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les galeries d’art els passa com als
diaris de paper. Tothom diu que ja
són espais obsolets per a l’exhibi-

ció, comercialització i visibilitat de les
obres dels artistes (en el cas dels diaris, no-
tícies), però encara no s’ha consolidat cap
alternativa que tingui viabilitat. Les cases
particulars han estat en els darrers anys re-
ductes ocasionals per exhibir obra, però
habitualment amb la idea de trobar una
rèplica de les parets de la galeria en els en-
vans de la llar. Cristina Calderón ha desco-
bert una casa per exposar, però no ho ha fet
sols amb el trasllat de la seva obra a un pis,
sinó documentant el seu procés de refor-
ma, creant una peça perquè formi part de
la llar un cop finalitzi la mostra i habilitant
un espai expositiu inspirat en les obres. És
a dir, ha creat una obra de les obres en una
tasca d’intercanvi i mecenatge.

Per contemplar l’exposició La otra casa

entrem en un pis de Gràcia (Sant Lluís, 63,
1r, Barcelona). Ens rep l’Oriol, de 14 anys,
fill de Xavier Fina i Rosa Rubio, la parella
que ha encarregat el projecte. Acaba d’ar-
ribar de l’escola i es dirigeix a la cuina per
berenar. Un espai obert, que comunica a
una sala sense envans. El xicot, molt eixe-
rit, fa la seva presentació: “Vull ser cuiner”,
però pel que sembla no vol començar per
desconstruccions. La seva especialitat són
els fideus a la cassola.

L’escena té alguna cosa de performance.
L’ambient acompanya. I també una gran
fotografia de l’espai tal com es trobava
quan els actuals propietaris el van com-
prar. És l’obra que restarà com a testimoni
pretèrit de l’habitatge. Al costat, Calderón
ha col·locat unes fotografies d’infants que
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L’obra de les obres
formen part de la sèrie Cuentos para Celia.
Els seus marcs barrocs contrasten amb
l’agosarament de l’espai que a manca de
disposar d’una terrassa té un tancat que
evoca un jardí. La singularitat de l’habita-
cle demana –com així comprovem– una
utilització de l’espai més enllà de les clàssi-
ques convencions familiars.

A la mateixa sala constatem com el de
Calderón ha estat un work in progress. La
mateixa bastida que van utilitzar els pale-
tes va ser utilitzada per fer la foto de la fa-
mília i els amics quan es van enllestir les
obres. Calderón també ho va documentar i
a la mostra es pot contemplar una imatge
en què apareix la iaia Pepita, ara ja traspas-
sada, i que dóna al treball de Calderón un
caràcter d’obra viscuda i biogràfica.

Però l’exposició fa un gir cap un terreny
més interpretatiu en què la documentació
del procés serveix per extraure altres lectu-

res. Ara ens trobem amb fotografies i ins-
tal·lacions que se situen en una part de la
casa en què el procés de rehabilitació s’ha
interromput. Calderón crea construccions
evocadores d’hàbits dels habitants de la ca-
sa, com el d’amuntegar els diaris per ser re-
llegits. Però el protagonisme no és només
per als nous propietaris, sinó dels operaris
que van fer la reforma i que tenen també el
seu punt de creadors. Calderón repro-
dueix a mida reduïda una escala que van
fer els paletes amb fustes de rebuig.

Qui vulgui apropar-se a aquest espai en-
tre domèstic i artístic ho pot fer fins a l’11
de desembre, cada divendres, dissabte i diu
menge, de 17 a 20 hores.

Bona manera de confirmar que l’art és la
casa de tots plegats. ❋

Cristina Calderón,
en primer pla. Al
fons, Rosa Rubio,
propietària de la
casa, contemplant
una de les
fotografies. 
ALBERT SALAMÉ

Tots a
taula
Com a colofó de
l’exposició, l’11 de
desembre, dia de
la clausura de la
mostra, a les 19
hores, se celebrarà
la taula rodona La
otra cosa:
temporalidad,
alteridad y otros
modos de relación
en la producción
artística que serà
moderada per Àlex
Brahim.

Entre generacions
La Fundació Palau ha tingut la iniciativa
d’organitzar uns diàlegs entre creadors de
dues generacions diferents i en diversos àm-
bits de les arts. En el diàleg de les arts plàsti-
ques que tingué lloc a la Fundació Vila Ca-
sas hi van intervenir dos artistes, Ignasi Aba-
llí (1958) i Lúa Coderch (1982), als quals se-
paren poc més de vint-i-cinc anys. Aballí és
un creador consolidat que ha aconseguit de-
dicar-se plenament a la professió artística
abandonant les servituds pròpies de l’ense-
nyament o altres càrregues i que ha tingut
en les galeries i especialment en el Macba i
altres museus la seva validació. Coderch, en
canvi, és una artista emergent que està fent
el circuit de les sales alternatives amb marca
institucional, periple que ha ajudat molts
artistes joves a treure el cap a les files de l’art
i a ser reconeguts com a promeses de futur. 

Què ha quedat enrere
Per als qui com Aballí s’iniciaren als anys
vuitanta amb estudis acadèmics de belles
arts en pintura, calia posseir un taller, un es-
pai de treball amb eines on aplicar els conei-
xements i la creativitat. Ara, la idea de taller
ha quedat antiquada. Les noves generacions,
més avesades a projectar, a encarregar la
producció externament, a fer recerca, a sor-
tir en part de l’autoria per generar amb l’art
una participació social, estan més ben for-
mades tecnològicament i presenten un desig
més ferm de comunicació amb els públics.
Davant les noves poètiques apropiacionis-
tes, importen menys els drets d’autor i van
guanyant terreny espais compartits de co-
neixement com és el Creative Commons.

Més d’un factor
Quan parlem amb artistes de diverses gene-
racions sobre la professionalitat, la legitima-
ció de l’artista, la consolidació i validació del
seu treball, es fa difícil trobar un sol factor
decisiu en aquesta consideració. Galeries,
crítics, comissaris, col·leccionistes i museus
pertanyen a un sistema en què cadascú des
del seu angle ha de proporcionar la legiti-
mació al treball de l’artista. En les dues dar-
reres dècades ha pres un paper important el
comissari, de manera que l’artista sense el
comissari a penes té currículum. Aquest és
un tret de les noves generacions, les quals si
bé per una banda es mostren més obertes i
generoses envers el públic, de l’altra necessi-
ten més mediadors per arribar a les estruc-
tures legitimadores. Si als anys vuitanta no
hi havia cap equipament i tot el sistema de
l’art era en mans privades, ara tenim equi-
paments, però mancats de polítiques públi-
ques coherents i coneixedores del sector. Les
arts plàstiques han deixat de tenir un espai
polític propi, vivint el pitjor moment dels
últims trenta anys. ❋
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