la renderització del so amb els
programes de l’època.
17.
Heribert Mitjà, Procés de construcció de l’escultura de Dani Karavan a Portbou;
Forat d’escala de Jordi Mitjà al Centre d’Art Fabra i Coats; Projecte no realitzat
d’escala ancorada dins l’aigua al port de Portbou, 2019
Tècnica mixta sobre paper. Sèrie de 3 dibuixos de 70 × 50 cm c/u.
L’any 1993 es construeix el memorial a Walter Benjamin, un monument de l’artista Dani Karavan amb forma d’escala que desemboca al mar.
Portbou n’encarrega l’execució a l’empresa metal·lúrgica del pare de l’artista, cosa que suposa un punt d’inflexió entre pare i fill i les respectives
professions. En aquell moment Jordi Mitjà està estudiant a l’Escola d’Art
d’Olot i documenta, excitat, tot el procés sota la mirada conciliadora del

pare, que per primera vegada entra en contacte amb el món de l’art. Anys
més tard, Mitjà decideix intervenir-hi: recupera un descart de l’escala original i la capgira per fer-ne una escultura; acabada l’exposició, proposa
llençar-la al mar, però aquest final queda truncat per qüestions burocràtiques. Després d’exposar-la a la inauguració del Centre d’Art Fabra i Coats (Això no és una exposició d’art, tampoc, 2012), ara l’artista recupera el
projecte però no l’objecte. I ho fa a través de la figura originària d’aquesta
història, Heribert Mitjà, que n’ha il·lustrat els tres moments claus: l’escala de Dani Karavan, el descart de Jordi Mitjà i la hipòtesi d’ancorar-lo al
port de Portbou com si fos un escull —o un antimonument.
18.
Pausa, 2018
Impressió sobre paper Fine Art. 158 × 120 cm.
Una tarda d’estiu, després d’una migdiada, l’esquena del pare de l’artista mostra el rastre dels llençols com un traçat de línies. Mitjà veu en
aquestes empremtes, efímeres i borroses, la combinació igualment difusa entre el temps i l’espai de treball i de descans que es desdibuixa en la
figura del pare jubilat i el taller familiar.

1.
Dispersió de la primera pedra. Antecedents, 2001–2010
Conjunt d’obra, tècnica mixta. Mides variables.
El camell de Tudela pels aires, 2010.
Impressió fotogràfica sobre paper Hahnemühle i llapis.
45 × 45 cm.
Estudi núm. 203 (Enlairar un roc), 2010.
Fotografia. 41 × 31 cm.
Pintura a l’oli sobre lli. 76 × 65 cm.
Retorn alquímic des de les entranyes de tots els figuerencs, 2010.
Instal·lació: fotografia i tècnica mixta sobre pedra
(3 fotografies de 45,5 × 59 × 3 cm c/u, i pedra dins de vitrina
de 25 × 20,5 × 20,5 cm). Cortesia del Museu de l’Empordà.
Prova de textura per l’inflable, 2010.
Espuma de poliuretà, pintura sobre teixit de poliamida.
50 × 70 cm.
Rocs sobre esferes, 2010.
5 fotografies en color. 24 × 34 cm.
Sense títol, 2000.
Acer lacat. 70 × 78 × 1 cm.
Globus blau en dues posicions, 1999.
2 fotografies en color de 50 × 70 cm c/u.
Mitjà no substitueix una obsessió per l’altra, sinó que les fa conviure. A l’inicial interès pels inflables i els seus referents artístics, de Josep
Ponsatí a Andy Warhol, s’hi afegeix una devoció posterior per les pedres
i les històries populars. Al llarg de la seva trajectòria, aquesta combinació
ha donat fruit a un conjunt d’obra d’aparences contradictòries que posa
en dubte el que veiem. Fent volar rocs o fixant globus a l’horitzó, Mitjà
s’ha servit de la pintura, la fotografia i el collage per mostrar la traïció de
les imatges. Fins que surt de l’àmbit de la representació i porta al museu una pedra de les clavegueres de Figueres coberta d’or. Temptatives
experimentals que, de manera no premeditada, culminen amb la Dispersió de la primera pedra. Treure Magritte a la plaça suposa fer el salt a la
realitat, qüestionar les propietats que atribuïm als materials i la nostra
relació amb l’entorn.

2.
Escorça sobre escorça, 2016–2019
Planxes de ferro bicromatades. Mides variables.
Aquesta obra parteix d’una intervenció feta al jardí de Can Tharrats,
a Cadaqués, en què l’artista forçava encaixar unes peces de fang que imitaven l’escorça de l’alzina surera sobre el tronc d’un pi. A la Fabra i Coats
n’ha fet una versió amb planxes de ferro a una columna de la sala.
3.
Moviment tectònic, 2011
Impressió sobre paper baritat. Sèrie de 2 fotografies de 45 × 45 cm c/u.
A partir d’una selecció de plaques fotogràfiques de l’INSPAI - Centre
de la Imatge de la Diputació de Girona, Mitjà fa coincidir les seves esquerdes per crear-ne una de nova. Ignorant el sentit de les imatges, el collage
genera un nou impacte que ens recorda la fragilitat del mitjà i d’allò que
captura. En la manipulació del passat, tot pot moure’s i trencar-se per fer
aparèixer un nou paisatge.
4.
Intersecció. Mural amb nyinyola, 2017–2019
Pigment blau sobre mur. Mides variables.
Recuperant un treball de L’escultura no és important (Fundació Suñol,
2017), Mitjà reformula el dibuix amb nyinyola i pigment blau, una eina per
marcar línies rectes en l’espai molt usada en la construcció i habitual al
taller familiar de l’artista. En aquesta ocasió se’n serveix per realitzar un
mural a gran escala que acull una sèrie d’obres relacionades amb la superfície, el desgast, la casualitat i la desaparició.
5.
Les cares ocultes, 2011
Impressió sobre paper baritat. Sèrie de 5 fotografies de 40 × 64 cm c/u.
Durant la seva recerca a l’INSPAI - Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, Mitjà coincideix amb el procés de digitalització de plaques
fotogràfiques de final del segle xix i principi del xx i es fixa en l’estat de
conservació del seu revers. Il·luminant i ampliant allò més oblidat, apareixen tot tipus d’imperfeccions i accidents que queden emmarcats per
les variacions cromàtiques de les emulsions de l’època. Una imatge abstracta sobre la dimensió física i temporal de la fotografia.

6.
UG, 2019
Barra de ferro i monedes. 160 × 2 cm.
La fascinació per l’il·lusionisme, la falsificació i l’estafa el porta a Uri
Geller, la icona televisiva del metall doblegat que ocupà un lloc en la cultura popular dels setanta. Corbant un grapat de monedes, Mitjà reflexiona sobre l’imaginari i el valor de la força, el poder i la màgia.
7.
Garrafa rolando, 2010
Vídeo digital, monocanal, 4:3, color. 59 min.
En la seva estada al MIS - Museo da Imagem e do Som de São Paulo,
Mitjà connecta amb l’experimentació sonora dels inicis de la seva carrera i fa rodolar una ampolla de cachaça per diferents museus de la ciutat.
L’aparent simplicitat de l’acció, que descontextualitza un objecte i un so
habituals al carrer, amaga una gran complexitat burocràtica.
8.
Tianguis, 2002–2019
Instal·lació d’un conjunt d’obra sobre estructura de ferro.
600 × 300 × 2,25 cm.
Ahora por 797 €, 2006.
Publicació.
Tianguis, registro gráfico de una imprenta en vías de desaparición, 2004.
Bossa serigrafiada amb 9 cartells de 86,5 × 57,5 cm c/u.
Simulacro insólito, 2003.
Publicació.
Familia Vilchi, Ex-voto, 2003.
Llautó pintat. 28 × 30 cm.
Lonas electorales sustraídas y manufacturadas, 2003.
Màscares de plàstic. 26 × 28 cm.
Gracias a la piratería vivimos mejor, 2003.
3 cartells.
Secuestro de mala muerte, 2002.
9 diaris perforats.
Piratería en general, 2002.
Pintura sobre llauna. 28 × 35 cm.
Bolsas para defenderse, 2002.
Bosses de plàstic. 30 × 60 cm.
Entre el 2000 i el 2007 Jordi Mitjà va i ve de Ciutat de Mèxic. Allà
treballa amb artesans i productors locals, fent servir les seves tècniques

i materials per crear edicions gràfiques i publicacions limitades que ara
recull en aquesta instal·lació. Impactat per la vida i la venda ambulant
tan característica d’aquella megalòpolis, on cada dia una immensa infraestructura efímera es munta i es desmunta, ha recreat un tianguis, la típica parada mexicana on es venen tot tipus d’objectes i serveis.
9.
Quemadores de sueños, economías y ritmos, Ciutat de Mèxic, 2002
Vídeo digital, monocanal, 4:3, color. 7 min 20 s.
En la primera visita a Ciutat de Mèxic, Mitjà queda fascinat pels venedors ambulants, per com ocupen i contaminen l’espai públic mitjançant el so. Un altre tipus d’art i d’apropiació, la d’aquests comerciants
que, instal·lats al centre històric de la ciutat, se la fan absolutament seva.
10.
A bruit secret, 2004–2005
Vídeo digital, monocanal, 4:3, color. Fragment de 6 min 34 s.
En una de les seves estades a Ciutat de Mèxic, captivat per la cultura de la còpia, l’artista demana a les autoritats policials proves gràfiques
de la destrucció del material confiscat. El vídeo que aconsegueix és una
posada en escena propagandística, on introdueix de forma irònica, com
els subtítols d’un karaoke, les lleis del copyright.
11.
Llamborda, 2002–2019
Llamborda gravada. 26 × 16 × 12 cm.
El 2002, durant les obres per refer l’empedrat de la Rambla de Figueres, l’artista fotografia tres obrers carregant una llamborda on hi ha gravada la frase situacionista NE / TRAVAILLEZ / JAMAIS. Amb la complicitat dels treballadors, les llambordes intervingudes s’incorporen al nou
paviment, i d’aquesta manera s’anul·la el missatge. Per a aquesta exposició ha recuperat només una part de la proclama.
12.
Cortina, 2019
Draps recuperats i barra de ferro. Mides variables.
Jordi Mitjà treballa amb la vida útil dels materials i la seva descomposició com a matèria primera. Per a aquesta Cortina fa servir els draps
que utilitzen les impremtes per netejar els excedents de tinta, fragments
de llençols o d’estovalles reciclades que torna a cosir fins a obtenir-ne una
gran pantalla blanca.

13.
Vitralls, 2015–2019
Retroprojectors i vidres trencats. Mides variables.
La seva participació al cicle Composicions (Barcelona Gallery Weekend, 2015) consistia en una intervenció al Museu Geològic del Seminari
de Barcelona, on reflexionava sobre la museografia del segle xix. En un
exercici d’arqueologia personal, aquí els fòssils que exposa són restes d’accidents de trànsit i d’aldarulls urbans. Els efectes de la llum sobre els vidres trencats i la seva projecció ampliada ens recorden l’estudi dels minerals i les pedres precioses sota el microscopi o les grans composicions
pictòriques que reflecteixen els vitralls.
14.
Cadira Do-blec, 2018
Planxa de ferro bicromatada, ferro. 70 × 45 × 45 cm.
Cadira realitzada per a l’exposició Llegir amb les condicions idònies (Galeria Bombon Projects, 2018).
15.
Normal (Projecte en col·laboració amb Wilfredo Prieto i James Bonachea), 2000.
Impressió sobre paper Blueback empaperat al mur.
Sèrie de 5 fotografies. Mides variables.
En una residència a l’ISA - Instituto Superior de Arte de l’Havana,
Jordi Mitjà col·labora amb dos alumnes per dur a terme una acció relacionada amb l’entorn: demanar a l’estament policial les brides de plàstic
que utilitzen per arrestar detinguts. Després d’un llarg i complex procés
burocràtic, les brides aconseguides s’instal·len abraçant diferents arbres
i arbustos dels jardins de l’ISA. En un lloc amb molt pocs recursos materials, l’art es desenvolupa en el gest i la implicació política.
16.
ToCINEria, 2007–2019
Metacrilat, ferro, instal·lació elèctrica. 350 × 30 × 17 cm.
Per al programa Processos Oberts de Terrassa, Mitjà connecta el rètol d’una botiga tancada a l’enllumenat públic, de manera que, quan es fa
fosc i s’encenen les llums de la ciutat, la paraula tocineria deixa pas a un
cartell lluminós que anuncia un cine. Tot un homenatge al cinema negre
i a les moltes sales de cine que desapareixen de la nit al dia.

17.
Delectació Voyeur, 2007–2019
Impressió sobre paper de 100 × 70 cm. Cartellera recuperada. 158 × 140 cm.
A partir d’un extens arxiu de fotonovel·les dels anys seixanta i setanta, Jordi Mitjà crea un cartell per al Centre d’Art Santa Mònica on aïlla
una sèrie d’imatges d’aquest fons i les atribueix a artistes coetanis. Fora
de context, el dramatisme de les fotografies esdevé irònic, i el joc d’associacions una humorística aproximació al qui és qui del món de l’art. Per a
aquesta ocasió ha seguit la mateixa premissa però ha creat noves relacions amb artistes actuals.
18.
Father’s Lost Papers / Son’s Drawings, 2017
Sèrie de 7 dibuixos sobre paper DIN A4 blau fotocopiat.
Emmarcats. 21 × 29,7 cm c/u.
Aquesta sèrie de dibuixos, recollida a l’edició limitada que es va publicar amb motiu de l’exposició L’escultura no és important (Fundació Suñol,
2017), presenta un conjunt de croquis, plànols i apunts que Mitjà recupera
del taller metal·lúrgic. En un diàleg sense jerarquies entre l’ofici del pare
i el del fill, entre l’esbós i l’obra acabada, tant diu la cara com el dors, tan
important o insignificant és el dibuix com el suport.
19.
Bancs, 2019
Banc de ferro i llibres d’artista. Mides variables.
A mig camí entre l’escultura i el moble, entre la biga de ferro que va
mostrar a l’exposició L’escultura no és important (Fundació Suñol, 2017) i
les cadires que va fer per a Llegir amb les condicions idònies (Galeria Bombon Projects, 2018), aquests bancs s’han construït amb peces sobrants de
l’empresa familiar. Seguint la pràctica habitual de Mitjà de donar al material un ús diferent de l’original, també acullen les edicions que l’artista
ha publicat al llarg dels anys.

20.
Traduçoes do original, 2010
Vídeo digital, monocanal, 4:3, color. 11 min 20 s.
Durant la seva residència al MIS - Museo da Imagem e do Som de São
Paulo, Mitjà realitza una sèrie de treballs vinculats al context. Els seus
recorreguts per la ciutat acaben en escoltes d’emplaçaments que després
reprodueix a l’estudi de gravació del centre museístic amb objectes comprats o trobats al carrer. El resultat és un mapa sonor fictici fet de subtils
sensacions aïllades, que passen desapercebudes en l’enorme aglomeració
urbana d’una de les ciutats més grans del món.
21.
Retrat i falsificació en suspensió, 2010–2020
Pintura a l’oli sobre tela. 80 × 64 cm.
Bastidors recuperats. Mides variables.
Per al seu projecte F de Flâneur (Museu de l’Empordà, 2010), Mitjà
investiga sobre el falsificador d’art Elmyr de Hory que apareix a la pel·
lícula F for Fake (Orson Welles, 1973) i descobreix una enrevessada història que el vincula al seu entorn immediat: l’artista banyolí Lluís Güell
el va conèixer a Eivissa i posseeix un munt de teles blanques que li va
comprar. Per a aquesta exposició hem demanat en préstec els originals,
autèntics fraus en potència, llenços en blanc que contenen tot el poder i
l’absurditat de l’estafa.
22.
S for Sentences, 2007–2019
Impressió sobre paper. 100 × 70 cm.
Concebut com el cartell de l’exposició Provenances (Nàpols, 2007),
en aquesta obra Jordi Mitjà vincula irònicament els moviments artístics
més austers dels anys seixanta i setanta a la pirateria i la falsificació dels
anys vuitanta: reescriu les famoses Sentències sobre l’art conceptual de Sol
LeWitt i les il·lustra amb una fotografia policial sobre una impremta que
falsificava documents oficials, on es disposen les proves del crim com en
un top manta.

1.
Dispersió de la primera pedra, 2010
Poliamida, espuma de poliuretà, pintura i corda. 530 × 350 × 320 cm.
Després d’una extensa recerca sobre el lloc que ocupen les pedres en
diferents disciplines, de la geologia a la història, de la biografia a la lingüística, Mitjà realitza aquest globus amb forma de pedra per a l’exposició
Canòdrom 00:00:00. L’artista al·ludia a la primera pedra que inaugura
qualsevol edifici, un roc anònim que s’enterra per representar la importància del moment i augurar-ne llarga vida, però capgirava el ritual expandint-lo en el temps i l’espai públic. Amb aquest gest irònic, Mitjà feia
saltar pels aires qualsevol gravetat per posar en crisi l’acte inaugural tant
de l’exposició com de la institució mateixa.

Activitats
Visites dialogades amb:
Jordi Mitjà: dimecres, 4.3 a les 18.30 h
Sira Pizà: dimecres, 1.4 a les 18.30 h
Joana Roda: dimecres, 6.5 a les 18.30 h
Joana Hurtado Matheu: dimecres, 10.6 a les 18.30 h
Jordi Mitjà: dimecres, 22.7 a les 18.30 h

La primera pedra
Taller semestral amb els instituts del recinte: Martí Pous i La Sagrera.
En col·laboració amb el Centre de Recursos Pedagògics.
Més informació del projecte a:
barcelona.cat/fabraicoats/centredart

Horaris

Sant Adrià, 20
08030 Barcelona
932 566 155
centredart@bcn.cat
centredart.bcn.cat

DL B 4607–2020

De dimarts a dissabte, de 12 a 20 h
Diumenges i festius, d’11 a 15 h
Visites guiades tots els dissabtes a les 18 h
i els diumenges a les 12.30 h

