




ACTE #1
Al principi fou el Verb

És fàcil trobar als webs de les institucions d’art contemporani alguna pà-
gina on exposen els seus compromisos sociopolítics o, com ho anomenen 
algunes, les seves missions, evangelitzadores o no. Declaracions d’inten-
cions que es van actualitzant en consonància amb el context moral de la 
societat i de l’època. 

Per a aquest primer acte he seleccionat alguns fragments d’aquestes 
declaracions que, ens agradi o no, marquen l’esdevenir de l’art contem-
porani estatal. Però com que els artistes, d’alguna manera, contribuïm 
i participem del programa i de la política d’aquests centres, per la part 
que em toca, i amb l’afany d’adequar-los a la meva retrospectiva, només 
hi he inclòs fragments d’institucions públiques amb les quals m’he vincu-
lat en algun moment de la meva trajectòria professional:

ACVic Centre d’Arts Contemporànies (Vic)
Artium. Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo (Vitoria-Gasteiz)
Arts Santa Mònica (Barcelona)
Bòlit, Centre d’Art Contemporani (Girona)
CAAM. Centro Atlántico de Arte Moderno (Las Palmas)
Centre d’Art La Panera (Lleida)
Centre Cívic Can Felipa (Barcelona)
CCCB. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (Barcelona)
CDAN. Centro de Arte y Naturaleza (Huesca)
CentroCentro (Madrid)
Domus Artium 2002 (Salamanca)
Es Baluard Museu (Palma de Mallorca)
Fabra i Coats: Centre d’Art Contemporani de Barcelona (Barcelona)
La Capella (Barcelona)
L’Estruch (Sabadell)
La Tabacalera. Centro social Autogestionado (Madrid)
La Virreina. Centre de la Imatge (Barcelona)
MACBA. Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Barcelona)
Matadero Madrid. Centro de creación contemporánea (Madrid)
MNCARS. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid)
MUSAC. Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (León)
Sala d’Art Jove (Barcelona)
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ACTE #2
Retrospectiva en tercera persona

L’exposició retrospectiva és un subgènere que pertany al gènere de l’ex-
posició artística. Aquest gènere considera l’obra-d’-art com un objecte au-
tònom, contingut en si mateix, molt proper a l’objecte sagrat, com si ell 
mateix contingués una essència misteriosa per descobrir. Una cosa sem-
blant passa amb el subjecte-creador: la indústria cultural el converteix 
en artista-marca, únic, innegociablement idèntic a si mateix, i habitual-
ment defensor de diferents causes o destreses. 

Tenint en compte que aquesta proposta en conjunt respon a la de-
manda d’una exposició retrospectiva sobre la meva obra, en aquest segon 
acte he decidit activar-la, usar el subgènere com a mitjà, i per això he de-
manat a alguns artistes afins, amics, o que d’alguna manera m’han mar-
cat, que triessin una de les meves obres i en fessin una versió.

Exposar-me a la reinterpretació de col·legues artistes i deixar que el 
públic entri en la meva pràctica a través de poètiques alienes, aquesta és 
la idea. Tot i que potser aquesta operació només ha estat una excusa per 
obrir converses amb aquests artistes sobre art, política, acció vs. repre-
sentació i altres temes. 

Els artistes convidats han estat els següents: Rosa Casado i Mike 
Brookes, el col·lectiu Democracia, Habacuc, Levi Orta i Lía Vallejo. I aques-
tes, les obres escollides, seguint el mateix ordre: Una película de Dios (2018), 
El síndrome de Sherwood 2 (2013), Un evento público (2020, obra cancel·lada 
per raons sanitàries), Apátrida por voluntad propia (2015–2016) i Aportación 
de agentes del orden (2008–2009).

Les obres versionades es poden 
consultar a nuriaguell.com
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ACTE #3
La banalitat del bé

Actualment, les xarxes socials estan plenes de judicis morals explícits o 
implícits que assenyalen el mal i el bé. Tots i totes som sospitosos d’obrar 
en contra de la moral, de la mateixa manera que, per a l’estat, tots i totes 
som sospitosos d’infringir les seves lleis. 

Amb el meu portfolio i el meu CV, en aquest tercer acte torno al si de 
l’Església catòlica, amb la qual encara tinc assumptes pendents, i amb 
l’excusa de reprendre la fe, expresso dubtes morals davant el mossèn de la 
parròquia del meu poble, a alguns més de la comarca, i davant Sor María, 
una monja youtuber que imparteix catequesi en el canal de la Conferència 
Episcopal. Amb això contribueixo a la meva retrospectiva fent un recor-
regut per les meves obres anteriors i contraposant-les amb alguns dis-
cursos morals actuals o amb premisses de moviments artístics amb els 
quals em relacionen regularment.
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EPÍLEG
Tota obra d’art és un delicte no comès

Totes les obres d’art que formen part d’aquesta exposició, estaran custo-
diades per persones expresidiàries que han complert condemnes per de-
lictes de robatori d’objectes de valor i/o obres d’art. A Tot ordre es vol pur, 
elles són el cos de seguretat.
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I

Normalment tendim a imaginar el poder com una organització de forces 
que es troba dalt de la piràmide social i que des de la seva posició privi-
legiada dirigeix, oprimeix i abusa dels de baix. No obstant això, la majo-
ria dels subjectes, del gènere que siguin, anhelen poder per a si mateixos, 
somnien amb l’èxit social, amb l’obtenció del reconeixement de la seva 
vàlua; i les comunitats oprimides o excloses s’hi rebel·len, volen empo-
derar-se, desitgen una porció de poder. No és tot una mica confús? Però 
què és el poder? Com es crea? D’on sorgeix? Tenir poder és tenir força? 
Poder i força són sinònims?

Intentem respondre aquestes preguntes amb l’ajuda d’un model de 
poder absolut i universal, segurament el primer poder total: Déu. El Déu 
de la cultura judeocristiana és totpoderós: no només és el Senyor i Cre-
ador de totes les coses, sinó que és omnipresent, és a tot arreu, ho veu i 
ho pot tot. I si un ésser totpoderós, un Déu que t’ha creat a tu i tot, et diu 
el que està bé i el que està malament, doncs ho acceptes i punt, és clar, 
amb fervor. Doncs d’aquí sorgeix la moral, tant la religiosa com la secu-
lar. Però si els codis morals religiosos venen dictats per l’ésser totpode-
rós o pels seus representants terrestres, en el cas dels codis morals se-
culars o laics, quin poder els dicta?

Per seguir els estrictes codis morals religiosos, cal creure en el po-
der que els dicta; cal fe, fe i reconeixement. Reconeixement perquè, com 
que Déu és invisible, se l’ha de reconèixer en i pels seus actes; s’ha de re-
conèixer la mà de Déu en aquella tempesta que s’acosta, en el desenllaç 
d’una batalla o en la prosperitat de la comunitat. Aleshores, el que els 
membres de la comunitat tenen en comú és el poder al voltant del qual 
orbiten, és allò en el que creuen i que reconeixen. La comunitat es crea 
en l’acció ritual; els participants en l’acte ritual conformen la comunitat. 
Trobem, de nou, una il·lustració molt explícita del que estic dient a les 
comunitats religioses, però també la podem trobar en tot tipus de comu-
nitats. A les comunitats nacionals, per exemple, la «nació» o la «pàtria», 
que és el poder al voltant del qual orbiten, exigeixen tanta creença i re-
coneixement com el Déu judeocristià, incloent-hi els rituals periòdics de 
reconeixement. Totes les comunitats existents segueixen el mateix patró: 
poder, creença, reconeixement (aclamació), rituals periòdics.

Jo parteixo de la idea que tota moral és pública i pertany a un ordre 
comunitari, i que la comunitat es fonamenta en un poder representat per 
una paraula, un significant, o sigui, per alguna cosa que el significa, al-
guna cosa com «Déu». D’acord, aquest «Déu» significa un ésser totpode-
rós, però d’on surt el poder que el significant assenyala? Respondré amb 
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una altra pregunta: per què els déus, si són tan poderosos, exigeixen fe i 
reconeixement constant? No sembla incongruent? En efecte, el poder el 
posen els creients, els qui reconeixen el déu, d’aquí la importància del re-
coneixement per al poder. Els subjectes es constitueixen reconeixent el 
poder que articula la seva comunitat. Dit d’una altra manera: sense un 
poder que reconèixer, el subjecte no es pot constituir com a tal.

Aleshores, ens trobem que, des que existeix comunitat, l’ésser humà 
s’ha habituat a projectar això que anomenem «poder» sobre algun tipus 
de significant, de manera que allò significant s’ha erigit com el que em-
para el poder, o sigui, com el seu representant i portador. Els creients es 
deuen, no ja al poder abstracte, impossible de determinar, sinó al signifi-
cant concret que el representa. Tota creença és creença en el poder del 
significant. Per aquest mateix motiu, el valor de l’obra d’art s’acostuma a 
localitzar en l’objecte, i no pas en el que la seva percepció genera o provoca.

II

Si acceptem que els subjectes, a falta de fonament, necessiten una co-
munitat de pertinença per constituir-se com a tals, i que aquesta comu-
nitat s’articula al voltant d’un poder, veurem l’estreta relació de depen-
dència entre el subjecte i el poder, el reconeixement mutu. El subjecte es 
fonamenta en el poder que ell mateix projecta sobre un significant. Per 
al subjecte, el poder és allò que el fonamenta, que li dona una identitat, 
que l’identifica, i, per tant, el poder és el Bé, i tot el que s’articula a tra-
vés d’aquest Bé és, al seu torn, bé o valor. Des del moment en què un sub-
jecte sent que pertany a una comunitat, la seva tasca consistirà a perse-
guir aquest «bé» que l’identifica, a acatar els seus deures i prohibicions 

—que no són altra cosa que codis morals— i a aclamar els seus valors. Ens 
comportem públicament en relació amb el poder que articula la nostra 
comunitat. I el Mal? El Mal és, evidentment, tot allò que contradigui els 
codis morals i els valors del Bé. I no existeix Bé sense Mal.

On és el problema? Que hi ha tantes comunitats humanes com iden-
titats, i totes exigeixen el reconeixement del seu àmbit moral, del seu po-
der, dels seus Béns, de les seves veritats.

Per intentar que s’entengui millor el que vull dir, posaré l’exemple de 
l’estat polític, de l’estat de dret, que s’erigeix com una mena de supraco-
munitat. Tots els individus nascuts al territori que demarca l’estat per-
tanyen, vulguin o no, a aquest estat, es converteixen en ciutadans de l’es-
tat; però no tots els individus senten que pertanyen a aquesta comunitat, 
no tots reconeixen el poder de l’estat, el que reconeixen és la seva força, 
i per tant acaten a desgrat els seus deures i prohibicions. I l’estat és una 
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supracomunitat perquè comprèn una infinitat de comunitats culturals a 
les quals el subjecte, en teoria, s’hi adhereix per voluntat pròpia. Alhora, 
l’estat pot pertànyer a una comunitat política o cultural superior, com és 
el cas d’una comunitat econòmica que inclogui diversos estats.

Quan una majoria de súbdits de l’estat el deixen de reconèixer, aquest 
estat s’ensorra, es descompon. On vull anar a parar? El poder es crea a 
través del reconeixement i l’aclamació, i recorre a la violència o a la força 
per intentar assegurar-se aquest reconeixement; però poder i força no 
són sinònims, i quan un poder ha de fer un ús constant de la força per 
assegurar-se el reconeixement de la majoria dels seus súbdits o creients, 
és senyal que li queda poc temps de govern. I què succeeix aleshores? El 
rei ha mort, visca el nou rei.

III

A la comunitat artística anomenem «statement» la declaració d’intencions 
d’un artista respecte a la seva obra, però aquest terme també s’utilitza 
per designar la declaració d’intencions d’un comissari respecte a la seva 
exposició, o d’un museu o centre d’art contemporani respecte a la seva 
programació. Doncs bé, aquest text que estàs llegint és l’statement gene-
ral de la meva exposició, una exposició retrospectiva que he dividit en tres 
actes i un epíleg, i que he concebut sense l’exhibició de cap obra anterior.
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Horaris

De dimarts a dissabte, de 12 a 20 h
Diumenges i festius, d’11 a 15 h

Visites guiades. Més informació a:
centredart.bcn.cat

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


