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● Josep de C. Laplana i Mercedes Pa-
lau-Ribes O’Callaghan, La pintura de
Santiago Rusiñol. Obra completa. Medi-

terrània. Barcelona, 2005.

F igura clau del modernisme ca-
talà juntament amb Ramon
Casas, l’activitat polifacètica de

Santiago Rusiñol (Barcelona, 1861 -
Aranjuez, 1931) –pintor, escriptor,
promotor cultural i col·leccionista–
el converteixen en un personatge
complet i el de més projecció i per-
sonalitat d’aquest moviment a casa
nostra. Aquesta obra completa sobre
la producció pictòrica de Santiago
Rusiñol és un rigorós estudi d’inves-
tigació que ocupa un dels llocs pree-
minents en la bibliografia d’aquest
artista. L’obra està dividida en tres
volums: la vida, l’obra i la crítica, i el
catàleg sistemàtic. El primer volum
dedicat a la vida és un metòdic iti-
nerari per la trajectòria de l’artista
plena d’incidències i d’inquietuds
que va marcant l’evolució d’un dels
artífexs de la renovació pictòrica ca-
talana de finals del segle XIX. El re-
corregut biogràfic, per ordre crono-
lògic, és de lectura amena, la qual
cosa no exclou el seu caràcter cientí-
fic basat en exhaustives consultes
documentals i, molt especialment,
en els diversos reculls epistolars de
Rusiñol que han ajudat a situar els
fets d’una manera concreta. C.O.

● Joan Brossa, Poesia tipogràfica.
Edició a cura de Jaume Maymó.
Ajuntament de Barcelona i Funda-

ció Joan Brossa. Barcelona, 2004.

A mb textos breus d’Isidre Vallès,
Santi Barjau Rico i un epíleg de
Jaume Maymó, el llibre és un

recull de poemes brossians de la A a
la Z, que reconstrueix al mateix
temps un alfabet visual, seleccionat
a partir dels poemes en què Brossa
prioritza cadascuna de les lletres de
l’alfabet. Exemple de poesia en lli-
bertat i recopilació antològica de
poemes visuals i poemes objecte que
fan que la lletra en si mateixa sigui
un poema en potència. Llibre que
ens recorda la vinculació que Brossa
estableix entre els orígens del poema
i els orígens del llenguatge. P.P.

● Umberto Eco, Historia de la belleza,
Lumen. Barcelona, 2004.

R econstrucció de les diverses
idees de la bellesa que des de la
Grècia clàssica s’han desenvo-

lupat al llarg de la història de l’art
occidental fins a l’actualitat de les
icones de la cultura de masses. L’au-
tor fuig de dogmatismes i opcions
personals, per presentar, a partir
d’una àmplia selecció iconogràfica, el
conflicte entre conceptes de bellesa
que s’han donat al si d’una mateixa
cultura: la bellesa com a proporció i
harmonia, la llum i el color a l’Edat
Mitjana, la bellesa dels monstres, da-
mes i herois, el sublim, la religió i la
bellesa, la bellesa de les màquines i la
bellesa dels mèdia, entre d’altres. El
discurs escrit s’acompanya de textos
de filòsofs i estetes. P.P.

● Hal Foster, Diseño y delito. Akal.

Madrid, 2004.

P arafrasejant l’assaig d’Adolf Lo-
os Ornament i delicte, del 1908,
l’autor traça diverses reflexions

sobre la complicitat del disseny en el
circuit producció/consum, en el
marc de la cultura del màrqueting i
de la penetració del disseny en la
vida quotidiana. L’home postmo-
dern, l’home construït, és també
l’home dissenyat. L’arquitectura se-
ria la màxima encarnació simbòlica

d’aquesta situació en què el que és
estètic i el que és utilitari es troben
subrogats al que és comercial. Re-
flexions sobre la cultura visual da-
vant de la història de l’art, una anà-
lisi de l’arquitectura de Frank O.
Gehry i dels escrits de Rem Koolhaas,
i una mirada al museu i la crítica
d’art a Occident completen aquesta
visió. P.P.

● Ramon Prat, On Barcelona, volum 3.
Ajuntament de Barcelona i Actar.

Barcelona, 2004.

T anca una trilogia de Ramon
Prat sobre Barcelona com a
objecte de disseny. El primer

volum, Barcelona +, és una mirada
sobre l’influx de la ciutat en tots els
que dissenyen; el segon, Barcelona
Lab, intenta reflectir una de les pos-
sibles xarxes de creadors de la ciutat;
aquest darrer vol ser-ne una reinter-
pretació, una recopilació de projec-
tes d’alguns dissenyadors forans que
han quedat imantats per Barcelona i
que mantenen una mirada atenta
sobre la ciutat. Llibre cent per cent
fotogràfic, amb col·laboracions lite-
ràries que reflecteixen el mateix es-
perit, condimenta amb sal i pebre la
Barcelona bella i cutre, viva, subjecte
passiu del voyeur actiu. Una màquina
fotogràfica incorporada convida el
lector a continuar-lo. P.P.

● Sara Vilar, De la paraula a les histò-
ries. El llenguatge escrit: Una estratègia
de comunicació per als artistes. Funda-

ció Espais. Girona, 2004

P remi Espais a la crítica d’art
2004. Tracta de com els artistes
de les dues últimes dècades se

serveixen de la paraula o el text com
a estratègia de comunicació i de com
integren l’objecte artístic a la cultu-
ra visual. Especial èmfasi en aquelles
pràctiques artístiques que empren la
paraula com a arma de vindicació,
enllaçant amb discursos crítics per
raons d’identitat ètnica, sexual o di-
versitat cultural. Posa en escena les
complicitats entre imatge i llen-
guatge per tal de fer més entenedor
el fet artístic que empra el poder
seductor de la paraula com a im-
pacte significant i visual. Predilecció
per l’art activista de Guerrilla Girls,
Jenny Holzer, Barbara Kruger, Sop-
hie Calle i Hans Haacke. P.P.

● Luis Puelles Romero, El desorden ne-
cesario. Filosofía del objeto surrealista.
Cendeac (Centro de Estudios

Avanzados de Arte Contemporá-

neo). Múrcia, 2005.

L’ autor es proposa pensar l’ob-
jectologia surrealista mitjan-
çant les eines proporcionades

per la tradició filosòfica, amb l’ob-
jectiu de donar lògica a aquell ob-
jecte que sempre se’ns ha aparegut
com a il·lògic en la seva radical sin-
gularitat. Assaig situat al llindar en-
tre la historiografia artística i l’estè-
tica filosòfica, s’endinsa en el món
del surrealisme amb mirades i punts
de vista nous, experimentals, amb
l’objectiu final de concloure que so-
bre aquesta etapa de la nostra his-
tòria cultural encara no s’ha dit la
darrera paraula. S.M.I.

● Vasava, Place: 35 diseñadores, 35
ciudades. Actar. Barcelona, 2005.
Conté un DVD.

R esultat d’un interessant i
atractiu projecte que ha con-
sistit a proposar a diversos dis-

senyadors emergents d’arreu del
món que mostressin el seu entorn.
Durant dos anys, una maleta amb

un llibre en blanc de tres-centes
cinquanta pàgines, una càmera de
vídeo i una samarreta, han marxat
de Barcelona cap a Rio de Janeiro,
Mèxic DF, Hong Kong i Manila, pas-
sant per París i Londres. A partir del
contingut de la maleta, han presen-
tat el lloc on habiten i com aquest
indret condiciona les seves creaci-
ons: des del clima a l’arquitectura,
passant per les condicions econòmi-
ques, socials i polítiques, els costums
i els colors dels carrers. Si el volu-
minós llibre és un bon compendi
que ens presenta els creadors i la
seva obra, el DVD ens mostra com
han escollit presentar-se ells matei-
xos i el seu entorn. S.M.I.

● Ana Martínez-Collado, Tendencias.
Perspectivas feministas en el arte actual.
Cendea. Múrcia, 2005.

A quest llibre sorgeix d’una pre-
sa de consciència personal de
l’autora i de la voluntat de no

oblidar el fet que la paraula i la veu
de la dona han sorgit d’un recent
silenci històric que ha anat tren-
cant-se en les darreres tres dècades.
Martínez-Collado ressegueix la di-
versitat de perspectives i posicions
des de les quals la dona ha decidit
escriure el seu discurs i recórrer en
el temps la complexitat entre art i
feminisme en el context de l’art ac-
tual. Des d’una vocació interdisci-
plinària que abraça la pràctica, la
teoria estètica, la filosofia, la crítica
literària, la història i l’esdeveniment
en si mateix, hi conflueix un ric en-
tramat de relacions que intenta
analitzar i defensa la possibilitat del
temps d’un feminisme expandit. S.M.I.

● Diversos autors, Verb Connection.
Architecture Boogazine. Actar.

Barcelona, 2004

L libre que versa sobre la meta-
morfosi del model de ciutat en
l’era de l’electrònica. Se centra

en la tecnologia i la seva incidència
en la realitat urbana, en les formes
que la generen, i també en la ma-
nera en què s’experimenta i es viu
l’espai de la ciutat en tots els seus
vessants. Davant una creixent disso-
lució dels límits entre la dimensió
física i informacional de la ciutat,
aquest llibre explora la relació entre
connexions virtuals i el paper per-
sistent de l’arquitectura com a crea-
dora de lligams físics entre persones,
programes i usos. Com a exemples
trobem obres i textos d’OMA (Bibli-
oteca Pública de Seattle, Pla d’Orde-
nació d’Almere), Crimson (Wimby!),
Atelier Bow-Wow, Kazys Varnelis,
PLOT (Maritime Youth House, Co-
penhagen Harbor Baths), entre al-
tres. S.M.I.

● Nicholas Ganz, Graffiti. Arte urbano de
los cinco continentes. Gustavo Gili.

Barcelona, 2004.

A quest artista alemany ha re-
corregut tot el món per reunir
els artistes més interessants

del món del grafit i presentar de la
manera més completa les aproxi-
macions formals i tècniques d’a-
questa pràctica, fent especial èmfasi
en les noves tendències. Els autors,
agrupats en tres àmbits territorials,
estan ordenats alfabèticament:
Amèrica, Europa i la resta del món.
El recorregut, amb més de 2.000 il-
lustracions en color, es completa
amb una història del grafit i l’estat
de la qüestió, un glossari de termes,
així com una relació de pàgines web
i de revistes especialitzades. C.O.


